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Abstract  

PhD Dissertation: Ethics and Aesthetics in Wittgenstein   

Author: Leonel Lucas Azevedo   

Key words: philosophy, will, desire, decision, judgment of value, relative value, 

absolute value, good, evil, meaning of life, happiness, ethics, aesthetics.   

     This research concerns the concepts of Ethics and Aesthetics in Wittgenstein’s 

philosophy and the analysis of the essence of the ideas that Wittgenstein developed in 

these two domains and regarding the link that there is between them. All the works 

published by Wittgenstein are reviewed and, in particular cases, handwritten sources 

and the typewritten texts of the Nachlass are also used. 

     The research is split into four parts. Each of the parts is to a certain extent 

independent from the others. 

     The first part consists of six chapters and concerns the idea of philosophy. In the first 

two chapters, the way in which Wittgenstein tried to break with philosophical tradition, 

the causes and meaning of this break, and also the different aspects in which it gets 

expressed, are analysed. In the four next chapters, the main texts and passages in 

Wittgenstein’s works where the philosophy concept is explicitly discussed – roughly 

from the Notes on Logic (the first) up to the Philosophical Investigations (the last) - are 

analysed. The aim is to, at the same time, identify the distinctive traits of the 

understanding that Wittgenstein had of philosophy (what its task is, what philosophy 

can and cannot do, etc.) and define where this aspect of Wittgenstein’s thought 

represented either a continuation or a break over the decades in which it got developed. 

     The second part is split into seven chapters. The first deals with the form that ethical 

problems normally take and with the turning point that Wittgenstein’s thought also tried 

to achieve on this question. The next three chapters focus in more detail on this turning 

point, as derived from the analysis Wittgenstein made of the concept of will – in the 

sense of both empirical will and transcendental will. In the next to last chapter, there is 

an attempt to establish a link between will, as conceived by Wittgenstein, and what 

Wittgenstein calls the “meaning of life”. Lastly, in the final chapter, there is an attempt 



to verify how it is that, according to Wittgenstein’s ideas, the “meaning of life” has to 

do with the “greatest good in human life”: happiness. 

     In the third part of this research all the problems considered in the second part are 

reanalysed in the light of what is contained in the Lecture on Ethics. With a careful 

analysis of this fundamental text, an attempt is made to define how the concepts 

expressed in it are connected to other texts. 

     Finally, in the fourth part, there is an analysis of the connection between Ethics and 

Aesthetics, as expressed by Wittgenstein. 

     There is also an attachment with our transcription of manuscript 139b of the 

Nachlass and the variants of manuscript 139a. There is also a presentation of the text of 

the Lecture on Ethics, as settled by Wittgenstein’s literary executors, the variants of 

typewritten text 207, which was the basis for this settling of the text, and a Portuguese 

translation of the Lecture on Ethics. 
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Wenn mein Name fortleben wird dann nur als der Terminus ad quem der 
grossen abendländischen Philosophie. Gleichsam wie der Name dessen der die 
Alexandrinische Bibliothek verbrannt hat.*  
 
 
 
 Wittgenstein ist eine Frage, die nicht beantwortet werden kann.** 
       
               THOMAS BERNARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*WITTGENSTEIN, L., Denkbewegungen, Tagebücher 1930-1932, 1936-1937, herausgegeben von 
Ilse Somavilla, Haymon Verlag, Innsbruck, 1997, p. 39. 
 
** Carta de Thomas Bernhard a Hilde Spiel, de 2.III.1971, in SPIEL, H., Briefwechsel, ed. 
anotiert von H. Neunzig, List Verlag, München, 1995, p. 197. 
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ADVERTÊNCIA 

As fontes de investigação merecem uma referência especial antes de o leitor 

entrar no texto da tese e ser confrontado com as citações que nela se reproduzem.  

Como é do domínio público, aquilo a que hoje se dá o nome de “obra de 

Wittgenstein” é, na sua esmagadora maioria, póstumo. A sua edição resultou de uma 

selecção, compilação e arranjo da responsabilidade dos testamenteiros literários. Assim, 

essa escolha faz uma triagem (que não tem sido pacífica nem consensual quanto à 

selecção, para publicação, de diversos textos – tais como os Geheime Tagebücher e a 

Philosophische Grammatik) de imenso material deixado pelo autor por ocasião da sua 

morte: textos manuscritos, dactilografados e mistos que constituem, por assim dizer, o 

volumoso Nachlass de Wittgenstein.1 Algumas obras nasceram de ditados que o próprio 

autor fez a alunos ou colegas seus. Portanto, à excepção de dois artigos (a recensão ao 

livro Science of Logic, de P. Coffey, de 1913 e “Some Remarks on Logical Form”, de 

1929), do Tractatus logico-philosophicus (três edições: uma integralmente em língua 

alemã e duas bilingues, alemão-inglês), do Wörterbuch für Volksschuler e de um artigo 

de 1933 saído na revista Mind publicados em vida do autor, tudo o resto descende por 

via do primeiro processo apontado.  

A edição das obras escolhidas que se tomou como base de estudo foi a da 

Suhrkamp, em 8 volumes, editada em 1989 – para os textos que foram redigidos em 

alemão. Excepção feita ao volume 2, que pertence à edição de bolso, do ano de 1984. 

Servimo-nos do volume 11 da Wiener Ausgabe, que reproduz o The Big Typescript, por 

não existir na edição acima mencionada e ser muito pertinente para o nosso trabalho. 

Para os textos escritos originalmente em língua inglesa, adoptou-se a edição da Basil 

Blackwell, aliás como vai referido na bibliografia.2 Porém, há textos que não foram 

integrados em nenhuma destas edições ou a que não tivemos acesso por elas; nestes 

casos, consultou-se sempre a primeira edição (quando se conseguiu satisfazer esse 

                                                
1 Para consultar a primeira relação de inventariação do espólio wittgensteiniano veja-se: WRIGHT, H., 
“The Wittgenstein Papers”, Philosophical Review, 78 (1969), pp. 483-503. O mesmo texto foi publicado, 
já com revisões, em WRIGHT, H., Wittgenstein, Basil Blackwell, Oxford, 1982, pp. 35-62. A última 
actualização foi inserida em Ludwig Wittgenstein: Philosophical Occasions 1912-1951, JAMES KLAGGE 
& ALFRED NORDMANN (EDS.), Hackett Publishing Company, Indianapolis & Cambridge, 1993, pp. 480-
510. As iniciais MS e TS são as abreviaturas para “manuscrito” e “dactilografado”. 
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desiderato). Contudo, quando uma edição posterior apresenta melhorias, já no que diz 

respeito à fixação do texto, já ao aparato crítico dos editores, preferiu-se a versão 

melhor. Está nesta situação a versão das Bemerkungen über Frazers Golden Bough, 

Synthese, 17 (1967), que foi preterida pela que apareceu em Philosophical Occasions, 

editada por J. Klagge e A. Nordmann.  

Para as obras que não saíram do punho de Wittgenstein, tais como apontamentos 

de aulas, conversas e memórias pessoais ou académicas, fez-se uso de prudência na sua 

citação e só em casos absolutamente excepcionais se levou em conta alguns textos. E, 

mesmo assim, sob a ressalva de que não é possível saber se Wittgenstein aprovaria isso 

que se diz que ele disse. Trata-se, em primeiro lugar, de não confundir (nem contribuir 

para lançar a confusão entre) ideias fixadas em e pelos textos de Wittgenstein (mesmo 

que o arranjo final e a publicação não tenham sido decididos ou acompanhados por ele) 

e ideias que chegaram até nós – atribuídas a Wittgenstein – apenas por intermédio de 

terceiros, portanto de forma espúria.  

Em segundo lugar, nada nos pode garantir que a captação das suas ideias feita 

por escritos dessa natureza – conversas, apontamentos de aulas, etc. – não filtre, 

distorça, compreenda mal aquilo que o próprio Wittgenstein disse, de sorte que acabam 

por induzir em erro quem os lê. Por conseguinte, este tipo de textos deve ser objecto de 

atenta leitura, mas a atitude dos estudiosos (pelo menos essa será a nossa) perante fontes 

indirectas deve ser da maior reserva.  

De resto, aqueles que estão familiarizados com os escritos de Wittgenstein 

sabem que tais experiências – as de reproduzir e prender à palavra escrita as ideias que 

havia exposto oralmente – foram para ele, ainda em vida, grande fonte de desassossego, 

desencanto (e até repúdio). Em certa ocasião, mal havia chegado à aula, pela primeira 

vez, um aluno começou a anotar, avidamente, apontamentos de tudo o que Wittgenstein 

dizia e, de imediato, foi advertido assim:  

 

Se regista estas observações espontâneas, algum dia alguém pode publicá-las 

como opiniões ponderadas minhas. Eu não quero que isso se faça. Porque eu agora 

                                                
2 É o caso de O Livro Azul e O Livro Castanho que foram redigidos em inglês. Na edição da Suhrkamp 
correspondem ao volume 5 e, como se trata de uma tradução, foi preterida pela versão da edição inglesa. 
Contudo, manter-se-á nas notas de pé de página a indicação de vol. 5.  
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falo livremente à medida que as minhas ideias me ocorrem, mas tudo isto precisa de ser 

mais pensado e mais bem expresso.3  

 

Esta citação expõe de forma crua o paradoxo de não podermos omitir as fontes 

indirectas e simultaneamente também não lhes podermos conceder o mesmo estatuto de 

textos emanados da mão de Ludwig Wittgenstein.  

Por último, tivemos acesso a manuscritos do espólio (alguns inéditos outros 

não), designadamente 1) à correspondência de Wittgenstein para Gilbert Pattisson, para 

G. Henrik von Wright e Charles Kace Ogden; 2) aos manuscritos da LE, um existente 

na Österreichische Nationalbibliothek, de Viena e o outro, na Wren Library do Trinity 

College, da Universidade de Cambridge. Pusemo-los em confronto com a fixação 

tradicional dos textos publicados e, em especial no caso da LE, pudemos apurar 

elementos omitidos na versão publicada e que parecem relevantes. Por último, servimo-

-nos também das transcrições editadas recentemente do volumoso Wittgenstein’s 

Nachlass, edição electrónica, como material complementar à obra publicada, sem 

contudo merecer a atenção que dispensámos à edição das obras escolhidas.   

Em resumo, os pilares da nossa interpretação da obra de Wittgenstein assentam 

sobretudo nos textos publicados. Correm-se, conscientemente, vários riscos – e a 

consciência deles não os anula nem diminui. Em primeiro lugar, a obra publicada não 

corresponde a uma versão definitiva, final, como se fosse o produto acabado que 

Wittgenstein entregaria nas mãos do editor. Nem sequer se pode ter a pretensão de saber 

se, para ele, Wittgenstein, a maioria dos seus escritos teria valor suficiente para serem 

dados à estampa. Aliás, encontram-se várias anotações perpassadas de desconfiança e 

cepticismo em relação a este ponto específico. No entanto, o mais grave em todo este 

quadro de ideias diz respeito ao facto de os investigadores que tomam apenas como 

fonte a obra publicada – como nós fazemos quase na totalidade – não estarem a salvo de 

ser induzidos a interpretações erróneas da sua obra, de resto como S. Hilmy já alertou.4 

                                                
3 Cf. DRURY, M., “Conversations with Wittgenstein” in RHEES, R. (Ed.), Ludwig Wittgenstein: Personal 
Recollections, Basil Blackwell, Oxford, 1981, p. 155: If you write these spontaneous remarks down, 
someday someone may publish them as my considered opinions. I don’t want that done. For I am 
talking now freely as my ideas come, but all this will need a lot more thought and better expression. 
Nota metodológica: nas notas de rodapé, citamos a negrito os originais e apresentamos as traduções em 
itálico. 
4 Cf. HILMY, S., The Later Wittgenstein (The Emergence of a New Philosophical Method), Basil 
Blackwell, Oxford & New York, 1987, p. 8. 
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E isto, em primeiro lugar, porque a edição da obra de Wittgenstein corresponde apenas a 

uma parte – e a uma parte bastante pequena – da totalidade dos escritos por ele 

deixados;5 e, em segundo lugar, porque a fixação dos textos póstumos escolhe partes ou 

versões e omite outras.6 Ao dizermos isto não se está a duvidar ingénua e gratuitamente 

das razões que presidiram ou presidem à escolha, estabelecimento e fixação dos textos. 

Está-se, sobretudo, a chamar a atenção para o facto de haver material – e muito – inédito 

que pode desempenhar um papel fulcral no “conjunto” geral da obra e conduzir a novas 

perspectivas a seu respeito. Pois, aquilo a que a obra publicada dá acesso é apenas uma 

ínfima parte do todo (uma espécie de ilha perdida no mar de papéis). De modo que, 

aqueles que, como nós, estudam essencialmente a obra publicada carecem de um olhar 

panorâmico, como Wittgenstein gostava de referir, sobre a totalidade dos seus escritos. 

Para já não falarmos da possibilidade, sempre plausível, de ainda se encontrarem novos 

textos – de resto, tal como a história recente da guarda, conservação e estudos do seu 

espólio tem, com alguma surpresa, confirmado. 

 

 

 

 

 

                                                
5 Números redondos, o espólio de Wittgenstein de acordo com a catalogação de Henrik von Wright atinge 
cerca de 20.000 páginas (as transcrições da edição electrónica ultrapassa as 22.000 páginas), entre 
manuscritos, dactilografados e textos mistos. Muitas versões são decalques ou redacções mais elaboradas 
de outras antigas e nem tudo é material publicável. No entanto, para se tomar consciência da diferença 
abissal entre o material do espólio e a obra escolhida que nos serve de base de estudo – a da Suhrkamp, 
em 8 volumes –, esta última comporta apenas cerca de 3.500 páginas. Para a edição completa da obra 
existem estimativas, quantitativamente, diferentes: 95 volumes para STROLL, A., Wittgenstein, Oneworld, 
Oxford, 2002, p. 2 e 30 volumes para KENNY, A., “A Brief History of Wittgenstein Editing” in PICHLER, 
A. AND SÄÄTELÄ, S. (Eds.), Wittgenstein: The Philosopher and his Works, Arch. of the Univ. of Bergen, 
Bergen, 2005, p. 347. Contudo, ainda estamos muito longe de dispor de uma edição crítica fiável do seu 
espólio (como já aconteceu para o espólio de outros filósofos, como Nietzsche, por exemplo), embora os 
poucos volumes publicados na chamada edição de Viena já apontem para uma selecção e metodologias 
críticas inteiramente novas face às edições anteriores. 
6 Foi o caso da PG, a escolha (e selecção) do material feita por R. Rhees foi, na altura da sua publicação, 
bastante criticada. Cf. HINTIKKA, J., “An Impatient Man and his Papers”, Synthese, 87 (1991), pp. 183-
201. Também a omissão voluntária (e o constante encobrimento, por parte dos testamenteiros literários) 
de uma significativa parte dos diários de guerra, escritos de forma cifrada, originou protestos de vários 
quadrantes e a edição mais ou menos clandestina dos mesmos. Veja-se a introdução que Wilhelm Baum, 
editor dos mesmos, escreveu para a 1.ª edição – bilingue –, saída em Espanha, nos n.os5 e 6 da revista 
Saber e que os editores mantiveram na edição posterior da Alianza Editorial. Cf. WITTGENSTEIN, L., 
Geheime Tagebücher, BAUM, W. (ED.), Alianza, Madrid, 1991, pp. 9-34. 
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ABREVIATURAS USADAS PARA AS 

OBRAS E A CORRESPONDÊNCIA DE E PARA WITTGENSTEIN 

BB e BrB– The Blue and Brown Books7 

BF – Bemerkungen über die Farben 

BFGB – Bemerkungen über Frazers Golden Bough 

BGM – Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik 

BPP – Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie 

BT – The Big Typescript (Ph – Philosophie, §§86-93) 

DBT 1930-1937 – Denkbewegungen, Tagebücher 1930-1932/1936-1937  

GT – Geheime Tagebücher 

LE – Lecture on Ethics 

LS – Licht und Schatten  

LSPP – Letzten Schriften über die Philosophie der Psychologie 

NDMN – Notes Dictated to G. E. Moore in Norway  

NL – Notes on Logic 

PT – Prototractatus  

PB – Philosophische Bemerkungen 

PG – Philosophische Grammatik 

PU – Philosophische Untersuchungen 

SRLF – Some Remarks on Logical Form 

Tb 1914-16 – Tagebücher 1914-16 

Tlp – Tractatus Logico-Philosophicus 

UG – Über Gewiβheit 

                                                
7 No aparato crítico das notas de pé de página, para facilitar a localização da citação, indica-se em 
numeração romana a parte da obra citada, os algarismos correspondem a parágrafos (se precedidos pelo 
seu sinal) ou a proposições – casos do PT e Tlp. No caso das VB, colectânea elaborada por secções com 
entradas anuais, cita-se o ano. Nos textos dos Diários indicamos sempre as datas, por dia, mês e ano. 
Todas as notas levam indicação da página nas edições que nos servem de base de estudo. 
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VB – Vermischte Bemerkungen 

WVB – Wörterbuch für Volksschulen  

WWK – Wittgenstein und der Wiener Kreis 

WN – Wittgenstein’s Nachlass (electronic edition) 

Z – Zettel 

 

B – Briefwechsel mit B. Russell, G. E. Moore, J. M. Keynes, W. Eccles, P. Engelmann 

und Ludwig von Ficker   

BLF – Briefe an Ludwig von Ficker 

LCKO – Letters to C. K. Ogden 

CL – Ludwig Wittgenstein: Cambridge Letters 

LHLW – Ludwig Hänsel – Ludwig Wittgenstein: eine Freundschaft. Briefe, Aufsätze, 

Kommentare 

LWBB – Ludwig Wittgenstein, Briefe und Begegnungen (von P. Engelmann)8 

WCLD – Wittgenstein in Cambridge, Letters and Documents 1911-1951 

 

MANUSCRITOS  

DE WITTGENSTEIN 

ÖNB – HAN: Ser. n.37.9369  

ÖNB – HAN: Ser. n.1270/42-310 

                                                
8 As cartas de e para amigos como Gottlob Frege, Stanislaus Jolles, David Pinsent, Michael Drobil, 
Norman Malcolm, entre outros, que até à data ainda não foram objecto de inclusão nas versões oficiais da 
correspondência, citam-se sempre das publicações – revistas, colectâneas, memórias, etc. – onde foram 
editadas em primeira-mão. Na citação das cartas indicamos sempre o número da carta a negrito (se está 
numerada), as iniciais de quem enviou, quem recebeu e a data. Por exemplo, CL, 78 LW-BR, de 
27.11.19, pp. 140 e 141. As iniciais dos nomes indicam que foi escrita por Ludwig Wittgenstein e enviada 
a Bertrand Russell.  
9 Estes manuscritos encontram-se à guarda da Österreischische Nationalbibliothek (ÖNB), em Viena, na 
Handschrifte Sammlung. Esta cota diz respeito a uma das duas versões manuscritas (MS 139b) que se 
conhecem da “Conferência de Ética”, proferida no ano de 1929. A outra versão encontra-se à guarda da 
Wren Library, do Trinity College, em Cambridge. 
10 Cota de um apêndice à carta de 4 de Agosto de 1922 (HAN. Ser. n.1270/42-2), a Charles Kace Ogden, 
quando este já revia a primeira tradução do Tractatus para inglês. Este manuscrito está escrito a lápis em 
folhas quadriculadas, soltas, de 35 linhas. A correspondência de Wittgenstein para Ogden foi publicada, 
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ÖNB – HAN: Ser. n.1270/42-911 

WL – Wittg. 401 – Correspondence concerning Wittgenstein’s application to Trinity 

College 

WL – Wittg. 402 – Letters from Wittgenstein to Gilbert Pattisson, one letter to Miss 

Pattisson, one letter from M. O’C Drury to Wittgenstein12 

WL – Add Ms.a 278 (47-89) – Correspondence between Wittgenstein and Georg 

Henrik von Wright13 

 

WN – Wittgenstein’s Nachlass (the Bergen Electronic Edition, 2000) 

 

(WL = Wren Library; ÖNB = Österreischiche Nationalbibliothek)  

 

 

 

 

 

 

                                                
primeiro em separado – WITTGENSTEIN, L., Letters to C. K. Ogden with Comments on the English 
Translation of the Tractatus Logico-Philosophicus, Edited with na Introduction from G. H. von Wright, 
Basil Blackwell, Oxford and Routledge & Paul, London, 1973 (de capa dura; só em 1983 saiu a 1.ª edição 
em paperback) e depois junta com a de outros em “Der Briefwechsel”, edição de 1973. Ambas as edições 
estão há muito esgotadas. No entanto, discordamos liminarmente do critério de selecção alegado no 
prefácio (da responsabiliadde de G. H. von Wright e de B. McGuinness) para a edição de WITTGENSTEIN, 
L., Briefwechsel mit B. Russell, G. E. Moore, J. M. Keynes, F. P. Ramsey, W. Eccles, P. Engelmann und 
L. von Ficker, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1980, p. 7. A razão da exclusão da correspondência 
de Ogden, dizem, é que “…é de interesse insignificante para o leitor alemão” – no original: “…ist für 
deutscher Leser von geringem Interesse.” Trata-se de uma razão absolutamente infundada e de um 
juízo ligeiro, superficial e distorcido sobre o papel que estas cartas podem desempenhar em edições 
críticas ou estudos cuidadosos sobre o Tlp, pois até mesmo um leitor simplesmente atento do Tlp encontra 
na dita correspondência material de extraordinária importância no que respeita à interpretação de certos 
“termos técnicos” de Wittgenstein.  
11 Carta a Charles Kace Ogden, de 23 de Abril de 1922, de quatro páginas, escrita a tinta azul e um 
aditamento de 20 páginas numeradas, em papel quadriculado, também escritas a tinta azul. As dimensões 
físicas do documento são: 29x23cm. Carta e aditamentos incluem-se na mesma cota. 
12 Um conjunto de 35 cartas e postais enviados por Wittgenstein a Gilbert Pattisson. 
13 Um total de 82 cartas e postais enviados por L. Wittgenstein a G. von Wright e 5 cartas enviadas por 
este a L. Wittgenstein. 
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INTRODUÇÃO 

 

O CONCEITO DE FILOSOFIA 

A primeira parte do trabalho que agora tem início ocupa-se, quase em exclusivo, 

do conceito de filosofia segundo Ludwig Wittgenstein.  

Se considerarmos os seus textos, verificamos que a preocupação em fixar o 

conceito de filosofia – a natureza, os limites, o método, a extensão e o seu alcance 

cognitivo – não lhes é estranha. Manifesta-se desde os primeiros escritos conhecidos. E 

experimenta sucessivas formulações, que se prolongam quase até à sua morte. A 

circunstância de, ao longo de toda a obra, Wittgenstein meditar acerca do conceito de 

filosofia mostra que a questão não lhe era indiferente, nem irrelevante para a sua 

filosofia. Todavia, o facto de não ser irrelevante não significa que o problema do 

conceito de filosofia seja a questão pela qual se deva ou faça sentido começar. Isto por 

diversas razões. Por um lado, porque a investigação que aqui se apresenta tem que ver 

com a Ética e a Estética de Wittgenstein e pode parecer que não há vantagem em gastar 

tempo e energia com este tipo de questões prévias e em não entrar directamente in 

medias res. Por outro lado, aquilo que Wittgenstein apresenta acerca do conceito de 

filosofia tem características tais que, pelo menos à primeira vista, levanta dificuldades e 

torna ainda mais duvidoso que seja indicado começar por aí. 

Em primeiro lugar, reveste-se de uma grande dificuldade o facto de os 

enunciados do corpus de textos de Wittgenstein que dizem respeito à determinação do 

conceito de filosofia estarem dispersos por toda a obra e parecerem privados de 

qualquer ligação que lhes confira unidade e os articule em um todo. Ao invés disso, são 

como membros de um corpo, espalhados arbitrariamente. Como peças de um puzzle 

ainda por fazer. Acresce a esta uma segunda dificuldade de vulto: só muito raramente o 

problema é objecto de uma análise demorada. A maior parte das vezes os enunciados 

aparecem no meio de reflexões alheias ao tema, como se fossem anotados de passagem. 

Parecem corresponder a qualquer coisa como considerações marginais a que não é dado 

seguimento, que interrompem o curso de reflexões com outro objecto, para logo darem 

lugar à constituição dessas reflexões ou ao desenvolvimento de outras que, tudo indica, 

não precedem dos enunciados em questão. Esta marginalidade até pode sugerir que se 
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trata apenas de tópicos secundários. Em terceiro lugar, os enunciados de Wittgenstein 

sobre o conceito de filosofia caracterizam-se por uma significativa margem de 

desencontro. Não só não resulta imediatamente evidente como se articulam entre si, mas 

para além disso, parecem mesmo comportar algum conflito e, pelo menos em certos 

casos, contraditoriedade. A tudo isto acresce, finalmente, que a maior parte dos 

enunciados em questão se distingue pela sua pouca nitidez. Por um lado empregam 

imagens, metáforas, frequentemente desconcertantes e pouco claras em relação ao alvo 

para que apontam. Por outro lado estão desacompanhados de qualquer argumentação 

que os legitime. Ou seja, em geral, as proposições acerca da noção de filosofia têm um 

carácter epigramático, assemelham-se a respostas dadas por um oráculo, como enigmas.  

Além de tudo isto, no caso de Wittgenstein, parece falhar o apoio que se poderia 

tentar encontrar no conceito (ou nos conceitos) de filosofia desenvolvido(s) pela 

tradição. Pois, mesmo que, como se apontou, não resulte imediatamente claro que 

perspectivas se expõem no corpus disperso dos enunciados de Wittgenstein sobre a 

questão da filosofia, um ponto há que se desenha com nitidez: que esses enunciados 

procuram ir ao arrepio da tradição ocidental (ou de grande parte dela) e pretendem 

desenhar uma outra concepção de filosofia.  

No entanto, um olhar atento retira peso a estas objecções. Em primeiro lugar 

consideremos o carácter disperso e aparentemente descosido dos enunciados de 

Wittgenstein. As reflexões sobre o problema – se exceptuarmos as do BT – aparecem 

como anotações tomadas ao acaso, perdidas por entre blocos de pensamentos sobre 

outros temas debatidos com mais minúcia e vagar. Por vezes situam-se tão à margem 

dos problemas em equação que parecem não desempenhar função alguma. Esta 

marginalidade casa na perfeição com a raridade das formulações (as quais se repetem, 

paradoxalmente, em textos de diferentes épocas).  

Mas acontece que tudo isto pode ter no caso de Wittgenstein um significado 

muito diferente daquele que desprevenidamente se é tentado a atribuir. Pois, como se 

pode verificar já pelo Tlp, por exemplo, os aspectos mais importantes e decisivos 

podem – e na verdade tendem a – ser enunciados de forma breve, em anotações quase 

fugidias, inesperadas, dogmáticas, que irrompem sem mediação no meio do texto. E 

isso de tal modo que a enunciação desses aspectos decisivos se destingue precisamente 

pelo seu carácter puramente destrutivo ou apofáctico, pelo estilo hermético, pelo 

desconcertante aspecto de decreto ou ucasse, quase como se se dissesse sic volo, sic 
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jubeo, sit pro ratione voluntas. Veja-se a este respeito a abordagem “episódica” da ética, 

da estética ou da compreensão mística da vida e da totalidade do universo no Tlp que 

ilustra este procedimento e parece pôr o próprio Tlp nos antípodas daquilo que fica 

sugerido pelo seu título14. Ou seja, no caso de Wittgenstein, o carácter “raro” dos 

enunciados, a sua presença desligada e “irruptiva” quase valem como indícios de 

importância, isto é, têm um valor sintomático inverso àquele que sugeriria a óptica mais 

comum. E há, por outro lado, uma circunstância que parece confirmar que é assim: o 

                                                
14 A primeira edição do livro surgiu sob a designação alemã de Abhandlung e só depois, na versão 
bilingue da Kegan Paul, foi substituída pela versão latina (Tractatus), sugerida por E. Moore e aceite por 
Wittgenstein. Cf. ÖNB, Handschrifte Sammlung, HAN, Ser. n.1270/42-9, fl. 4: As to the title I think the 
latin one is better/ than the present title. For allthough (sic) “Tractatus/ logico-philosophicus” isn’t 
ideal still it/ has something like the right meaning, whereas “Philosophic Logic” is wrong. In fact/ I 
don’t know what it means! There is no such/ thing as philosophic logic. (Unless one says that/ as the 
whole book is nonsense the title/ might as well be nonsense too.) ou LCKO, LW-CKO, 2 de 23.4.1922, 
p. 20. Podemos traduzir assim: No que respeita ao título, penso que o latino é melhor/ que o título actual. 
Porque, embora Tratado/ lógico-filosófico não seja ainda o ideal, ele/ já tem qualquer coisa como 
significado correcto, enquanto que “Lógica filosófica” está errado. De facto,/ eu não sei o que isso 
significa! Não existe uma tal coisa, como lógica filosófica. (A menos que alguém diga: visto que o livro 
todo é absurdo, o título bem pode ser, também, absurdo.) Veja-se também MONK, R., Ludwig 
Wittgenstein, the Duty of Genius, Vintage, London, 19912, p. 206) embora outras sugestões tivessem sido 
ponderadas e rejeitadas – como atrás se diz e Russell também repete (Cf. RUSSELL, B., Autobiography, 
Routledge, London, 19955, pp. 353-354, carta de C. Ogden a B. Russell de 5.11.1921; ver também PT, 
Historical Introduction, The Origin of Wittgenstein’s Tractatus, [by] G. H. von Wright, Routledge, 
London, 1996, p. 34). Estamos em crer que a mudança de título não é inocente. O conceito de tratado 
constitui e fixa, porventura, o principal modelo metodológico, de exploração e sobretudo de exposição 
das matérias, a partir do qual o Tlp foi concebido. Ele significa o modelo segundo o qual se cobre, 
integralmente e de forma aprofundada e exaustiva, um determinado ramo do saber. A corroborar isto, 
Wittgenstein (em carta a Ludwig von Ficker) diz que tinha escrito um livro que contém “a apresentação 
de um sistema”; cf. BLF, 22 LW-LF, de Outubro de 1919, p. 32.  
Pelo contrário, a noção de Abhandlung não compreende uma cobertura integral de um dado tema. 
Abhandlung aplica-se a quem está a escrever uma tese ou uma monografia especializada, mas de âmbito 
restrito, seja qual for o ramo do conhecimento: desde a genética à mecânica, passando pela história até à 
filosofia. Ao invés, a noção latina de tractatus aponta para a exposição de um saber de fio a pavio, de 
forma completamente amadurecida, capaz de ser convertida em doutrina – ou para sermos mais radicais, 
em dogmática. Os tratados têm em vista, portanto, cristalizar o tema que neles se trata, a fim de a matéria 
exposta escapar à contradição e ao erro da pesquisa e investigação. [É interessante referir o facto de 
Waismann ter descortinado nesta acepção de tratado um sentido legal (cf. McGUINNESS, B., 
“Wittgenstein: Philosophy and Literature” in PICHLER, A. & SÄÄTELÄ, S. (Eds.), Wittgenstein: The 
Philosopher and his Works, Univ. of Bergen, 2005, p. 332), como se aquilo que nele se diz se impusesse 
com força de lei.] Como é evidente, este procedimento acusa algum parentesco com a elaboração do Tlp, 
no qual abundam teses dogmaticamente expostas (mas afastando-se daquele por não manter qualquer 
vestígio ou preocupação de as discutir dialecticamente) e ordenadas por relações de subordinação e 
dependência internas. Assim, quando se expõe uma tábua de matérias sob a forma de tratado, na versão 
latina acima descrita (cuja longa e aturada gestação não pode ser ocultada ao leitor, como o Tlp faz), os 
resultados devem corresponder a verdades insofismáveis e indiscutíveis – embora o corolário das 
pesquisas só surja após uma longa jornada de ponderação e estudo. No entanto, o que caracteriza o Tlp é 
o facto de apresentar teses e mais teses, pontos de chegada, sem nele se vislumbrar qualquer preocupação 
de Wittgenstein fornecer ao leitor o trabalho desenvolvido que conduziu, justamente, aos resultados assim 
expostos. De um outro ponto de vista, a forma de exposição do Tlp assemelha-se também às narrações da 
criação do mundo, tal como são feitas nas teodiceias e nas cosmogonias pagãs, radicalizando assim o seu 
afastastamento do procedimento metodológico genuíno dos tratados. O afastamento ainda é maior se 
levarmos em linha de conta que a parte mais importante do Tlp radica naquilo sobre o qual guarda 
silêncio, no que cala e não é susceptível de exposição. 
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carácter constante da presença deste tipo de enunciados desgarrados sobre a noção de 

filosofia. Do princípio ao fim da actividade filosófica de Wittgenstein encontram-se 

enunciados desta natureza, interrompendo o curso de reflexões sobre outras matérias. 

Não há fase, não há texto onde não ocorra, mais tarde ou mais cedo, um enunciado desta 

ordem, na posição rara, desligada, marginal que se apontou.  

Mas admitamos que não é assim ou que não há base para afirmá-lo. Nesse caso, 

mesmo que o tratamento episódico do problema seja susceptível de se interpretar como 

se estivéssemos perante um tema menor, como um tema perdido por entre outros de 

maior fôlego e significado, se é assim ou não, eis o que se tem de tirar a limpo a partir 

dos próprios textos e da maneira como eles expõem o problema enunciado.  

No que diz respeito ao aparente desencontro entre os diversos enunciados (e à 

forma como até parecem contradizer-se entre si) há que observar o seguinte. Se se 

ponderar o respectivo significado, percebe-se, a pouco e pouco, que esses enunciados ou 

correspondem a diversas formulações do mesmo ou à formulação de aspectos 

complementares de uma constelação de perspectivas sobre o problema da filosofia. O 

que sucede é que essa constelação não é uma constelação de teses já assentes em uma 

óptica plenamente resolutiva, mas uma constelação cujo princípio de unidade é, por 

assim dizer, uma tensão. Quando fala de filosofia, Wittgenstein exprime algo que lhe 

surge como problema, a respeito do qual tenta ver claro, em uma exploração ainda 

tacteante. Em última análise, isso não é assim apenas no que diz respeito à questão da 

filosofia. Vale, antes, para a totalidade da obra: o tom aparentemente terminante dos 

enunciados pode mascará-lo, mas, de facto, as múltiplas versões de cada texto têm o 

carácter como que de redacções preliminares de investigações futuras, como borrões de 

um texto nuclear ainda por escrever. E a própria sucessão de textos posteriores ao Tlp 

corresponde de certo modo a aproximações a um texto que nunca chegou a ser escrito. 

Ou seja, há unidade e ligação entre os diferentes enunciados, trata-se porém de uma 

forma peculiar de unidade, que é a unidade de um problema ainda por resolver, a 

respeito do qual não se encontrou ainda a estrada real, antes se registam avanços e 

recuos, dificuldades por superar, etc. Neste contexto, os diferentes enunciados sobre a 

questão da filosofia relacionam-se uns com os outros como peças de um puzzle – desse 

puzzle de procura ou de tensão; dessa tentativa de desbravamento do problema que é o 

confronto de Wittgenstein com esta questão. De modo que, se se considerarem os 

diferentes enunciados deste ângulo, deixam de ser puramente dispersos ou 
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desencontrados, antes desenham um quadro de congruência entre si – não a simples 

congruência de teses em relação harmónica, mas a congruência de uma procura ou da 

tensão que se referiu (tal que é possível encontrar um fio condutor entre os diferentes 

enunciados e pô-los a esclarecer-se mutuamente e a compor entre si um quadro amplo e 

definido).  

Quanto à questão das metáforas e ao carácter enigmático de que muitas vezes se 

revestem, não sofre dúvida que é assim. Porém, não só o contexto permite já 

compreender com alguma nitidez a direcção em que apontam essas expressões 

metafóricas, mas a própria acumulação de metáforas nos diferentes textos ajuda a 

clarificar o seu sentido. Pois, há congruência entre as diferentes metáforas a que 

Wittgenstein recorre nesta matéria. E a variação das expressões metafóricas, a 

correspondência que têm entre si ou o efeito convergente que produzem parece reforçar 

ou avivar os traços daquilo que se esboça nos vários textos. Naturalmente que a 

identificação do sentido de tais metáforas não é possível sem o desenvolvimento de um 

cuidadoso trabalho interpretativo. Mas isso não acontece apenas em relação às 

proposições que têm como tema o conceito de filosofia. Pois, o recurso a metáforas (e 

mesmo a epigramas integralmente metafóricos) constitui uma constante em muitos – e 

até na maior parte – dos escritos de Wittgenstein. Este constitui um traço típico da sua 

forma de discurso. E pode até dizer-se que é tanto mais assim, nos seus escritos, quanto 

mais central e decisivo é o tema. 

Algo de equivalente vale também para a ausência de argumentação que 

caracteriza a esmagadora maioria dos passos onde o conceito de filosofia vem tratado. 

Pois a falta de argumentação expressa constitui também um traço permanente e 

característico do estilo de Wittgenstein. Como é possível mostrar em muitos casos, isso 

não impede que os enunciados que figuram nos textos constituam como que a ponta do 

icebergue de complexas reflexões e desenvolvimentos argumentativos. Sobretudo nos 

textos mais trabalhados (e que se aproximam mais do que se destinaria a publicação), 

Wittgenstein costuma calar os argumentos e apresentar somente os resultados ou muito 

condensadas sínteses do status quaestionis das perplexidades e dificuldades de que se 

sente preso. Mas, se formos ver os textos de trabalho, verificamos que não raro contêm 

intricadas discussões de argumentos e que os enunciados epigramáticos não “caem do 

céu” nem estão desligados do trabalho dessa natureza (e muitas vezes de uma 

verdadeira “agonia” de trabalho dessa natureza). A ausência de argumentação expressa 
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não pode servir de pretexto para se ignorar, no estudo de Wittgenstein, um tema ou um 

problema. Na verdade, se se seguisse tal critério pouco restaria para estudar. Neste caso, 

como em todos os restantes, está deixada a nós a tarefa de, coligindo todos os indícios 

disponíveis, reconstituir os fios de argumentação ou os caminhos a que os enunciados 

epigramáticos e cortantes dão expressão.  

Mas consideremos, por último, a questão relativa à ruptura com a tradição e à 

forma como também isto poderia constituir um factor adicional de dificuldade ou um 

motivo para não começar pela análise do conceito wittgensteiniano de filosofia. Aquilo 

que Wittgenstein escreve sobre esta matéria parece, efectivamente, comportar uma forte 

sugestão de ruptura com a tradição. De tal modo que o conceito de filosofia trabalhado 

na sua obra (a tarefa, o programa, o projecto que lhe corresponde) divergirá, pelo menos 

significativamente, daquele ou daqueles que tomaram forma na tradição filosófica. Ora, 

se as indicações disponíveis são dispersas, escassas e enigmáticas e, além disso, aquilo 

de que se trata é heterogéneo em relação a todos os conceitos conhecidos, a falta de 

apoio e as distâncias que têm de ser vencidas, se se quiser identificar com clareza o 

conceito de filosofia trabalhado por Wittgenstein, acentuam-se ao ponto de fazerem pôr 

em dúvida se semelhante tarefa de esclarecimento tem exequibilidade. Mas, com efeito, 

a haver de facto heterogeneidade ela significa apenas um desafio acrescido, que se está 

obrigado a um esforço de abertura, de sondagem, de eventual mudança de óptica. Não 

significa que a tarefa seja necessariamente inexequível. E, por outro lado, se admitimos 

que, efectivamente, a compreensão de filosofia trabalhada por Wittgenstein difere da da 

tradição, isso torna ainda mais recomendável e atá menos indispensável não deixar de 

considerar a questão, não desistir do seu cabal esclarecimento.15  

                                                
15 A mera enunciação formal de algumas características próprias da abordagem de Wittgenstein no seu 
confronto com a tradição terá, a seu tempo, um tratamento pormenorizado. Quanto à sua corrida contra 
uma grande parte da tradição, alguns autores consideram mesmo que a sua concepção filosófica faz uma 
ruptura com toda a história da filosofia – cf. GLOCK, H-J., A Wittgenstein’s Dictionary, Basil Blackwell, 
Oxford, 1996, p. 292. Russell, um dos interlocutores mais próximos de Wittgenstein durante mais de duas 
décadas, assevera (em carta de recomendação, cujo fim se destinava a Wittgenstein obter uma bolsa de 
investigação) que, uma vez terminadas, as suas teorias (reportava-se às primeiras versões das 
Philosophische Bemerkungen) constituem uma filosofia totalmente nova. Cf. WCLD, Bertrand Russell to 
the Council of Trinity College, de 8.5.1930, p. 183: (…) when completed they may easily prove to 
constitute a whole new philosophy. De resto, Moore sustenta uma posição similar, cuja paternidade 
atribui a Wittgenstein, quando compara a sua maneira de fazer filosofia ao processo que Galileu e os seus 
contemporâneos introduziram na dinâmica, isto é, um processo idêntico ao da passagem da alquimia à 
química (bem como da astrologia à astronomia): Cf. MOORE, G., “Wittgenstein’s Lectures in 1930-1933, 
Part III”, Mind, 253 (1955), pp. 1-27, p. 26. Diferentes autores defendem posições extremas quanto à 
originalidade da sua obra, para o Wittgenstein das PU diz WRIGHT, H., Wittgenstein, Basil Blackwell, 
London, 1982, p. 27: The later Wittgenstein, in my view, has no ancestors in the history of thought. 
His work signals a radical departure from previously existings paths of philosophy. Na minha 
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Baste aqui este rápido bosquejo do problema. E vejamos de relance como se 

dispõe este “arquipélago” de pronunciamentos de Wittgenstein sobre o conceito de 

filosofia e como o arquipélago em questão se articula com a própria “geografia” da obra 

no seu todo.  

Encontramos pronunciamentos sobre a questão desde o ano de 1913 até 1951, 

datas extremas da obra de Wittgenstein. A formulação mais antiga da noção de filosofia, 

exposta de forma lapidar nas NL (redigidas precisamente no ano de 1913), conservou 

em abordagens posteriores as características fundamentais.16 Esta formulação projectará 

                                                
maneira de ver, o último Wittgenstein não tem antecedentes na história do pensamento. A sua obra 
assinala um afastamento radical dos caminhos da filosofia anteriormente existentes. Russell sublinha 
várias vezes a admiração pelo Tlp e pelos primeiros trabalhos de Wittgenstein na década de 30. Por 
exemplo, em carta dirigida a O. Morrell, após o encontro com Wittgenstein, em Haia, no ano de 1919, 
onde discutiram o Tlp de fio a pavio, ele escreve (traduz-se com alguma liberdade, porque a tradução 
exacta não corresponde bem às expressões idiomáticas em português) …tenho a certeza que é 
efectivamente um grande livro, embora não tenha a certeza de que esteja certo. Cf. RUSSELL, B., The 
Selected Letters of Bertrand Russell, The Public Years, 1914-1970, ed. by Nicholas Griffin, Routledge, 
London, 2001, vol. 2, carta 334, de 20 de Dezembro de 1919, p. 198: (…) I feel sure it is a really great 
book, though I do not feel sure it is right. Em contraposição a esta euforia e admiração, o mesmo 
Russell desvaloriza por completo as PU e a maior parte dos temas que lhes estão associados. Veja-se, por 
exemplo, RUSSELL, B., My Philosophical Development, Simon and Schuster, New York, 1959, p. 216: Its 
positive doctrines seem to me trivial and its negative doctrines unfounded. I have not found in 
Wittgenstein’s Philosophical Investigations anything that seemed to me interesting and I do not 
understand why a whole school finds important wisdom in its pages. As suas doutrinas positivas 
parecem-me triviais e as negativas infundadas. Não encontrei nas Investigações Filosóficas de 
Wittgenstein nada que me parecesse interessante e não compreendo por que toda uma escola encontra 
sabedoria importante nas suas páginas.  
Veja-se também esta carta a Helen Hervey, de 31 de Março de 1959: RUSSELL, B., The Selected Letters of 
Bertrand Russell, The Public Years, 1914-1970, vol. 2, carta 552, p. 521: (…) but I had rather thought 
that the Philosophical Investigations resulted from a renunciation of serious philosophical inquiry.  
(…) mas eu pensei antes que as Investigações Filosóficas resultaram de uma renúncia à investigação 
filosófica séria. 
16 É muito importante lembrar que Wittgenstein considerava a sua primeira estadia na Noruega como o 
único período do seu labor filosófico em que lhe tinham ocorrido ideias próprias, genuínas e, por 
consequência, a única altura em que havia dado “vida a novos movimentos no pensar” – cf. VB, 1931, vol. 
8, p. 477 e MONK, R., Op. cit., pp. 94 e 415. (Juízo que confirmaria, já quase no fim da vida, ao confessar 
que as suas ideias fundamentais lhe tinham ocorrido muito cedo cf. DRURY, M., “Conversations with 
Wittgenstein” in RHEES, R (Ed.), Op cit., p. 171) Russell e Whitehead rendem-se, incondicionalmente, ao 
trabalho desenvolvido na Noruega, a ponto de Whitehead admitir uma nova redacção dos 11 primeiros 
capítulos dos Principia Mathematica. Cf. McGUINNESS, B., Wittgenstein: A Life: Young Ludwig 1889-
1921, Penguin Books, London, 1988, p. 180 e Russell também: The Selected Letters of Bertrand Russell, 
The Private Years, 1884-1914, Ed. N. Griffin, The Penguin Press, London, vol. 1, 1992, carta de Russell 
para O. Morrell, de 23.2.1913, p. 448. Isso não aconteceu, mas no prefácio à segunda edição dos 
Principia, editada em 1925, cita-se Wittgenstein e o Tlp. Em Outubro de 1913, quando ouviu o ditado das 
NL (Summary), Russell escreveu a Lucy Donnelly, confessando-lhe que Wittgenstein tinha produzido 
algo “ainda em estado bastante bruto, mas tão bom, em minha opinião, como nenhuma obra alguma vez 
feita, por quem quer que seja, em lógica.” Cf. McGUINNESS, B., “Bertrand Russell and Ludwig 
Wittgenstein’s Notes on Logic”, Revue Internationale de Philosophie, 102 (1972), p. 446: (…) still 
rather in the rough, but as good, in my opinion, as any work ever has been done in logic by anyone. 
O convencimento de que conseguira criar algo absolutamente novo no reino do pensamento contrasta 
com uma colecção assinalável de observações acerca de si próprio, redigidas, a maior parte delas, em 
1931 (outras em 1939). Nestas notas leva a cabo um exame introspectivo acerca daquilo que denomina 
“espírito reprodutivo judaico”. Ou seja, Wittgenstein achava ser um daqueles casos desprovidos de talento 
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claros ecos no Tlp e, em menor escala, nos escritos tardios. Porém, foi em “The Big 

Typescript”, texto dactilografado em 1932, no capítulo intitulado Philosophie, §§86-

93,17 que mais detidamente escreveu sobre o tema: ao apresentar uma colecção 

significativa de análises ao redor do conceito (e, coisa rara, onde as observações 

traduzem um ímpeto argumentativo assinalável, fornecendo exemplos e, aqui e acolá, o 

emprego de metáforas atinge um grau de desconcerto absolutamente ímpar). Este texto 

constitui, portanto, a mais explícita focagem do tema – a noção de filosofia enquanto 

problema filosófico – e a mais esforçada tentativa de esclarecimento dele. O resultado 

destas reflexões serviu de rascunho à maior parte das anotações que se encontram 

dispersas pela obra publicada – sem, contudo, o seguirem literalmente – e que cobrem o 

                                                
especial, mas portador de uma extraordinária capacidade de compreensão, a tal ponto que julgava 
perceber alguns aspectos de certas obras, melhor e mais profundamente, do que os autores delas. A esta 
apropriação entusiasmada das ideias dos outros chamava, com acerto, espírito reprodutivo. Conferir, em 
especial, VB, 1931, vol. 8, pp. 474 a 483. Körner tenta encontrar um ponto de equilíbrio entre aqueles que 
o caracterizam apenas como um espírito reprodutivo judaico e os que o encaram como um deserdado 
cultural, sem raízes na tradição: KÖRNER, S., “Wittgenstein und die Philosophische Tradition”, in 
MORSCHER, H. & STRANZINGER, R. (Eds.), Ethik, Grundlagen, Probleme und Anwendungen, vol. 7, 
Verlag hpt, Wien, 1981, pp. 431-433. Em algumas notas pessoais compara o seu caso – enquanto 
pensador reprodutivo – ao de Freud, este bebendo a sua inspiração e pesquisa psicanalítica nas ideias 
originais de Breuer. Cf. McGUINNESS, B., “Freud and Wittgenstein”, in McGUINNESS, B. (Ed.), 
Wittgenstein and his Times, Basil Blackwell, Oxford, 1982, pp. 27-43.  
Muito cedo, porém, se apodera dele uma desconfiança brutal acerca do valor das suas pesquisas. Ainda 
coligia material para a redacção do Tlp e já achava que nunca mais conseguiria descobrir nada de 
grandioso. Cf. GT, entrada de 27.2.1915, p. 59: Es ist mir, als sollte ich nie mehr eine groβe 
Entdeckung machen. Sinto que nunca mais farei uma grande descoberta. Por outro lado, isto insinua, 
claramente, o convencimento de que já tinha feito, pelo menos, uma. 
17 Em rigor, as notas que deram origem a esta obra reportam-se aos anos lectivos de 1930 até 1932. A sua 
feitura em forma de livro resultou de um sentimento de que outros autores se apropriavam, de forma mais 
ou menos explícita, embora clandestina, das suas ideias que então circulavam nos meios universitários, 
em especial, no de Cambridge e de Viena. No Verão daquele último ano, depois de prolongadas 
divergências em conversas com Waismann (e a desconfiança de plágio por parte de Carnap; veja-se o 
frontal repúdio de Wittgenstein em relação ao texto de Carnap, em BAUM, W., Wittgenstein, Alianza Ed., 
Madrid, 1988, p. 154, bem como a sua queixa a Schlick, carta citada no seguimento da anterior; para se 
consultar os extractos das duas cartas acima citadas em alemão – uma a Carnap outra a Schlick – cf. 
NEDO, M. (Ed.), Philosophische Grammatik, WA, Bd. 5, Springer Verlag, Wien, 1999, Introdução, pp. 
XI-XIII), decidiu ditar a um taquígrafo os oito volumes de cadernos manuscritos que possuía. Daí 
resultou um volume de 768 páginas, com títulos de capítulos, dividido em parágrafos (e estes em várias 
observações isoladas), com toda a aparência, no que diz respeito aos aspectos formais, de um texto em 
estado bastante maduro para publicação. Rapidamente começou a revê-lo e a ampliá-lo, a fazer selecções 
de pensamentos por ordem temática, como era seu hábito: o resultado da revisão de cerca de dois terços 
do referido volume é o que compõe a Gramática Filosófica, volume 4 das obras da Suhrkamp; cf. MONK, 
R., Op. cit., pp. 324-326. Quanto à parte do texto onde se encontra a secção intitulada Filosofia não foi, 
nesta altura, revista – sê-lo-ia mais tarde e daí resultaram vários parágrafos que versam sobre a noção de 
filosofia nas PU, §§109-133. A primeira publicação deste texto surgiu em versão bilingue na Revue 
Internationale de Philosophie, 169 (1989), pp. 175-203. Foi seu editor Heikki Nyman, decifrando e 
fixando o texto alemão, e traduziram-no para inglês C. G. Luckhardt e M. A. E. Aue. Esta versão foi 
reproduzida sem alterações em KLAGGE, J. & NORDMANN, A. (Eds.), Ludwig Wittgenstein: Philosophical 
Occasions 1912-1951, Hackett Publishing Company, Indianapolis & Cambridge, 1993, pp. 158-199, foi 
esta edição que primeiro estudámos, tendo depois optado pela da Wiener Ausgabe. NEDO, M. (Ed.), The 
Big Typescript, WA, Zweitausendeins Verlag, Frankfurt am Main, vol. 11, 2000, pp. 273-292, a qual em 
termos de aparato crítico (além da inserção no seu lugar próprio) supera a anterior.  
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intervalo temporal de 1932 até à sua morte (as Philosophische Bemerkungen, de 1929 e 

1930, já tinham esboçado, em parte, o trabalho que o BT consuma): em Philosophische 

Grammatik, The Blue and Brown Books e, com especial incidência, na primeira parte 

das Philosophische Untersuchungen.  

As Vermischte Bemerkungen constituem uma colectânea à parte. A maior parte 

dos pensamentos nela contidos provêm de textos já publicados que nos propomos 

analisar de perto. No entanto, são ainda bastantes os aforismos que descendem do 

espólio de manuscritos inéditos à data da sua publicação, os quais contribuem para um 

enriquecimento e uma visão mais abrangente do problema. A tentativa de darmos uma 

visão coerente das concepção de Wittgenstein acerca da filosofia obriga-nos a percorrer 

toda a obra publicada e a considerar, nas análises que se seguem, ainda passagens 

avulsas de outros textos, que não importa referir já aqui. Pois é sobretudo nos textos 

citados que se encontra expressa e procuraremos coligir, como que sondar, a sua 

desconcertante concepção de filosofia.  

A enumeração destes textos ou o estabelecimento deste corpus de fontes para a 

análise do problema suscita, entretanto, o problema da própria relação entre os 

diferentes escritos de Wittgenstein (sem esquecermos as diferentes versões dos mesmos 

textos): o problema da unidade ou das fracturas que há entre eles. Faz sentido analisar 

um problema em toda a obra de Wittgenstein, ignorando a possibilidade de comportar 

cortes decisivos – e de tal modo que as perspectivas e concepções perfilhadas em 

diferentes épocas são, por assim dizer, heterogéneas entre si?  

De facto, é inegável que se registam mudanças ao longo da obra de Wittgenstein 

– quer no que respeita ao estilo, quer quanto aos conceitos e o mesmo se pode dizer face 

ao tratamento metodológico dispensado às questões. A verificação deste estado de 

coisas fez até que tivesse adquirido direitos de cidade uma distinção, mais aceite do que 

debatida, entre primeiro e segundo Wittgenstein.18 E há que reconhecer que o próprio 

                                                
18 Quem primeiro estabeleceu esta nomenclatura de Wittgenstein I e II foi RUSSELL, B., My Philosophical 
Development, p. 216. Mas, foram sobretudo os estudiosos mais populares de Wittgenstein que a 
divulgaram e puseram a circular como moeda corrente (alguns deles com estudos incontornáveis em 
Wittgenstein): por exemplo, STEGMÜLLER, W., Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, A. Kröner 
Verlag, Stuttgart, vol. I, 19786, p. 524: (…) weil er zwei verschiedenen Philosophien entwickelt hat, 
von denen die zweite nicht als eine Fortsetzung der ersten aufgefaβt werden kann, (…) Die im 
«Tractatus» entwickelte Philosophie bezeichnen wir als Wittgensteins Philosophie I. Porque ele 
desenvolveu duas filosofias diferentes, das quais a segunda não pode ser compreendida como uma 
continuação da primeira, (…) A filosofia desenvolvida no Tractatus designamos como filosofia I de 
Wittgenstein; IDEM – Ibidem, p. 561: Das Merkwürdigste an Wittgensteins Philosophie aber ist dies, 
daβ man nicht von einer Weiterentwicklung der Philosophie des «Tractatus» sprechen kann. Was 
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hier entstand (…) ist eine gänzlich neue Philosophie. Wir bezeichnen sie als Wittgensteins 
Philosophie II. Mas, o mais notável na filosofia de Wittgenstein é o facto de não se poder falar de um 
desenvolvimento ulterior da filosofia do Tractatus. O que aqui nasceu é uma filosofia totalmente nova. 
Nós designamo-la como a filosofia II de Wittgenstein. O mesmo sucedeu com Georg Pitcher ao enunciar 
o programa do seu estudo (hoje ainda um clássico em vários aspectos) assim: There are at least two 
Wittgensteins: the early one of the Tractatus Logico-Philosophicus and the later one of the 
Philosophical Investigations, and the dificulties presented in these two masterworks are not of the 
same kind. Cf. PITCHER, G., The Philosophy of Wittgenstein, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 
1964, preface, p. v. cuja tradução pode ser assim: Existem, pelo menos, dois Wittgensteins: o primeiro do 
Tractatus logico-philosophicus e o último das Investigações filosóficas e as dificuldades apresentadas em 
estas duas obras-primas não são do mesmo teor. Diversos autores seguiram-lhes as pisadas: HARTNACK, 
J., Wittgenstein and Modern Philosophy, Univ. of Notre Dame Press, Indiana, 19862, p. x, 8, 57 et passim; 
FANN, K., Wittgenstein’s Conception of Philosophy, Univ. of California Press, Berkeley & Los Angeles, 
1971, p. xii, 42, 54 et passim; PEARS, D., Wittgenstein, Fontana, London, 19754, p. 11, 45 et passim; 
MOUNCE, H., Wittgenstein’s Tractatus, Basil Blackwell, London, 1981, p. 110 e MANN, C., Wovon Man 
Schweigen Muss, Turia & Kant, Wien, 1994, prefácio, p. I. WUCHTERL, K. & HÜBNER, A., Wittgenstein 
mit Selbstzeugnissen und Bilddokummenten, Rowolt Verlag, Hamburg, 20012, p. 10. Se com essa 
distinção se quer marcar uma primeira investida temporalmente definida, até à publicação do Tlp, e uma 
segunda começada em 1929, nada temos a objectar. Mas, se a partição corresponde à ideia de duas 
filosofias radicalmente diferentes, como estes autores alegam, elaboradas por Wittgenstein, julgamos que 
ela deve fazer-se com cautela. Porque, se alguém fizer uma análise atenta da obra publicada de 
Wittgenstein, terá a oportunidade de observar a sua obsessão pelos mesmos temas e a obtenção dos 
resultados aponta para semelhanças flagrantes, em ambos os períodos referidos (em especial aqueles 
temas que mais nos interessam: grosso modo as problemáticas filosófica, ética e estética). Na verdade, 
onde Wittgenstein operou uma mudança radical – e quanto a isso várias opiniões convergem – foi no 
método adoptado e não nos temas debatidos. Por exemplo, FANN, K., Op. cit., p. 42: This shift of 
methods is what constituted the break between the early and the later Wittgenstein. Esta viragem de 
método é aquilo que constituiu a ruptura entre o primeiro e o último Wittgenstein. BAKER, G. & 
HACKER, P., Understanding and Meaning (An Analytical Commentary on the Philosophical 
Investigations), Univ. of Chicago Press, vol. 1, 1980, p. 463 partilham da mesma opinião: Although 
there are substantial changes in his conception of the methods and his results which can be hoped 
for in philosophy, his view of the status of philosophy changes very little. This is one of the main 
threads of continuity in Wittgenstein’s opera. Embora existam mudanças substanciais na sua 
concepção dos métodos e nos resultados por que se podem esperar em filosofia, a sua visão do estatuto 
da filosofia mudou muito pouco. Este é um dos principais fios condutores na obra de Wittgenstein. 
Aquela interpretação clássica tem perdido adeptos e, ultimamente, o panorama exegético internacional 
apresenta enquadramentos substancialmente diferentes. Cf. SCHULTE, J., Ludwig Wittgenstein, Leben, 
Werk, Wirkung, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2005, pp. 122-125. Por isso, alguns autores têm 
vindo a adoptar, pouco a pouco, uma atitude mais prudente desde que R. Rhees e D. O’Brein chamaram a 
atenção para o mal entendido que a leitura bipartida significava para o Tlp e para os trabalhos posteriores. 
Assim, defendem convincentemente uma continuidade alargada e persistente ao longo de toda a obra: 
veja-se entre outros O’BREIN, D., “The Unity of Wittgenstein’s Thought”, International Philosophy 
Quarterly, 6 (1966), pp. 45-70; RHEES, R., “The Philosophy of Wittgenstein”, Ratio, 8 (1966), pp. 180-
193; KENNY, A., Wittgenstein, Penguin Books, London, 1973, pp. 18, 229, et passim; BINDEMAN, S., 
Heidegger and Wittgenstein, the Poetics of Silence, University Press of America, Washington, 1981, p. 
37, et passim; WINCH, P., “Introduction: The Unity of Wittgenstein’s Philosophy” in WINCH, P. (ed.), 
Studies in the Philosophy of Wittgenstein, Routledge, 1969, pp. 1-19; KOETHE, J., The Continuity of 
Wittgenstein’s Thought, Cornell Univ. Press, Ithaca, 1996, preface pp. ix-xii, 4-13, et passim; HINTIKKA, 
J. & HINTIKKA, M., “The Development of Wittgenstein’s Philosophy: the Hidden Unity” in 
WEINGARTNER, P. & CZERMAK, J. (Eds.), Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Verlag hpt, Wien, vol. 
9, 1983, pp. 425-437 e ARREGUI, J., “La Naturaleza de la Filosofía segun Ludwig Wittgenstein”, Anuario 
Filosófico, 15/1 (1982), pp. 33-83.  
Um rastreio (e discussão proveitosa) desta dicotomia entre aqueles que defendem dois Wittgensteins e 
aqueles que defendem a sua unidade a todo o custo já se encontra elaborado em STERN, D., “How Many 
Wittgensteins?” in PICHLER, A. & SÄÄTELÄ, S. (Eds.), Wittgenstein: The Philosopher and his Works, pp. 
164-188. Este resumo faz o levantamento das posições mais fortes dos adeptos das teses supra citadas, 
sem esquecer o “Wittgenstein intermédio” – concepção que angariou alguns partidários – dos anos 
imediatamente posteriores ao seu regresso a Cambridge [e, de entre os quais, David Stern é um defensor 



 29 

filósofo é, em grande medida, responsável por esta distinção.19 Mas, por outro lado, o 

estabelecimento de cortes ou cesuras não se fica por aí. Pois, mais recentemente, alguns 

investigadores foram mesmo ao ponto de baptizar como terceiro Wittgenstein um 

conjunto de escritos que fazem corresponder ao período desde 1946 até à sua morte e 

que orbita em torno de um texto principal que é o Da Certeza.20 

Naturalmente que estas questões de periodização ou divisão de fases na obra de 

um pensador dependem, em grande parte, de decisões de acentuação. Mas, na verdade, 

parece-nos que há uma unidade de fundo na obra de Wittgenstein. E essa unidade leva-

-nos a ver com reserva todas as divisões atrás mencionadas e a considerar que são, em 

larga medida, externas àquilo que se encontra nos próprios textos. Pois nenhuns dos 

desenvolvimentos, que é forçoso reconhecer, afecta ou põe em causa a continuidade do 

núcleo fundamental de questões que anima e orienta, de forma quase obsessiva, o 

                                                
convicto, tal como tornou público em STERN, D., “The Middle Wittgenstein: from Logical Atomism to 
Practical Holism”, Synthese, 87 (1991), pp. 203-226]. 
19 Em várias passagens da sua obra tardia, Wittgenstein acentua a diferença entre a maneira actual de 
filosofiar e a antiga. Um exemplo onde essa clivagem é exposta de forma evidente encontra-se em DBT, 
1930-1937, entrada de 28.01.1932, p. 68: Meine Hauptdenkbewegung ist heute eine ganz andere als 
vor 15-20 Jahren. Und das ist ähnlich, wie wenn ein Maler von einer Richtung zu einer andern 
übergeht. O meu movimento de pensar fundamental é hoje completamente diferente do que há 15-20 
anos atrás. E isto é semelhante [àquilo que acontece] quando um pintor passa de uma corrente para 
outra. Outro, bastante elucidativo, acha-se no prefácio às PU, vol. 1, p. 232, onde pede ao leitor para 
confrontar os pensamentos actuais com os velhos Vor zwei Jahren aber hatte ich Veranlassung, mein 
erstes Buch (die «Logisch-Philosophische Abhandlung») wieder zu lesen und seine Gedanken zu 
erklären. Da schien es mir plötzlich, daβ  ich jene alten Gedanken und die neuen zusammen 
veröffentlichen sollte: daβ  diese nur durch den Gegensatz und auf dem Hintergrund meiner älteren 
Denkweise ihre rechte Beleuchtung erhalten könnten. Há dois anos tive ocasião de ler novamente o 
meu primeiro livro (o Tratado lógico-filosófico) e esclarecer os seus pensamentos. Nessa altura pareceu-
me, de súbito, que devia publicar conjuntamente aqueles velhos e os novos pensamentos: que estes só 
podiam receber a sua iluminação correcta por meio do contraste e contra o fundo da minha velha 
maneira de pensar. Também a literatura secundária, atribuída ao próprio autor, as conversas com amigos, 
aulas, etc., acentua a diferença entre os dois períodos: cf. MALCOLM, N., Ludwig Wittgenstein, a Memoir, 
with a Biographical Sketch, Oxford University Press, Oxford & New York, 1984, p. 58. 
20 Esta designação é cunhada a partir de um artigo de MOYAL-SHARROCK, D., “The Third Wittgenstein & 
the Category Mistake of Philosophical Scepticism”, in Akten des 24 Internationalen Wittgenstein 
Symposiums, Verlag hpt, vol. 30, Wien, 2002, pp. 293-305 – ao qual não tivemos acesso. Todavia, esta 
temática tem sido, ultimamente, objecto de acesa discussão, tanto em estudos académicos como em 
simpósios. O resultado mais visível destes debates consiste em uma antologia temática de artigos: 
MOYAL-SHARROCK, D. (Ed.), The Third Wittgenstein, The Post-Investigation Works, Univ. of East 
Anglia, Hampshire, 2004. Na introdução, M-Sharrock expõe de uma forma bastante nítida – embora para 
nós, esta nitidez não dissolve de modo algum o equívoco ou a falta de ponderação em que assenta – os 
fundamentos da designação “terceiro Wittgenstein”. I take the third Wittgenstein corpus as essentially 
consisting of all of his writings from approximately 1946. This includes On Certainty, Remarks on 
Colour, Zettel, and all the writings on philosophical psychology, including Part II of Philosophical 
Investigations. Cuja tradução pode ser a seguinte: Eu tomo o corpus do terceiro Wittgenstein como 
consistindo, essencialmente, em todos os seus escritos desde, aproximadamente, 1946. Isto inclui Da 
Certeza, Observações sobre as Cores, Fichas e todos os escritos sobre psicologia filosófica, incluindo a 
parte II das Investigações Filosóficas. Cf. Op. cit., p. 2. Vários autores, entretanto, aderiram a esta 
concepção e defendem-na, por exemplo, STROLL, A., Op. cit., p. 3, 124, et passim. A nossa leitura 
discorda de mais esta partição. 
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esforço de Wittgenstein desde 1913 até à sua morte. No fundo, todos os 

desenvolvimentos são apenas modificações de superfície, que deixam perfeitamente 

intactas – na esfera de profundidade em que se encontram – as “placas tectónicas” 

daquilo que move e motiva a tentativa levada a cabo por Wittgenstein. Em suma, 

parece-nos fazer mais sentido pôr os olhos nos fios de continuidade, tentar segui-los – e 

considerar sempre à luz do todo cada uma das peças do peculiar puzzle que Wittgenstein 

nos deixou (procurando compreender como se integram naquilo que podemos descrever 

como uma sucessão de tentativas de realização de um e o mesmo empreendimento 

filosófico). 

O que nos leva a considerar um outro ponto. 

Se há uma divisão importante no pensamento ou na obra deste pensador, essa 

divisão não tem nada que ver com períodos: é uma outra – e de facto uma divisão que 

atravessa toda a obra, do princípio ao fim, e constitui nela uma constante. Mas, 

perguntar-se-á, com o que é que tem que ver esta outra divisão? Não podemos dar aqui 

mais do que uma indicação preliminar, breve e insuficiente, da resposta a esta pergunta. 

Mas importa, em todo o caso, dar uma indicação. Pois trata-se de um aspecto entre 

todos decisivo, que julgamos estar no centro do pensamento de Wittgenstein – de sorte 

que é conveniente pôr já na sua pista.  

A divisão em causa é a seguinte: por um lado, temos todo o legado escrito de 

Wittgenstein e, por outro, aquilo que não escreveu (e que também não “assobiou” ou o 

que quer que seja)21 mas está, ainda assim, presente e no fulcro da sua obra: o silêncio 

de Wittgenstein.  

                                                
21 Frank Ramsey foi o primeiro a pôr em dúvida a eficiência e a legitimidade do modelo de comunicação 
encontrado por Wittgenstein para se referir ao silêncio e, com esse protesto, a radicalizar a sua defesa do 
indizível. Ou seja, se a noção de indizível fosse levada a sério, se o princípio de incomunicabilidade que o 
define fosse seguido, escrupulosamente, então o inefável não só não pode ser dito como também não pode 
ser assobiado – ou retirado, como quer que seja, da esfera da indizibilidade. De sorte que todas as formas 
de manifestação dele são distorções do que realmente se pretende apreender com a sua indicação formal 
pura e simples (Veja-se RAMSEY, F., Foundations, Essays in Philosophy, Logic, Mathematics and 
Economics, Routledge & Kegan Paul, London, 19792, p. 134. But what we can’t say we can’t say, and 
we can’t whistle it either. Mas, o que não podemos dizer, não podemos dizer e nem tão-pouco podemos 
assobiá-lo. A primeira recensão do Tlp, vinda a lume no ano de 1923, também da autoria de Frank 
Ramsey, já chamava a atenção para determinadas realidades que não podiam ser ditas sem trair, através 
da comunicação delas, a sua natureza, as quais, segundo Wittgenstein, pertenciam ao universo místico. 
Porém, a sua observação não teria, nesta altura, qualquer desenvolvimento, a não ser o de pôr o dedo 
sobre a ferida. Tratava-se da constatação de um estado de coisas que demorou bastante tempo para ser 
percebido e, por consequência, a ocupar o lugar central que Wittgenstein lhe destinou. Cf. RAMSEY, F., 
“Critical Notices” Mind, 32 (1923), pp. 465-478, p. 472.  
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Dizer isto pode suscitar estranheza, pois parece corresponder a um paradoxo. 

Até mesmo porque, segundo tudo indica, o pensamento de Wittgenstein tem como 

preocupação fundamental chamar a atenção para o papel decisivo da linguagem e ao 

mesmo tempo traçar os seus limites – quer dizer, traçar os limites da própria 

possibilidade de dizer (i. e. traçar os limites da possibilidade de representação), além 

dos quais não podemos ir. Ora, se assim é, que sentido pode ter a referência a um não 

dito e não dizível (a algo de não enunciado) como fulcro da obra de Wittgenstein? Não 

significa isso ir contra a direcção que expressamente toma e tudo quanto tem de mais 

próprio e distintivo? Julgamos que não. E a razão está em que isso seria assim se o 

levantamento dos limites da linguagem levado a cabo por Wittgenstein só pudesse ter 

um sentido, que muitas vezes lhe é atribuído: o de qualquer coisa como uma limitação 

puramente imanente da esfera da linguagem, marcando que esta só pode ir até onde 

pode ir, que pura e simplesmente não dá mais. Ou seja, não haveria lugar para o não dito 

se, para usar a metáfora de alguns pensadores modernos e também de Kant, 

Wittgenstein tivesse feito o levantamento topográfico da “ilha” daquilo que se pode 

dizer e o propósito desse levantamento fosse apenas o pôr cobro a qualquer tentativa de 

saída dela – a qualquer aventura no “mar” do sem-sentido. 

Mas acontece que o traçado de limites ou fronteiras levado a cabo por 

Wittgenstein pode ter um outro sentido bastante diferente. E isto de tal forma que, se 

seguirmos as indicações dadas na sua obra, parece que tem em vista esta segunda 

possibilidade. A qual possibilidade consiste nos limites que são traçados – os limites da 

linguagem – indicarem precisamente a presença de algo mais. Esse algo mais não pode 

ser dito – está para lá dos limites da linguagem. E qualquer tentativa de dizê-lo viola as 

condições da própria linguagem – e, por outro lado, também não chega a conseguir 

dizê-lo. Mas a função do estabelecimento dos limites de toda a esfera do dizível é 

justamente fazer aperecer o para lá em estado puro, sem quaisquer contaminações ou 

                                                
O papel central que Wittgenstein atribui ao silêncio (sc. ao indizível) tem sido um dos alvos preferidos do 
fogo cruzado da crítica (muito por culpa das dificuldades que a sua compreensão envolve). Sob vários 
aspectos e de diversas maneiras, a autenticidade da sua expressão – tanto através da categoria do mostrar, 
quanto pela comunicação explícita da obrigação em manter o silêncio em alguns domínios – tem sido 
posta em questão com frequência. Sobretudo, questiona-se se não é uma modalidade espúria acusar a 
necessidade e até a urgência em guardar silêncio através da própria palavra (atitude em tudo semelhante à 
que Platão descreve na Carta VII). Isto é, se há uma esfera de problemas que só o silêncio pode acolher, 
então a acusação da existência dessa esfera na própria linguagem já constitui uma prevaricação de – e até 
uma usurpação ao – seu princípio de incomunicabilidade. Porém, a sua natureza incomunicável seria de 
algum modo alcançável sem haver uma forma de desvelamento dela, ainda que indirecta, sem haver um 
leve indício que aponte para o silêncio e a sua localização? 
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confusões (poder-se-ia dizer, sem o desvio idolátrico que o tentar exprimi-lo em 

linguagem inevitavelmente traz consigo). De sorte que todo o empreendimento de 

limitação da linguagem, em vez de fixar como protagonista o que se pode dizer, e fechar 

inteiramente na respectiva esfera, tem, pelo contrário, como protagonista o que não se 

pode dizer e aponta precisamente para ele. Trata-se, portanto, como que de uma “via 

negativa”, que não tenta tornar dizível o indizível, antes o vinca como não dizível e, 

assim, abre lugar para ele.  

É neste sentido – e em virtude deste peculiar nexo – que o inefável ou aquilo 

sobre o qual Wittgenstein prefere calar-se (e a respeito do qual “proíbe” que se fale) 

pertence, ainda assim, ao conjunto dos seus enunciados ou da sua obra. A ordem de 

problemas que designamos por inefável e aquela que designamos por dizível correm 

paralelas, em unidade indissolúvel. E é também neste sentido (e em virtude do peculiar 

nexo que se apontou) que o inefável (aquilo sobre o qual Wittgenstein prefere “calar-se” 

ou a respeito do qual proíbe que se fale) não apenas pertence, mas na verdade constitui 

o centro do seu trabalho filosófico e se reveste, aos seus próprios olhos, da maior 

importância. 

Tudo isto conduz, finalmente, a uma questão sensível (delicada e de difícil 

dilucidação), sem cuja referência não queremos dar por terminada esta breve 

introdução. Essa questão diz respeito, precisamente, ao papel especial que o próprio 

Wittgenstein desempenha na compreensão da sua obra. Trata-se de uma questão 

delicada por duas razões. Por um lado, por ser muitas vezes suscitada de tal modo que 

constitui uma fonte de equívocos; por outro lado, também por não ser muitas vezes 

suscitada, mas antes ignorada por uma significativa parte dos exegetas de Wittgenstein. 

O reconhecimento do papel protagonista22 que o próprio Wittgenstein tem na sua 

obra labora em equívocos quando se transforma em um entendimento reducionista. 

                                                
22 A exigência de que a obra de Wittgenstein só pode ser compreendida por recurso à figura do autor 
encontra um caso paralelo na obra de Fichte. Cf. FICHTE, J., Fichtes Werke I, (Erste Einleitung in die 
Wissenschaftslehre 1797), hergg. Von Immanuel H. Fichte, Walter Gruyter & Co., Berlin, 1971, p. 434: 
Was für eine Philosophie man wähle, hängt sonach davon ab, was für ein Mensch ist: denn ein 
philosophisches System ist nicht ein todter Hausrath, den man ablegen oder annehmen könnte, wie 
es uns beliebte, sondern es ist beseelt durch die Seele des Menschen, der es hat. “A filosofia que se 
escolhe depende, portanto, de que espécie de pessoa se é: porque um sistema filosófico não é um 
mobiliário morto que se pudesse largar ou receber como nos aprouvesse, antes é animado pela alma da 
pessoa que o tem.” No entanto, devemos advertir desde já que esta exigência hermenêutica não toma em 
consideração dados autobiográficos, como alguns autores defendem. Cf. WUCHTERL, K. & HÜBNER, A., 
Op. cit., p. 8: Jede Interpretation steht daher vor den gleichen Schwierigkeiten: ein Nachvollzug 
Wittgensteinscher Gedanken bedarf der Einführung einer Reihe prinzipieller Prämissen, die nicht 
nur das geschriebene Wort, sondern auch die biographischen Details betreffen. “Por isso, toda a 
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Trata-se de leituras que pretendem compreender e explicar a obra filosófica de 

Wittgenstein como se o seu sentido, a complexidade dos seus temas ou os seus 

desenvolvimentos pudessem ser derivados de episódios biográficos ou, de todo o modo, 

das condições peculiares em que se desenrolou a vida dele. O recurso a este tipo de 

chaves biográficas distrai do próprio conteúdo dos enunciados, não leva a sério a sua 

pretensão de verdade e a sua eventual relevância enquanto enunciados filosóficos, no 

sentido próprio e pleno do termo. Por outro lado, cria a ilusão de nexos causais 

efectivamente identificados, como se fosse possível (e o recurso a estas chaves até deixa 

transparecer que é fácil) acompanhar a génese dos filosofemas de Wittgenstein a partir 

das peripécias da sua vida (como se soubéssemos efectivamente que o seu curso de vida 

não podia ter dado origem a outros filosofemas ou que uma vida com outro curso nunca 

poderia desenvolver o mesmo tipo de perspectiva). Mas, sendo assim, a tentativa de 

fugir à Cila desta leitura simplista, não nos deve levar a precipitarmo-nos na Caríbdis de  

um total desinteresse pelas vicissitudes de uma biografia que, de todo o modo, estão 

sempre directa ou indirectamente implicadas naquilo que se pensa e escreve. A vida – as 

peripécias biográficas, tudo quanto for possível averiguar a seu respeito – tem a sua 

relevância: não se perde nada (e pode-se ganhar alguma coisa) com o seu conhecimento. 

Agora a vida não poder servir, simplesmente, como explicação da obra – ainda que lhe 

                                                
interpretação situa-se diante das mesmas dificuldades: uma compreensão do pensamento de Wittgenstein 
necessita da introdução de uma série de premissas de princípio, as quais dizem respeito não só à palavra 
escrita, mas também a pormenores biográficos.”  
Do nosso ponto de vista, trata-se antes de perceber e aceitar a razão pela qual ele – Wittgenstein – 
escreveu a obra do modo como o fez e como esse facto tem um papel decisivo na interpretação efectiva 
dela. Ao leitor não interessa saber se Wittgenstein redigiu o Tlp – se realmente está interessado apenas na 
sua compreensão enquanto objecto de conhecimento – como de facto aconteceu, ao som dos canhões da 
primeira grande guerra, nos intervalos temporais deixados livres pelo cansaço, pela vigilância atenta do 
holofote instalado no navio Goplana (que patrulhava a frente inimiga a partir do rio Vístula) ou pela 
acalmia aparente nas frentes de batalha em que esteve directamente envolvido. Nem interessa saber se ele 
nasceu no seio de uma das famílias mais ricas da Europa, nem por que razão ofereceu todo o dinheiro que 
tinha ou por que se fez ajudante de jardineiro do mosteiro Klosterneuburg durante uma época conturbada 
da sua vida pessoal. Aqueles que fazem depender a interpetração da obra de um escritor (em particular de 
um filósofo) – e o Tlp surge como um caso paradigmático – da especificidade e vicissitudes da 
experiência dele, seja qual for o teor e o capital vivencial acumulado, simplificam e distorcem a riqueza e 
importância que ela mesma possa conter. Quem está preso e obcecado em atender às preocupações de 
uma visão de pendor “historicista e autobiográfico” (quem foi que disse, qual a sua naturalidade, edição 
da obra, etc.), pode deixar fora de consideração aquilo que mais importa investigar: a verdade ou 
falsidade daquilo que é dito. Platão, como se sabe, protagonizou uma crítica veemente e feroz aos que 
sobrevalorizam os dados pessoais em detrimento da própria matéria pesquisada. Uma tal crítica atinge em 
cheio aqueles que não se dão por satisfeitos em ouvir a verdade. Se ela é transmitida pelo rumorejar das 
folhas de carvalho, como no Templo de Zeus, em Dodona, ou se é escrita por um austríaco no teatro 
bélico da 1.ª guerra mundial é matéria de somenos importância. Cf. PLATO, Euthiphro, Apology, Crito, 
Phaedo, Phaedrus, translated by H. Fowler, Loeb Classical Library, Harvard Univ. Press, vol. I, (1914), 
1990, 274c, 275b,c, pp. 560 e 564. 
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sirva de moldura, de pano de fundo. E isso é especialmente assim no caso de 

Wittgenstein, que em muitas passagens vinca precisamente uma íntima e inquebrável 

ligação entre aquilo que escreve e a sua própria vida.  

O que nos leva ao cerne do problema – e à razão pela qual há também um perigo 

e, se assim se pode dizer, um desvio quando se considera o pensamento de Wittgenstein 

sem atender minimamente à questão da vida – como se se tratasse de algo totalmente 

descarnado e constituído no éter da pura lógica, subsistindo por si mesma.  

De facto, o cerne do problema consiste no seguinte: não se pode separar o 

pensamento de Wittgenstein do próprio Wittgenstein – e Wittgenstein é, nesse sentido, 

o protagonista da sua obra – porque aquilo que está em causa na obra é a própria vida; 

quer dizer, alguém na sua relação com a vida, com os problemas que põe (com a 

própria dificuldade e interpelação que vem de estar vivo). Por outras palavras, o meio 

em que se move a obra de Wittgenstein não é, como se disse antes, um puro éter lógico. 

Não. A obra nasce das perplexidades suscitadas pelo próprio estar vivo, constitui uma 

tentativa de as pensar, de lhes fazer frente. E é arrancada à sua atmosfera ou meio 

próprios (aquilo a que sempre se reporta e lhe confere o seu significado) se a 

separarmos do seu autor, Wittgenstein, a braços com o facto de estar vivo e a tentar 

compreender a sua vida – a bater-se, se assim se pode dizer, com a sua vida e, ao bater-

se com a sua própria vida, ao tentar ver claro nela, a propor possibilidades de 

clarificação da vida com relevância para terceiros. Em suma, parece valer para toda a 

obra aquele argumento, aquela indissociabilidade, aquela profunda imersão do lógico na 

vida que se manifesta no conhecido relato de Russell sobre a resposta que Wittgenstein 

lhe deu quando lhe perguntou se estava a pensar em lógica ou nos seus pecados.23 

                                                
23 RUSSELL, B., Autobiography, Routledge, London & New York, 1995, p. 330. He used to come to see 
me every evening at midnight, and pace up and down my room like a wild beast for three hours in 
agitated silence. Once I said to him: ‘Are you thinking about logic or about your sins?’ ‘Both’ he 
replied, and continued his pacing. “Ele [Wittgenstein] costumava vir ver-me todas as noites à meia-
noite e andar de um lado para o outro nos meus aposentos como um animal selvagem, durante três 
horas, em um silêncio cheio de agitação. Uma vez eu disse-lhe: ‘estás a pensar em lógica ou nos teus 
pecados?’ ‘Em ambos’, respondeu e continuou a passear de um lado para o outro.”  
Outra versão deste mesmo episódio, levemente diferente, encontra-se em RUSSELL, B., Portraits from 
Memory and Other Essays, Allen & Unwin, London, 1956, p. 27: On one such evening, after an hour 
or two of dead silence, I said to him, “Wittgenstein, are you thinking about logic or about your 
sins?” “Both”, he said, and then reverted to silence. Pode-se traduzir para português assim: “Em uma 
determinada noite, depois de uma ou duas horas de um silêncio mortal, eu disse-lhe: Wittgenstein, está a 
pensar em lógica ou nos seus pecados? Em ambos, disse ele e voltou a calar-se.” É no quadro de uma tal 
identificação que tem cabimento citar declarações tão indubitáveis, quanto a este ponto específico, como 
a seguinte: What Wittgenstein sought in his life is identical to what he sought in his work. – Cf. 
JOHN, P., “Wittgenstein’s Wonderful Life” Journal of the History of Ideas, 49/3 (1988), pp. 495-510, p. 
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Ora, isso põe na pista de um outro aspecto não menos decisivo: é também neste 

terreno que se tem de situar a leitura de Wittgenstein. Naturalmente que não é 

inteiramente certo que a forma como Wittgenstein se relaciona com a sua própria vida 

tenha pertinência para a forma como uma outra pessoa – o leitor – se relaciona com a 

sua. No entanto, Wittgenstein parece afirmar que sim. Mas pode-se sempre perguntar 

que forma tinha de sabê-lo, até que ponto há uma constância da condição humana, etc. 

Nesse sentido, a relevância da relação de Wittgenstein com a vida (ou a relevância do 

seu pensar da vida) para a própria situação do leitor (e a relação deste com a sua própria 

vida) é puramente hipotética – quer dizer, terá de ser em cada caso posta à prova e 

verificada. Mas, de todo o modo, a forma como, segundo o próprio Wittgenstein, a sua 

obra será relevante para os outros diz respeito a eles na sua relação com a vida (não 

apenas à esfera restrita de aspectos lógicos descarnados ou ao que quer que seja desse 

género). A obra propõe-se ao leitor, interpela-o, como se dissesse: tua res agitur. Ou, 

pode-se aplicar também à obra de Wittgenstein aquilo que ele mesmo diz para 

caracterizar a de S. Kierkegaard:  

 

Acerca de Kierkegaard: apresento-te uma vida e agora vê como te relacionas 

com ela, se te sentes estimulado (compelido) a viver também assim ou que outra 

relação consegues ter com ela.24  

 

                                                
510. Neste contexto, porém, aconselha-se a leitura de um artigo de James Conant (um artigo que não pode 
apenas ser classificado como interessante, pois é muito mais do que isso) que tematiza, de um ponto de 
vista filosófico, as “relações perigosas” que uma leitura da obra, não perdendo de vista a vida ou 
ignorando-a, suscita. E, muito sinceramente, o resultado a que chega a abordagem de Conant (tomando 
como modelo Sócrates) é, em vários aspectos, brilhante – cf. CONANT, J., “Philosophy and Biography” in 
Biography & Philosophy, KLAGGE, J. (Ed.), Cambridge Univ. Press, Cambridge, pp. 16-50.  
Mas, é evidente que este entrelaçamento indissociável entre as ideias e a vida encontra na obra do próprio 
autor inúmeras redacções, damos apenas dois exemplos. Um das BF, §302, vol. 8, p. 102: Wäre es 
richtig zu sagen, in unsern Begriffen spiegelt sich unser Leben?  
Sie stehen mitten in ihm. Seria correcto dizer que na nossa vida se reflectem os nosso conceitos? Eles 
estão no meio dela. O outro das VB, 1937, vol. 8, p. 496: Es ist unmöglich wahrer über sich selbst zu 
schreiben, als man ist. (...) É impossível alguém escrever acerca de si mesmo algo mais verdadeiro do 
que aquilo que é. (…) 
24 Cf. DTB 1930-1937, entrada de 6.5.[1931], p. 43: Zu Kierkegaard: Ich stelle Dir ein Leben dar & 
nun sieh, wie Du Dich dazu verhältst, ob er Dich reizt (drängt) auch so zu leben, oder welches 
andere Verhältnis Du dazu gewinnst. 
!
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E é também neste sentido que se devem entender os enunciados sobre a questão 

da comunicação – em especial aqueles que negam a ideia de qualquer transmissão e 

dizem que, em última instância, o leitor só poderá compreender o que ele mesmo já 

pensou (ou só poderá compreender se ele mesmo já pensou aquilo que se encontra 

expresso nos enunciados de Wittgenstein). Com efeito, também aqui a condição 

apontada por Wittgenstein não diz respeito apenas à meditação dos problemas da lógica 

(ou de quaisquer outros problemas de natureza restrita), mas sim ao pensar a própria 

vida e os problemas que ela põe. Quer dizer, só poderá compreender o pensamento de 

Wittgenstein quem tiver modificado a sua relação com a vida de modo similar àquele 

que está em causa no pensamento (e na vida) de Wittgenstein.  
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§1 

AFRONTAR A TRADIÇÃO 

Antes de entrar propriamente na análise do conceito de filosofia, tal como 

aparece desenhado na obra de Wittgenstein, consideremos, em primeiro lugar, alguns 

elementos que nos podem ajudar a focar melhor aquilo que está em causa. Trata-se de 

elementos com um mero valor indiciário. Põem na pista daquilo que Wittgenstein tem 

em mente e fazem ressaltar a peculiaridade da sua concepção, constituindo como que 

peças de um puzzle que não bastam, só por si, para resolver. Mas, por outro lado, com 

tudo o que ainda têm de insuficiente, trata-se de elementos ou peças que efectivamente 

fazem parte do próprio puzzle de enunciados de Wittgenstein sobre a questão da 

filosofia. De sorte que nenhuma tentativa de resolução desse puzzle os pode deixar de 

fora – toda e qualquer tentativa de resolver tem, pelo contrário, de os integrar, 

encontrando, por assim dizer, uma forma em que “encaixem”.  

Os elementos que consideramos em primeiro lugar são, de certo modo, aqueles 

que menos claramente definem qual o ponto de vista a partir do qual Wittgenstein 

escreve o que escreve acerca da filosofia. São elementos que reflectem esse ponto de 

vista e esboçam como que alguns traços de qualquer coisa como um “retrato robot” do 

conceito de filosofia desenvolvido por Wittgenstein – mas ainda não mostram o “rosto” 

desse conceito na sua plena concretude. São como sintomas de algo que ainda falta 

descobrir. 

A partir destes elementos de valor indiciário ou sintomático e, por assim dizer, 

mais periféricos, tentamos ganhar a pista da própria compreensão de filosofia, que neles 

se expressa, em um itinerário que tenta ir da periferia para o “centro”.  

De acordo com isto, o primeiro aspecto que vamos clarificar no conceito de 

filosofia à luz dos textos de Wittgenstein é o facto de ele afrontar a tradição filosófica a 

que pertence.  

Esquematizando de forma breve, mas sem deixar escapar o essencial, o ataque à 

tradição pode corresponder a duas atitudes de efeito convergente, mas que têm bases 

diferentes e de certo modo até em conflito uma com a outra.  
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Uma atitude tem que ver com qualquer coisa como um diagnóstico da tradição 

filosófica e do impulso metafísico que a anima. A leitura dos sintomas descobertos 

revela a existência de uma peculiar doença espiritual. Tal atitude parece pressupor um 

mínimo de conhecimento (ou melhor, um conhecimento suficiente) da tradição – um 

conhecimento que permite ajuizá-la, sobre que padece de qualquer coisa como uma 

doença.  

A outra atitude diz respeito a uma ignorância voluntária (a um preceito de 

ignorância – e até mesmo de um máximo de ignorância) das fontes principais da 

tradição filosófica. Quer dizer, Wittgenstein dispensa o conhecimento do esforço 

empreendido pelos filósofos anteriores bem como dos resultados a que chegaram. 

Vendo bem, esta atitude, de ordem metodológica, corresponde a uma orientação que, a 

ser cumprida na íntegra, impossibilitaria o diagnóstico em causa na primeira. 

Procuremos determinar mais claramente do que se trata.  

Poderia tratar-se de um bloqueio em relação à tradição motivado justamente por 

um conhecimento dela: o conhecimento aturado da tradição poria a descoberto a forma 

como padece globalmente de qualquer coisa como uma doença – e o bloqueio exerceria 

as funções como que de uma quarentena, uma purga ou uma desintoxicação, destinada a 

prevenir ou eliminar o contágio sc. a importação dos elementos patogénicos. Mas como 

é que se pode tratar de algo assim se Wittgenstein reconhecidamente não dispõe de 

nenhum conhecimento aturado da tradição filosófica (nem sequer de um conhecimento 

que mesmo só de longe se aproxime disso).25 Então, se Wittgenstein não dispõe de um 

                                                
25 Isso não invalida o facto de ter lido, com assiduidade, obras de grandes figuras da história da filosofia, 
em particular, Platão, Agostinho, Kant, Schopenhauer e Kierkegaard. Diversos filósofos habitualmente 
considerados de segunda linha também lhe despertaram imenso interesse intelectual: por exemplo, Otto 
Weininger e Oswald Spengler. É o próprio Wittgenstein que anota, com frequência, a sua dívida para com 
as ideias de alguns que julgava incontornáveis na sua formação. Cf., por exemplo, Z, §712, vol. 8, p. 442: 
onde exprime a poderosa influência de Frege no seu estilo (onde ninguém suspeitaria encontrá-la) e uma 
carta onde presta homenagem ao ímpeto inicial que a obra do lógico alemão exerceu sobre as suas 
pesquisas, veja-se “Gottlob Frege: Briefe an Ludwig Wittgenstein” Grazer Philosophische Studien, 33/34 
(1989), 14 LW-GF, de 9.4.1918, pp. 5-33, p. 16; em VB, 1931, vol. 8, p. 476: onde dá uma lista de vários 
autores cujas ideias o marcaram profundamente – Boltzmann, Hertz, Schopenhauer, Frege, Russell, 
Kraus, Loos, Weininger, Spengler e Sraffa. De notar que a maioria deles faz parte da cultura de língua 
alemã e na sua esmagadora maioria são seus contemporâneos e judeus. No prefácio ao Tlp reconhece a 
dívida das suas investigações para com os trabalhos de Frege e de Russell e, no prefácio às PU, anota a 
influência e o carácter correctivo das poderosas críticas de Ramsey e Sraffa. Finalmente, em DBT 1930-
1937, entrada de 9.5.1930, p. 28: onde diz que Loos, Spengler, Freud e ele próprio são irmãos de espírito. 
Por outro lado, bastava referir os dois últimos conjuntos de anotações que escreveu, “Da Certeza” e 
“Observações sobre as Cores”, para neles encontrarmos uma ilustração perfeita da natureza reprodutiva 
do talento (o seu) de um espírito judaico. Uma obra toma como referência o tema das condições do 
conhecimento a partir dos dados do mundo exterior, na esteira dos trabalhos desenvolvidos por Moore e a 
outra é uma extensa reflexão sobre a Teoria das Cores, cuja fonte reside em Goethe (como ele refere, de 
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forma explícita, a MALCOLM, N., Op. cit., 47 LW-NM, de 16.1.1950, p. 125.). Além destes autores, 
também é bastante reconhecível a presença de Agostinho (embora Wittgenstein não o cite na sua lista) 
nas PU e na sua visão da religião, a quem deve a concepção da linguagem como instrumento e o valor 
prático (e não apenas penitencial) da confissão. Veja-se um levantamento minucioso das citações e 
paráfrases que Wittgenstein utilizou a partir da obra de Agostinho em SPIEGELBERG, H., “Augustine in 
Wittgenstein: A Case Study in Philosophical Stimulation” Journal of History of Philosophy, 17/3 (1979), 
pp. 319-327. Por outra parte, confessou anos mais tarde que não tinha sido por acaso abrir o debate 
filosófico em as PU com uma citação das Confissões de Agostinho, pois a citação tem mais credibilidade 
quanto maior é a cabeça que a sustenta. Ver MALCOLM, N., Op. cit., pp. 59-60. 
Ora, admitir que as suas investigações tinham nas obras dos outros a sua mola impulsionadora significa, 
antes de mais, que a tradição não foi deitada pela janela fora. Ou então Wittgenstein, de cada vez que 
alude ao corte com a tradição filosófica está a referir-se apenas a uma parte dela – sem explicitar qual – e 
o leitor tem de fazer o esforço de descobrir de que se trata. Isto também é corroborado, de certo modo, 
pelos parcos elementos que alinhavámos em relação ao espírito reprodutivo judaico (ver nota 16): ou seja, 
em relação aos espíritos que alimentam o seu pensamento a partir do alheio (e em certo sentido incapazes 
de originalidade no sentido literal do termo). Por isso, à primeira vista, parece haver aqui um certo grau 
de contraditoriedade no que respeita ao facto de Wittgenstein reclamar para si (e para o que escreve) 
originalidade e independência da tradição e, simultaneamente, aceitar de forma explícita uma parte da 
herança filosófica. E, além do mais, não se trata somente de uma aceitação, mas também de uma 
apropriação (de um tomar para si as ideias de outrem, tomá-las enquanto problemas que dizem respeito a 
cada um de nós – e inevitavelmente também a Wittgenstein) que invalida, em sentido estrito, uma 
filosofia nova. Ou então temos de admitir que Wittgenstein não cumpre, à risca, o programa e a respectiva 
metodologia que reclama nos seus textos.  
Há um outro factor que caiu em esquecimento e que, no contexto da sua originalidade e corte com a 
tradição, é pertinente referir: Wittgenstein não possuía formação académica de base em filosofia. Não 
estava afectado pela linguagem especializada nem pela investigação veiculada pela tradição. A sua 
formação centrava-se no domínio da engenharia aeronáutica, no qual o rigor e a objectividade são 
ingredientes indispensáveis do discurso. Só depois de viajar para Cambridge, em Outubro de 1911, se 
dedica em exclusivo ao estudo da filosofia e, como se sabe, completamente mergulhado nos problemas de 
Lógica – que as obras de Frege e Russell, segundo o seu ponto de vista, teimavam não resolver. Por 
contraposição a estes interesses intelectuais, temos de acrescentar as suas leituras literárias, as quais 
revelam preferências a que não são alheios interesses éticos e religiosos: Dostoievski, Tolstoi, A. Silesius, 
Goethe, Lessing, Lenau, Mörike, Grillparzer, Kierkegaard, Klopstock, Tagore, entre outros. Por outra 
parte, soa a escândalo a declaração de que nunca tinha lido uma linha de Aristóteles (DRURY, M., 
“Conversations with Wittgenstein” in RHEES, R. (Ed.), Op. cit., p. 172), sobretudo se pensarmos que era, 
para todos os efeitos, um filósofo “profissional”, isto é, professor na Universidade de Cambridge. E, é no 
mínimo contraditório afirmar isso, uma vez que na primeira e única recensão crítica que escreveu (em The 
Cambridge Review, vol. 34, n.º853, 1913, p. 351) acusa os lógicos de invocarem o nome de Aristóteles 
em vão; por essa ordem de ideias, ele também o estaria a fazer. Por mais que a ideia de filosofar 
“academicamente” lhe repugnasse (e, de facto, encontramos exemplos de sobra – em escritos e atitudes – 
sobre o pouquíssimo apreço que lhe tinha), nada justifica essa afirmação pública. O desprezo pelos 
filósofos profissionais exprimiu-o em várias alturas, por exemplo, quando procurava a todo o custo um 
editor para o Tlp, após ter recebido respostas negativas de vários, entre eles Jahoda (editor do folhetim 
/revista de Kraus) e Braumüller (editor de Weininger) procurou inquirir junto de Ludwig von Ficker se 
lhe era possível editá-lo na revista Der Brenner. A resposta de von Ficker dava azo a alimentar 
esperanças, porém pedia-lhe licença para mostrar o manuscrito a um “professor de filosofia” para avaliar 
a qualidade da obra. Quando soube, Wittgenstein não podia ter sido mais corrosivo e frontal no seu juízo: 
“Pela minha parte pode mostrar o manuscrito ao professor de filosofia, embora mostrar uma obra 
filosófica a um professor de filosofia signifique dar pérolas a …De resto não perceberá uma palavra.” 
Cf. BLF, 24 LW-LF, carta de 22.11.1919, p. 37: Von mir aus können Sie das Manuscript dem 
Philosophieprofessor zeigen (wenn auch eine philosophische Arbeit einem Philosophieprofessor 
vorzulegen heiβt, Perlen…) Verstehen wird er übrigens kein Wort. Em outra altura da sua vida, 
espicaçado pela vaidade e zangado com a desonestidade intelectual de Carnap – o qual citava as fontes 
secundárias e omitia as primárias, caso do Tlp de Wittgenstein – relembra que aquilo que escreve não é 
para ser reconhecido pelos “filósofos profissionais” dos meios académicos, pois ele não escrevia para tais 
criaturas – cf. NEDO, M. (Ed.), Philosophische Grammatik, WA, vol. 5, Springer Verlag, Wien, 1999, 
Introdução, p. XIII: …ja ich glaube, wenn mein Buch einmal erscheinen wird, wird die Autorschaft 
der Gedanken den Menschen, die es verstehen, nicht zweifelhaft sein. Und die Anerkennung in 
akademischen Kreisen strebe ich, wie Sie wissen, nicht an. … 
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tal conhecimento, o distanciamento que recomenda em relação a toda a tradição parece 

resultar sobretudo de uma preocupação de protecção da própria filosofia ou do filosofar 

em relação a toda e qualquer influência: a preocupação de preservar e elevar ao máximo 

a autonomia do pensar por si próprio, característica fundamental de quem filosofa.26 Isto 

não anula o facto de Wittgenstein ter lido autores e, em maior ou menor grau, ter sido 

influenciado por eles. É ponto assente que Wittgenstein fez, ainda assim, algumas 

leituras de obras da tradição. Mas o que acontece é que considerava que as poucas 

leituras que fez de textos filosóficos tinham sido, de todo o modo, em número 

excessivo.27 

                                                
Denn im Grunde des Herzens ist mir, was die heutigen Berufsphilosophen über mich denken, 
gleichgültig; denn ich schreibe nicht für sie.) “…sim, acredito que se o meu livro alguma vez for 
publicado a autoria dos pensamentos não será duvidosa para aqueles que o entenderem. E, como sabe, 
eu não procuro reconhecimento junto de círculos académicos… 
Porque, do fundo do coração, é-me indiferente o que os filósofos profissionais pensam sobre mim. 
Porque eu não escrevo para eles.” [Este livro intitulava-se Philosophische Bemerkungen e inclui os MS 
105-114 inclusive; este projecto de livro deu origem aos 5 primeiros volumes da Wiener Ausgabe.] 
26 O paralelismo não é totalmente explícito, pois não encontramos na obra de Wittgenstein uma citação a 
este problema tal como ele está formulado a partir do empreendimento crítico de Kant. Apesar disso, 
sempre que nos reportamos à noção de pensar por si próprio (ou pensar de modo esclarecido) estamos a 
aludir a um dos três princípios que Kant identificou como fazendo parte dessa empresa fundamental da 
filosofia crítica kantiana. Por isso remetemos o leitor para uma exposição sucinta dela e onde pode 
recolher a indicação de todas as ocorrências do conceito de aufgeklärte Denkart na obra de Immanuel 
Kant. Cf. CARVALHO, M., “O Egoísmo Lógico e a sua Superação – Um Aspecto Fundamental do Projecto 
Crítico de Kant”, in Kant: Posteridade e Actualidade, CFUL, Lisboa, pp. 229-256, p. 244.  
27 Para agravar a nossa desorientação e perplexidade, Wittgenstein não só refere que fez poucas leituras, 
mas que apesar de serem poucas ainda foram em demasia, sublinha também que aquilo que lia não 
aperfeiçoava o seu pensamento, antes produzia uma influência nefasta sobre ele. Anotou isso em escrita 
cifrada em WN, MS 135, entrada de 27.7.1947, fl. 101: Hm dvnrt Lsrpmhmlsrv rxs tvpvhvn szyv: rxs 
szyv tvdrhh nrxsg af dvnrt tvpvhvn, vsvi af ervp. Wzh hvsv rxs, dvnn rxs rn vrnvo 
lsrpmhmlsrhxsvn Yfxs pvhv: vh eviyvhhvig ovrnv Tvwznqvn nrxsg, vh evihxspvxsgvig hrv. Que 
decifrado para alemão padrão dá: So wenig Philosophie ich gelesen habe: ich habe gewiss nicht zu 
wenig gelesen, eher zu viel. Das sehe ich, wenn ich in einem philosophischen Buch lese: es 
verbessert meine Gedanken nicht, es verchlechtert sie. Pode-se traduzir assim: “Por pouca filosofia 
que eu tenha lido, não li certamente a menos, mas antes a mais. Vejo isto quando leio em um livro 
filosófico, ele não melhora os meus pensamentos, torna-os piores.”  
(Nota “paleográfica”: em relação aos pensamentos que lêmos em escrita cifrada há que fazer o seguinte 
reparo. O alfabeto em chave de Wittgenstein não corresponde simplesmente a uma inversão do valor das 
letras, de tal modo que o “a” corresponde ao “z”, o “b” ao “y” e assim sucessivamente, como afirma 
BAUM, W. (ed.), Diarios Secretos/ Geheime Tagebücher, Introducción, p. 20. Não. Isto é só parcialmente 
verdade. Vejamos a tábua de correspondências: a=z; b=y; c=x; d=w; e=v; f=u ou ü; g=t; h=s (hh=ss ou 
β); i=r; k=q; l=p; m=o ou ö; n=n; o=m; p=l; q=k; r=i ou j; s=h; t=g; u=f; v=e; w=d; x=c; y=b; z=a ou ä. 
Portanto, o r pode valer duas letras diferentes, enquanto o f, o m e o z podem corresponder à vogal ou à 
vogal com “Umlaut”. Evidentemente que o h duplo vale o β; que nós transcrevemos sempre por dois ss.) 
Esta renúncia “aparente” da tradição parece contradizer tudo aquilo que apontámos acerca do seu espírito 
reprodutivo judaico. Por outra parte, para quem dominava diversas línguas e aprendeu algumas delas 
exclusivamente para leitura parece um pouco descabido falar-se aqui em renunciar ou em “ignorar” a 
tradição ocidental. He reads Dostoyevsky in Russian, Kierkegaard in Danish, Ibsen in Norwegian, 
and Augustine in Latin. Cf. STERN, D. & SZABADOS, B., “Reading Wittgenstein (on) Reading” in 
STERN, D. & SZABADOS, B. (Eds.), Wittgenstein Reads Weininger, Cambridge University Press, p. 5: “Ele 
lê Dostoievski em russo, Kierkegaard em dinamarquês, Ibsen em norueguês e Agostinho em latim.” 
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O que parece estar no centro da preocupação de Wittgenstein é, então, a plena 

autonomia do próprio pensamento – algo que em última análise também teria a sua 

validade se a tradição não padecesse de nenhuma espécie de doença e correspondesse 

mesmo a qualquer coisa como uma caminhada triunfal. Por outras palavras, ainda que o 

esforço do pensamento acabe por trilhar caminhos e levar a resultados que não fazem 

mais do que repetir os da tradição, o enveredar por esses mesmos caminhos e a obtenção 

desses mesmos resultados devem nascer de um confronto original com os problemas e 

só poderão produzir-se de forma autêntica, plenamente eficaz, se nascerem de um 

terreno livre e desatravancado de intromissões alheias.  

Ou seja, estaríamos aqui perante a apologia da «tábua rasa», como se fosse 

possível estar diante dos problemas de forma completamente original (supostamente 

com um ângulo de abertura ilimitado para eles) e, mais do que isso: sem qualquer saber 

constituído ou qualquer pré-concepção acerca deles (sem pré-determinações que 

constranjam, de antemão, isso que é alvo de focagem). O que parece supor-se é, assim, 

que o sujeito poderá estar em qualquer coisa como um começo absoluto, livre de 

constrangimentos ou decisões prévias que condicionem o confronto com os próprios 

problemas.  

                                                
(Além de isso, foi durante grande parte da sua vida – fruto também das circunstâncias em que ela própria 
se desenrolou – uma pessoa obrigada a praticar o bilinguismo: inglês-alemão.)  
Algo se desenha claro, porém (e é esse aspecto que Wittgenstein mais acentua), em todo este emaranhado 
de pontos conflituais e contraditórios: a desvalorização da tradição parece assentar sobre uma verdadeira 
afirmação do pensamento próprio, como se se quisesse declarar que o importante é aquilo que 
Wittgenstein (cada um de nós) pensa e escreve de motu proprio. Por isso, a corroborar o protagonismo 
do pensamento próprio em detrimento do alheio, relembre-se de forma enfática que até o programa das 
suas aulas versava exclusivamente sobre o seu modo de pensar e não sobre temas ou autores consagrados 
na história da filosofia. Em sentido estrito, parece realmente muito evidente a semelhança entre vários 
procedimentos da sua maneira de fazer filosofia, após 1929, e o método socrático. (Esta proximidade já 
foi referida por outros antes de nós, por exemplo, PITCHER, G., Op. cit., pp. 13-14, 189-190, et passim e 
GENOVA, J., A Way of Seeing, Routledge, London, 1995, pp. 7, 8, 56, et passim.) Isto é, dando uma 
grande importância ao diálogo, à exposição e ao confronto do ponto de vista próprio com o alheio, pois as 
suas aulas resultavam sempre em debate vivo (às vezes impressionante quanto ao esforço que ele 
dispendia para tentar aclarar os problemas em discussão) e o seu estilo mudou radicalmente. Nos textos 
posteriores a 1929 abundam as interrogações, os exemplos e o recurso a diferentes modos de perspectivar 
ou imaginar um problema. Isto era algo de que estava perfeitamente consciente: cf. LSPP, §150, vol. 7, p. 
372: Es ist nicht Zufall, daβ ich in diesem Buch soviele Fragesätze verwende. “Não é acidental o 
facto de usar tantas frases interrogativas neste livro.” Ou como ele anota em outra altura: Ich zerstöre 
die Probleme und lasse nur noch Fragen. Ou seja: “Eu destruo os problemos e só permanecem as 
perguntas.” Cf. WN, TS 219, fl. 2. (Porque as perguntas surgem, em certo sentido e frequentemente, 
como as únicas respostas admissíveis. Cf. BGM, III Parte, §5, vol. 6, p. 147) E este aspecto é mais uma 
peça que encaixa perfeitamente no puzzle do conceito de filosofia (na relação entre os problemas da vida 
e o próprio pensamento) da sua obra. Ver também, por exemplo, LEINFFELNER, E. & WINDHOLZ, S., 
Ludwig Wittgenstein, ein Volksschullehrer in Niederösterreich, Sutton Verlag, Erfurt, 2005, p. 27. 
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Mas vejamos alguns textos fundamentais em que Wittgenstein se pronuncia 

sobre o problema aqui em causa e que permitem fazer uma ideia mais nítida das 

perspectivas que defende a seu respeito. No primeiro texto publicado e frequentemente 

esquecido pelos exegetas, o projecto de afrontar a tradição, à luz da ignorância 

propositada dela, aparece enunciado de forma epigramática, mas contundente: 

  

Em nenhum ramo do conhecimento um autor pode ignorar os resultados de uma 

investigação honesta com tanta impunidade como em Filosofia e Lógica.28  

                                                
28 Cf. WITTGENSTEIN, L., “The Science of Logic: an Inquiry into the Principles of Accurate Thought and 
Scientific Method”, The Cambridge Review, 853 (1913), p. 351: In no branch of learning can an 
author disregard the results of a honest research with so much impunity as he can in Philosophy 
and Logic. Nos sumários biográficos de Wittgenstein, já se tornou um lugar comum apresentar a sua obra 
como póstuma, à excepção do Tractatus logico-philosophicus (1921) e do artigo Some Remarks on 
Logical Form (1929). [Veja-se, por exemplo, KENNY, A., Wittgenstein, Harvard Univ. Press, Cambridge, 
1973, p. 103; CHAUVIRÉ, C., Wittgenstein, Les Contemporains, Seuil, Paris, 1989, pp. 15 e 124; BARTLEY 
III, W., Wittgenstein, Quartet Books, London, 1974, p. 3; PEARS, D., Op. cit., p. 45 e STROLL, A., Op. cit., 
pp. 2 e 69.] No entanto, em nome do rigor e da verdade, não se pode esquecer que em 1913 saiu a 
recensão crítica ao livro “The Science of Logic” da autoria de P. Coffey mencionada no início desta nota 
de pé de página e também publicou um dicionário para crianças (Wörterbuch für Volksschulen) no tempo 
em que se dedicou ao ensino primário – mais precisamente no ano de 1926. Finalmente, em 1933, após 
ter conhecimento do artigo de Richard Braithwaite intitulado Filosofia – cf. BRAITHWAITE, R., 
“Philosophy” in Cambridge University Studies 1933, HAROLD WRIGHT (Ed.), Nicholson & Watson, 
London, 1933, pp. 1-32, em especial pp. 18-30 – no qual pretendia resumir as suas posições filosóficas, 
tanto as que assumira no Tractatus quanto em escritos posteriores que circulavam, policopiados, em 
Cambridge, fez publicar uma carta na revista Mind, 167 (Julho, 1933), pp. 415-16, demarcando-se não só 
da imagem pública cunhada a partir do artigo de Braithwaite, bem como declinando qualquer 
responsabilidade nas ideias que lhe eram atribuídas. Cf. KLAGGE, J. & NORDMANN, A. (Eds.), Ludwig 
Wittgenstein: Philosophical Occasions 1912-1951, pp. 156-157 e CL, 147 LW-GEM, de 1933, p. 254 (no 
Briefwechsel trata-se da carta n.º216). Também podemos atribuir-lhe o pequenino artigo da entrada com o 
seu nome que apareceu na Chambers Ecyclopedia, G. NEWNES (Ed.), London, 1950, vol. 14. (Cf. para o 
efeito as duas cartas entre Wittgenstein e John Wisdom em WCLD, 363 LW-JW, de 28.3.1947, p. 408 e 
364 JW-LW, de 1.4.1947, p. 409.)  
De outra perspectiva, não deixa de ser uma forma de publicação a docência que exerceu interruptamente 
durante mais ou menos 17 anos e os seminários que dava à margem dela [Habitualmente esquecemo-nos 
que a sua experiência docente começou em 28 de Abril de 1930: cf. NEDO, M. (Ed.), Philosophische 
Betrachtung; Philosophische Bemerkungen, WA, vol. 2, Einleitung, p. VII – e só nos lembramos que 
renunciou ao seu lugar em 1947.]. O próprio filósofo assumia essa visão sem rodeios: cf. MALCOLM, N., 
Op. cit., p. 48. He said that he had always regarded his lectures as a form of publication. “Ele dizia 
que olhava sempre as suas lições como uma forma de publicação.” Em especial, se tivermos em atenção 
que já referimos na nota anterior: as suas aulas versavam sempre sobre a sua própria maneira de pensar e 
não versavam, como é habitual e corrente nos meios universitários, acerca de um tema ou de um filósofo 
específico da história da filosofia. Do mesmo modo, as várias conferências que deu apontam para esta 
visão de publicidade: cerca de uma dezena delas, todas feitas em debate vivo e sem serem escritas, 
excepto uma. Tratou temas como “O que é a Filosofia?” (veja-se NEDO, M. & RANCHETTI, M., 
Wittgenstein, Sein Leben in Bildern und Texten, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1983, p. 89 e 
MONK, R., Op. cit., pp. 69-70 e, sobretudo, WCLD, 7 doc., p. 35.) “Outras Mentes” (WCLD, 285 doc., p. 
333.), “As Fundações da Matemática” (WCLD, 132 doc., p. 186.), etc. Em 1929, profere e escreve a 
(intitulada a posteriori) “Conferência de Ética”. No entanto, a mais “mediática” deve ter sido a que deu 
em 1946 como resposta a uma dada por Karl Popper e que tinha causado altercações entre ambos. Desta 
discussão já se fez uma espécie de investigação romanceada (EDMONDS, E. & EIDINOW, J., O Atiçador de 
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Isto quer dizer, entre outras coisas, que em nenhum ramo do conhecimento 

alguém está tão sozinho e entregue a si próprio como em filosofia. Pode-se ignorar – 

ignorar totalmente – e a ignorância está coberta por uma total “impunidade”. Para 

utilizar a tradicional metáfora de cada vida como uma espécie de “dia total” (e da 

sucessão das vidas como sucessão de “dias totais” desta ordem), tudo se passa como se, 

no que diz respeito àquilo que está em causa em filosofia, cada vida fosse um “dia 

absoluto”, no qual não pode ou não deve intervir nada daquilo que teve ou tem lugar nos 

outros “dias”. Mas, por outro lado, vendo bem, uma proposição como esta limita-se a 

enunciar um facto sobre cujas raízes nada diz. Por outras palavras, um enunciado como 

este em nada esclarece o problema de saber se este carácter absolutamente “estanque” 

ou separado dos diferentes “dias da vida”, a respeito das tarefas da filosofia (ou, se 

assim se pode dizer, este carácter estanque ou separado dos diferentes “dias filosóficos” 

– entendendo sempre a noção de dia como correspondendo ao “dia absoluto” de cada 

vida) se deve à circunstância de não poder haver contacto ou, antes, àquela outra 

circunstância de não dever haver contacto entre os diferentes “dias” – de tal modo que 

todo o contacto que haja é prejudicial. 

No prefácio do Tlp o problema reaparece, agora desenhado do seguinte modo: 

 

Eu não quero ajuizar até que ponto os meus esforços coincidem com os de 

outros filósofos. Mais: o que aqui escrevi não tem, em pormenor, absolutamente 

nenhuma pretensão de novidade; e, por isso, também não indico quaisquer fontes, 

porque me é indiferente se aquilo que eu pensei um outro o pensou já antes de mim. 

Quero apenas mencionar isto, que devo uma grande parte do estímulo para os 

meus pensamentos às grandiosas obras de Frege e aos trabalhos do meu amigo, o 

senhor Bertrand Russell.29 

                                                
Wittgenstein, Temas e Debates, Lisboa, 2003) para acrescentar ao extenso rol de anedotas que a vida (e a 
filosofia) de Wittgenstein tem propiciado a espíritos de pendor acentuadamente brejeiro. 
29 Tlp, prólogo, vol. 1, p. 9: Wieweit meine Bestrebungen mit denen anderer Philosophen 
zusammenfallen, will ich nicht beurteilen. Ja, was ich hier geschrieben habe, macht im Einzelnen 
überhaupt nicht den Anspruch auf Neuheit; und darum gebe ich auch keine Quellen an, weil es mir 
gleichgültig ist, ob das, was ich gedacht habe, vor mir schon ein anderer gedacht habe.  
Nur das will ich erwähnen, daβ ich den groβartigen Werken Freges und den Arbeiten meines 
Freundes Herrn Bertrand Russell einen groβen Teil der Anregung zu meinen Gedanken schulde. 
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Este texto do prefácio do Tlp é relevante por diversos motivos. Não formula 

propriamente o projecto da “tábua rasa”. Mas, por outro lado, proclama uma total 

indiferença em relação à coincidência que possa haver ou não com aquilo que já foi 

anteriormente pensado por outrem. Essa indiferença aparece associada à negação de 

qualquer pretensão de novidade – o que presume, em todo o caso, que a circunstância de 

os diferentes pontos do Tlp serem, como Wittgenstein diz, eventualmente desprovidos 

de qualquer novidade em nada diminuirá a sua pertinência. Isso pode suceder porque, a 

despeito da eventual falta de novidade de cada um desses elementos, o que produzem 

em conjunto é, ainda assim, inovador. Ou pode suceder também porque a novidade não 

tem, em si mesma, qualquer importância. De todo o modo, Wittgenstein limita-se a 

declarar a indiferença em questão. Fica inteiramente em aberto em que medida conhece 

ou não outros pensadores (além da excepção de Frege e Russell) e, ressalvada essa 

excepção, fica também inteiramente em aberto até que ponto outros pensadores tiveram 

ou não algum papel na génese do Tlp (embora a expressa menção de Frege e Russell 

esteja feita de tal modo que sugere que só estes exerceram um efeito estimulante e 

merecem ser referidos). Além disso, fica também em aberto em que é que radicará a 

indiferença declarada de Wittgenstein – qual o ponto de vista, quais as razões que a 

motivam e justificam. Finalmente, este enunciado do prefácio do Tlp parece indicar com 

clareza que, pelo menos no caso de Frege e Russell, o pensamento de outrem não foi 

totalmente alheio à génese da filosofia de Wittgenstein e o contacto entre os diferentes 

“dias absolutos” de que falámos não se revelou ser impossível nem prejudicial ou 

impeditivo, mas sim “estimulante”.30 

                                                
 No fundo, de acordo com Wittgenstein, um pensador tem de desbravar caminho por si mesmo e, se ele ao 
empreender essa tarefa encontra apenas aquilo que outros já pensaram e disseram, variações próximas ou 
remotas de pensamentos consagrados ou se, pelo contrário, elabora um novo edifício desconhecido para a 
tradição, isso não o preocupa. Este passo faz lembrar uma passagem conhecida em que Sócrates invoca 
uma certa amnésia quanto às fontes onde bebeu o seu conhecimento: PLATÃO – Fedro, 235c, d. 
30 Apesar de tudo, além de Frege e Russell, Wittgenstein cita nominalmente vários outros filósofos e 
pensadores – casos de Mauthner e Kant, por exemplo, ou problemas que ficaram baptizados pelo nome 
que esses autores lhes deram, por exemplo a concepção do mundo sub specie aeternitatis de Spinoza. Isto 
por si só não funciona como prova de que eles serviram de estímulo ao seu pensamento, seja ele tomado 
no sentido de confrontar o que neles se afirma ou de se apropriar das ideias por eles veiculadas. É 
indubitável, porém, de que também “lá estão” e são visíveis à superfície do próprio texto, seja qual for o 
papel que desempenharam quanto à sua génese. Assim, Bertrand Russell é citado no prefácio e mais 30 
vezes, nas seguintes proposições – 3.318, 3.325, 3.331, 3.332, 3.333, 4.0031, 4.1272, 4.12721, 4.1273, 
4.241, 4.442, 5.02, 5.132, 5.252, 5.4, 5.42, 5.452, 5.4731, 5.521, 5.525, 5.5302, 5.532, 5.535, 5.5351, 
5.541, 5.5422, 5.553, 6.123, 6.1232 e 6.1233. Gottlob Frege é citado no prefácio e mais 16 vezes, nas 
seguintes proposições – 3.143, 3.318, 3.325, 4.063, 4.1272, 4.1273, 4.442, 5.02, 5.132, 5.4, 5.42, 5.451, 
5.4733, 5.521, 6.1271 e 6.232. Ockham é citado 2 vezes: 3.328 e 5.47321; Fritz Mauthner 1 vez: 
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Mas, se é isto que se encontra formulado no prefácio do Tlp, há outros passos 

onde a ideia da tábua rasa é apresentada de forma ainda mais crua e peremptória. É 

assim em uma passagem dos Tb 1914-16.  

 

Não ter preocupação com aquilo que já alguma vez se escreveu! Começar a 

pensar sempre do princípio, como se ainda não tivesse acontecido absolutamente 

nada.31 

                                                
4.0031; Heinrich Hertz 2 vezes: 4.04 e 6.361; Charles Darwin 1 vez: 4.1122; Norman Whitehead 2 
vezes: 5.252 e 5.452; Edward Moore 1 vez: 5.541; Isaac Newton 2 vezes: 6.341 e 6.342 e, finalmente, 
Kant 1 vez: 6.36111. Todavia, em diversas passagens são evidentes as referências “indirectas” a teses ou 
autores que não cita verbatim. Por exemplo, a proposição 2.1 remete claramente para uma passagem de 
Die Prinzipen de Mechanik de Heinrich Hertz. O parágrafo final da proposição 4.014 alude ao conto, Die 
Goldkinder, dos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm. A proposição 5.631 arranca de uma distinção que se 
tornou clássica com A. Schopenhauer da inexistência do sujeito da representação por oposição à 
existência do sujeito da vontade e podíamos dar outros exemplos da presença inconspícua de autores que, 
por vezes, não se descobrem à primeira leitura, em especial Spinoza.   
31 Tb 1914-16, entrada de 15.11.14, vol. 1, p. 120: Nur sich nicht um das kümmern, was man einmal 
geschrieben hat! Nur immer von frischem anfangen zu denken, als ob noch gar nichts geschehen 
wäre. A ilustração dos problemas filosóficos analisados, mais ou menos em detalhe no corpo da tese, 
encontra para vários pensamentos formulações que vão do ligeiramente diferente a uma oposição quase 
total. Ou seja, para cada problema existe uma mão cheia de versões: para a tarefa de pensar, Wittgenstein 
utiliza a metáfora do tempo, a passagem dos dias, a qual evoca um começo – que em rigor é também um 
recomeço de algo que fora interrompido. Neste sentido a noite faz uma pausa no dia; o sono faz o mesmo 
em relação à vigília. Mas, o que a metáfora acentua é o facto desta alternância, deste ritmo binário (de 
paragem e movimento) ser uma condição da vida e do pensar – e isto está em contradição parcial com a 
citação supra.  
No entanto, uma objecção de vulto ganha contornos defenidos contra a concepção wittgensteiniana de 
começar sempre a partir do início: se o ser humano estivesse condenado a principiar, por natureza ou por 
uma obrigação superior qualquer, tudo aquilo em que se vê envolvido a partir de um hipotético ponto zero 
(e colocar entre parêntesis todo o capital de saber acumulado anteriormente), como Wittgenstein sugere 
para alguém alcançar um conhecimento genuíno, então a empresa de cada pensador seria efémera, 
solipsista e comparável à tarefa de Penélope. Todos os dias começaria do nada e os ganhos obtidos de 
nada valeriam. Por outro lado, isso destruiria por completo a ideia de tradição e de cultura nas quais 
sempre já nos encontramos mergulhados. Mas, como veremos, o começo de que fala tem outro sentido. 
A cegueira voluntária em relação à tradição já mereceu críticas ferozes e contundentes em ramos muito 
específicos da pesquisa wittgensteiniana. Por exemplo, o lógico (e antigo aluno dos seminários sobre os 
fundamentos da matemática) Georg Kreisel criticou a publicação de resultados (reunidos no volume 6 das 
obras da Suhrkamp) de tão escasso valor – ele afirma mesmo que um factor preponderante era o facto de 
Wittgenstein apenas conhecer em profundidade as investigações lógicas de Frege e Russell. E críticas 
como esta não são de deitar fora, uma vez que Wittgenstein nutria uma admiração especial pelas 
capacidades de Kreisel, segundo o testemunho de vários amigos; cf. KREISEL, G., “Wittgenstein’s 
Remarks on the Foundations of Mathematics”, British Journal for the Philosophy of Science, 9 (1958), 
pp. 135-158 e em correspondência para Rhees: por exemplo, WCLD, 321 LW-RR, de 28.11.1944, p. 371. 
(Isso mesmo também se percebe na correspondência que trocou com H. von Wright, pois amiúde 
pergunta pelo antigo aluno: cf. WL – Add. Ms.a.278, doc. 47-82: 52, LW-GHW, de 24.5.1947; 69, LW-
GHW, de 8.6.1949 e 89, LW-GHW, de 13.6.1950.) Por outro lado, se olharmos atentamente para a 
literatura secundária de Wittgenstein verificamos que ela prefere, em uma esmagadora maioria de casos, 
“papaguear” o que Wittgenstein disse e devolvê-lo ao leitor actual como uma espécie de dito sábio e 
intocável. Digamos que esta é a marca oficial de um certo género de literatura exegética ou ensaio, o qual 
(género) raramente contribui para um esclarecimento e uma problematização séria dos temas que, 
filosoficamente, fascinavam Wittgenstein. Por isso, aconselha-se aqui a leitura integral do artigo: tanto 
pela qualidade e frontalidade crítica que assume como pela coragem intelectual, a fazer lembrar uma das 
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Este passo desenha com muita clareza dois aspectos. Por um lado, sugere sem 

ambages a ideia de um apagamento total do que foi ou de um começo inteiramente tal – 

como se antes não tivesse havido absolutamente nada. Por outro lado, indica de forma 

não menos inequívoca que o corte com a tradição radica, de facto, em qualquer coisa 

como uma “máxima metódica”. Não se trata apenas de uma questão de indiferença em 

relação àquilo que já foi pensado por outros – ou melhor, essa indiferença tem 

justamente o carácter de um preceito metódico. O problema continua, entretanto, a ser 

que também neste caso se produz apenas um enunciado da máxima, sem adiantar o que 

quer que seja relativamente às suas raízes ou motivos. 

Ora, sendo assim, uma das pistas que outros enunciados de Wittgenstein abrem a 

respeito deste problema tem que ver com algo que encontramos expresso de forma 

particularmente aguda em um texto posterior, as VB. 

  

É preciso atravessar todas as manhãs, novamente, o cascalho morto para 

chegar ao núcleo quente e vivo.32 

 

O que aqui se expressa é a contraposição entre algo de morto e algo de vivo – de 

tal modo, porém, que o vivo que aqui se acha em causa não tem nada de inerente, não é 

um facto imediato (ou algo envolvido na pura circunstância de estarmos vivos, no 

sentido habitual do termo), mas sim algo a que só se pode chegar ultrapassando o 

imediato e o inerente – ou seja, precisamente aquilo que neste passo vem descrito como 

morto.  

Ora, esta contraposição é relevante entre outras razões porque vale também para 

a própria relação que podemos ter com os enunciados de outrem – como foi posto em 

                                                
mais famosas passagens de toda a história do pensamento humano, quando Aristóteles, por amor à 
verdade, criticou o seu mestre Platão. Pois, o artigo termina com uma nota pessoal de Kreisel, cujas 
derradeiras palavras afirmam isto: I did not enjoy reading the present book. Of course I do not know 
what I should have thought of it fifteen years ago; now it seems to me to be a surprisingly 
insignificant product of a sparkling mind. A nossa tradução é a seguinte: “Não senti prazer ao ler o 
presente livro. Com certeza que não sei o que teria pensado dele há quinze anos atrás; presentemente ele 
parece-me ser um produto surpreendentemente insignificante de uma mente brilhante.” Ver também, 
sobre este assunto, as considerações de MONK, R., Op. cit., pp. 498-99. 
32 VB (1929), vol. 8, p. 452: Jeden Morgen muβ man wieder durch das tote Gerölle dringen, um zum 
lebendigen, warmen Kern zu kommen. 
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evidência, com toda a clareza, por Kant. Em um passo decisivo da Doutrina 

Transcendental do Método (no terceiro capítulo, intitulado Arquitectónica da Razão, 

KrV, A 835-837; B 863-865), Kant contrapõe isso a que chama conhecimento racional 

àquilo que designa como conhecimento histórico e distingue entre conhecimento 

objectiva e subjectivamente racional e objectiva e subjectivamente histórico.33 O que 

importa ter presente, neste contexto, é que, como Kant faz questão de sublinhar, um 

conhecimento pode ser objectivamente racional e, no entanto, alguém ter dele uma 

                                                
33 Cf. KANT, I., KrV, A835-837; B863-865: Wenn ich von allem Inhalte der Erkenntnis, objektiv 
betrachtet, abstrahiere, so ist alles Erkenntinis, subjektiv, entweder historisch oder rational. Die 
historische Erkenntnis ist cognitio ex datis, die rationale aber cognitio ex principiis. Eine 
Erkenntnis mag ursprünglich gegeben sein, woher sie wolle, so ist sie doch bei dem, der sie besitzt, 
historisch, wenn er nur in dem Grade und so viel erkennt, als ihm anderwärts gegeben worden, es 
mag dieses ihm nun durch unmittelbare Erfahrung oder Erzählung, oder auch Belehrung 
(allgemeiner Erkenntnisse) gegeben sein. Daher hat der, welcher ein System der Philosophie, z. B. 
das Wollfische, eigentlich gelernt hat, ob er gleich alle Grundsätze, Erklärungen und Beweise, 
zusamt der Einteilung des ganzen Lehrgebäudes, im Kopf hätte, und alles an den Fingern abzählen 
könnte, doch keine andere als vollständige historische Erkenntnis der Wollfischen Philosophie; (…) 
Er hat gut gefaβt und behalten, d. i. gelernt, und ist ein Gipsabdruck von einem lebenden 
Menschen.  
“Se abstraio de todo o conteúdo de conhecimento, objectivamente considerado, então todo o 
conhecimento é, subjectivamente, ou histórico ou racional. O conhecimento histórico é cognitio ex datis, 
o racional, porém, cognitio ex principiis. Seja qual for a proveniência a partir da qual um conhecimento 
originariamente se dê, esse conhecimento é, naquele que o possui, histórico, se só o conhece no grau e na 
medida em que lhe foi dado do exterior, quer este conhecimento lhe tenha sido dado por experiência 
imediata ou por narração ou também por ensinamento (de conhecimentos gerais). Por isso, aquele que 
aprendeu propriamente um sistema filosófico, p. ex. o de Wollf, mesmo que tivesse na cabeça, todos os 
princípios, definições e todas as demonstrações, juntamente com a divisão de todo o corpo doutrinário e 
pudesse contar tudo pelos dedos não teria, ainda assim, senão o conhecimento histórico completo da 
filosofia de Wollf; (…) Ele compreendeu e fixou bem, i. e. aprendeu e é uma cópia de gesso de um ser 
humano vivo.”      
Podiamos citar uma colecção avultada de passagens da obra de Kant onde este problema é suscitado e 
debatido, em maior ou menor detalhe. Cf. KANT, I., Logik (Begriff von der Philosophie Überhaupt), AA. 
Vol. IX, p. 26: “Portanto, o verdadeiro filósofo, enquanto pensa por si, tem de fazer um uso livre e 
próprio, não um uso servilmente imitador da sua razão.” No original: Der wahre Philosoph muβ also 
als Selbstdenker einen freien und selbsteigenen, keinen sklavisch nachahmenden Gebrauch von 
seiner Vernunft machen. Kant repete a mesma ideia na segunda parte da Crítica da Razão Pura, no 
capítulo III, intitulado “A Arquitectónica da Razão Pura”, imediatamente após o passo acima citado: veja-
se KANT, I., KrV, A835-838 / B863-866. Em especial, A837 / B865, onde se diz: “Entre todas as ciências 
racionais (a priori) só se pode, portanto, aprender a matemática, mas nunca a filosofia (a não ser 
historicamente), sucede antes que no que respeita à razão, só se pode, quando muito, aprender a 
filosofar.” No original: Man kann also unter allen Vernunftwissenschaften (a priori) nur allein 
Mathematik, niemals aber Philosophie (es sei denn historisch), sondern, was die Vernunft betrifft, 
höchstens nur philosophieren lernen. Veja-se também, em KANT I., KUK, §40, A156.  
Um número significativo de estudiosos tem chamado a atenção para (e defendido) uma aproximação 
muito estreita entre algumas concepções filosóficas de Wittgenstein e de Kant – nomeadamente várias 
teses de fundo veiculadas pelo Tlp. O estudo que inaugurou este laço de familiaridade entre ambos foi o 
trabalho já citado de Justus Hartnack. Contudo, outros exegetas – em relação a diversos empreendimentos 
do projecto filosófico de Wittgenstein – comparam a tarefa crítica wittgensteiniana com a crítica kantiana: 
uma incidindo sobre os limites e as possibilidades do pensamento (da razão) e a outra sobre os limites e as 
possibilidades da linguagem. Como os dois empreendimentos críticos parecem apontar para resultados 
muito semelhantes, não se enjeitou a ocasião para chamar ao de Wittgenstein (em estreita relação com a 
atitude e os propósitos da filosofia analítica) “segunda vaga de filosofia crítica” – cf. PEARS, D., 
Wittgenstein, Fontana, 1975, pp. 28, 45 et passim. Este ensaio também põe em confronto e diálogo 
constante a obra de ambos os filósofos referidos.   
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apreensão subjectivamente apenas histórica. Quer dizer, pode-se conhecer de forma 

meramente histórica algo que de raiz não é passível de ser constituído na forma de um 

conhecimento histórico. Assim, exemplifica Kant, pode-se conhecer até à exaustão o 

sistema filosófico de Wolff. Mas esse conhecimento puramente histórico é, diz Kant, 

como uma cópia de gesso de um ser humano vivo – ou seja, algo de morto em relação 

ao organismo vivo que é toda a tentativa de pensar. De sorte que a única forma de 

entrar em contacto com o “pensamento” de Wolff (com o conhecimento 

objectivamente racional ou, de todo o modo, a tentativa de conhecimento racional em 

causa no pensamento de Wolff) é pensá-lo de raiz – e isso quer dizer, constituí-lo de 

novo, independentemente do que se encontra na tomada de conhecimento puramente 

histórica das obras de Wolff. Parafraseando um enunciado de Wittgenstein (que 

pertence, é certo, a outro contexto, mas se presta, ainda assim, a ter aplicação aqui), 

mesmo que a tentativa de pensar aquilo que foi pensado por Wolff acabe por conduzir a 

resultados diferentes (e, nesse sentido, não leve ao pensamento de Wolff) há, de todo o 

modo, maior afinidade entre esse pensamento diferente do de Wolff e o de Wolff do 

que entre o pensamento de Wolff e a cópia de gesso, de que fala Kant – da mesma 

forma que, segundo Wittgenstein, há muito mais semelhança e afinidades entre uma 

macieira e uma margarida do que entre uma macieira e a mais exacta imagem dela.34 

Se for isto que está em causa no pensamento de Wittgenstein, este tipo de 

perspectiva parece corresponder a uma atitude muito peculiar, que não implica nem uma 

condenação em bloco da tradição filosófica (do seu valor, da sua relevância, etc.) nem 

tampouco o reconhecimento de que lhe caiba qualquer papel relevante em relação ao 

pensamento actual, sc. ao pensamento próprio de alguém. Pois, neste caso, nada impede 

que os pensamentos de outrem – e designadamente também os do passado – tenham 

validade, relevância, etc. Acontece é que só podem recuperá-las (quer dizer, só podem 

tê-las para quem pensa) a partir do momento em que sejam (re)constituídas por um 

movimento autónomo de quem pensa, que os forma no seu próprio organismo, como 

algo de vivo nele.35  

                                                
34 VB (1931), vol. 8, p. 477: Das genaueste Bild eines ganzen Apfelbaumes hat in gewissem Sinne 
unendlich viel weniger Ähnlichkeit mit ihm, als das kleinste Masliebchen mit dem Baum hat.      
35 Z, §255, vol. 8, p. 330: Wie kann man durch Denken die Wahrheit lernen? Wie man ein Gesicht 
besser sehen lernt, wenn man es zeichnet. Ou seja: “Como se aprende a verdade por meio do 
pensamento? Tal como se aprende melhor a ver um rosto desenhando-o.”  
Também se encontram outros enunciados, dispersos pelos vários escritos da sua obra, que remetem de 
uma forma explícita para o cerne do problema aqui referido. Não remetem só para ele, antes acertam em 
cheio na muche, acusando-o em toda a sua pertinência e profundidade. Veja-se, por exemplo, como a sua 
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O estado de coisas que assim se desenha pode traduzir-se pelo cruzamento de 

duas anotações de Wittgenstein, não especificamente relativas ao domínio da filosofia 

enquanto tal, mas que porventura também têm aplicação nele. Em uma dessas anotações 

diz-se o seguinte: 

 

Uma vez disse, e talvez com razão, que a cultura antiga se tornará um montão 

de destroços e, por fim, um montão de cinzas, mas sobre a cinza pairarão espíritos.36 

 

Assim, por um lado, o que foi está reduzido a um montão de destroços, melhor, a 

um montão de cinzas, sobre as quais porém pairam espíritos. De sorte que as cinzas não 

são, apesar de tudo, aquilo que parecem ser – isto é, algo inteiramente morto. O que 

permite compreender também o que Wittgenstein escreve em outro passo das VB, onde 

se lê: 

 

As obras dos grandes mestres são sóis que se erguem e se põem à nossa volta. 

De modo que virá, de novo, o tempo para cada grande obra que agora está caída em 

declínio.37  

 

Mas, sendo assim, tal não significa que o que quer que seja isso que já foi – e 

que pode voltar – esteja em condições de alimentar o pensamento próprio de quem quer 

que seja, como sugere claramente outra passagem das VB:  

 

                                                
exposição na Gramática Filosófica se aproxima de forma flagrante da exposição kantiana: cf. PG, V 
Parte, §65, vol. 4, p. 107 (idem, Z, §143, vol. 8, p. 300): Man könnte sagen: in allen Fällen meint man 
mit «Gedanke» das Lebende am Satz. Das, ohne welches er tot, eine bloβe Lautfolge oder Folge 
geschriebener Figuren ist. “Podíamos dizer: em todos os casos com a palavra «pensamento» queremos 
dizer aquilo que está vivo na frase. Aquilo sem o qual ela está morta, sem o qual é uma simples 
sequência de sons ou uma sequência de caracteres escritos.” Cf. também PG, V Parte, §§97, 98, 100, 
107, et passim, vol. 4, pp. 144-147, 148 e 156, respectivamente. Sendo que, no contexto em que 
Wittgenstein as emprega, estas observações procuram apurar a maneira como nos é possível captar a 
intenção e os fenómenos que lhe correspondem, ainda assim elas aplicam-se ao problema que aqui nos 
ocupa na perfeição. 
36 Cf. VB (1930), vol. 8, pp. 454-455: Ich habe einmal, und vielleicht mit Recht, gesagt: Aus der 
frühern Kultur wird ein Trümmerhaufen und am Schluβ ein Aschenhaufen werden, aber es 
werden Geister über der Asche schweben.     
37 Cf. VB (1931), vol. 8, p. 471: Die Werke der groβen Meister sind Sonnen, die um uns her auf- und 
untergehen. So wird die Zeit für jedes groβe Werk wiederkommen, das jetzt untergegangen ist. 
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Cada artista foi influenciado por outros e mostra os vestígios dessa influência 

nas suas obras; mas, aquilo que ele significa para nós é, sem dúvida, a sua 

personalidade. Aquilo que tem origem nos outros podem ser só cascas de ovo. Que elas 

estejam aí é algo que podemos tratar indulgentemente, mas elas não constituirão o 

nosso alimento espiritual.38 

 

Em última análise, como também se diz na mesma colectânea das VB:  

 

Ninguém pode pensar um pensamento por mim, tal como ninguém pode pôr o 

chapéu por mim, senão eu.39 

 

E isso significa que cada ser humano está fechado na sua própria esfera, pelo que 

o pensamento, por mais que já tenha acontecido, só pode de cada vez acontecer 

começando de novo a partir do zero. Por outras palavras, o pensamento ocorre como 

que disseminado, em uma multiplicidade de focos “monádicos”, completamente 

fechados uns para os outros. Ou seja, Wittgenstein nega expressamente a possibilidade 

dessa grande reunião (sunaqroismo/ς) concebida por Aristóteles40 – ou do grande 

                                                
38 Cf. VB (Circa 1932-1934), vol. 8, p. 482: Jeder Künstler ist von Andern beeinfluβt worden und 
zeigt die Spuren dieser Beeinflussung in seinen Werken; aber was er uns bedeutet, ist doch nur 
seine Persönlichkeit. Was vom Andern stammt, können nur Eierschalen sein. Daβ sie da sind, 
mögen wir mit Nachsicht behandeln, aber unsere geistige Nahrung werden sie nicht sein.   
39 VB (1929), vol. 8, p. 452: Niemand kann einen Gedanken für mich denken, wie mir niemand als 
ich den Hut aufsetzen kann.  
Na compreensão deste texto há um aspecto que tem de ser esclarecido a respeito do próprio sentido da 
fórmula a que recorre quando diz: (…) wie mir niemand als ich den Hut aufsetzen kann. A expressão 
pode ser interpretada de tal modo que significa pura e simplesmente o acto de pôr o chapéu na minha 
cabeça. Ora, nesta acepção, a impossibilidade de que Wittgenstein fala parece não ter qualquer 
fundamento. Pois, nada impede que alguém me ponha o chapéu na cabeça (se tenho as mãos ocupadas ou 
por qualquer outra razão). Não tenho de modo nenhum o exclusivo da realização desse acto – que em 
última análise tanto pode ser praticado por mim como por outrem. Mas a expressão alemã também pode 
ter um outro sentido – tal que o que está em causa nela é usar o chapéu e, compreendida assim faz todo o 
sentido o que Wittgenstein diz: de facto, ninguém pode usar o chapéu por mim e, mesmo que seja outra 
pessoa a pô-lo na minha cabeça, sou sempre eu que o uso – e ou o uso eu ou ninguém o pode usar por 
mim. Isso não impede, claro está, que outra pessoa o use – fa-lo-á, porém, por si mesma – não lhe é 
possível fazê-lo por mim.   
40 Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, Edición Trilingüe por Valentín Yebra, Edit. Gredos, Madrid, 1990, Livro 
II, 993a.30-‐993b.4:  ¸H periì th=j a)lhqei¿aj qewri¿a tv= me\n xaleph\ tv= de\ r(#di¿a. shmeiÍon de\ 
to\ mh/t' a)ci¿wj mhde/na du/nasqai qigeiÍn au)th=j mh/te pa/ntaj a)potugxa/nein, a)ll' eÀkaston 
le/gein ti periì th=j fu/sewj, kaiì kaq' eÀna me\n hÄ mhqe\n hÄ mikro\n e)piba/llein au)tv=, e)k 
pa/ntwn de\ sunaqroizome/nwn gi¿gnesqai¿ ti me/geqoj: A investigação da verdade é, em um 
sentido, difícil e em outro fácil. Sinal disso é o facto de ninguém conseguir alcançá-la devidamente, nem 
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conselho de que também fala Kant, por exemplo, em uma passagem das Reflexões sobre 

Antropologia.41  

É o que se expressa, com toda a clareza, em outro passo da sua obra: 

 

455. O filósofo não é um cidadão de uma comunidade de ideias. É isto que faz 

dele filósofo.42 

 

Mas tudo isto deixa ainda por tocar um ponto decisivo, de que se pode ganhar a 

pista a partir de um passo dos Tb 1914-16.  

 

Que é que a história tem que ver comigo? O meu mundo é o primeiro e o único. 

Eu quero contar como eu encontrei o mundo. 

O que outros que não eu me disseram, no mundo, sobre o mundo, é uma muito 

pequena e secundária parte da minha experiência do mundo. 

Eu tenho o mundo para ajuizar, as coisas para medir. 

O Eu filosófico não é o homem, nem o corpo humano ou a alma humana com as 

propriedades psicológicas, mas sim o sujeito metafísico, a fronteira (não uma parte) do 

mundo. Porém, o corpo humano, em especial o meu corpo, é uma parte do mundo entre 

outras partes do mundo: entre animais, plantas, pedras, etc., etc. [Comp. 5.641.] 

                                                
todos a falharmos por completo, antes suceder que cada um diz algo acerca da natureza; e é nada ou é 
pouco o que cada um contribui para essa investigação, mas a partir da conjugação de todos, forma-se 
algo grandioso. 
41 Cf. KANT, Reflexionen zur Anthropologie, 1488a, AA. Vol. XV, p. 632 : Die Denkende Köpfe 
gehören zu einer Gelehrten welt, die in ununterbrochnem Zusammenhange steht, (es mögen auch 
einige Jarhunderte einen Traum (schlaf) dazwischen ausmachen). Auf diese weise gehören die Alte 
zur jungen Gelehrten oder denkenden Welt, die neuen zur Alten, wohl zu verstehen, wenn sie sich 
der Einsichten der jüngeren Welt zu Nutze machen. (Conserva-se a grafia original.)  
As cabeças que pensam fazem parte de um mundo de eruditos, que está em ligação ininterrupta (mesmo 
que alguns séculos fazem interpor um sonho (sono)). Deste modo, o mundo antigo faz parte do jovem 
mundo dos eruditos ou do mundo que pensa, os novos fazem parte do mundo antigo – bem entendido, 
quando tiram proveito das intelecções do mundo mais jovem.  
42 Z, §455, vol. 8, p. 380: 455 (Der Philosoph ist nicht Bürger einer Denkgemeinde. Das ist, was ihn 
zum Philosophen macht. Várias passagens da obra de Wittgenstein contribuem, decisivamente, para o 
cabal esclarecimento desta forma de “orfandade” ou isolamento. (Esta temática deve-se pôr em contacto 
com uma outra variante do mesmo que é a de não querer ser imitado.) As que nos parecem incontornáveis 
são as seguintes: PU, §194, vol. 1, pp. 341-2; BPP, II Parte, §87, vol. 7, p. 235; UG, §387, vol. 8, p. 196; 
Z, §255, vol. 8, p. 330; VB, 1931, vol. 8, p. 472; 1947, p. 536 e 1948, p. 542. 



 54 

Quem compreende isto não quererá conceder ao seu corpo ou ao corpo humano 

um lugar privilegiado no mundo.43 

 

 São diversos os pontos decisivos que aqui se desenham. O primeiro tem que ver 

com o carácter total daquilo que me constitui – que abarca quanto me aparece e com 

que estou em contacto. Por outras palavras, Wittgenstein desfaz a impressão que 

habitualmente se tem de a totalidade daquilo que nos faz e é propriamente nosso (de 

cada um) ser apenas uma pequena parte da multidão de realidades a perder de vista que 

nos rodeia. O que está em causa é que essa multidão a perder de vista (multidão de 

coisas e de outros), em relação à qual o eu (e aquilo que lhe pertence) constitui um 

ínfimo momento, é algo que está abarcado pelo acontecimento fundamental da 

“experiência do mundo” que pertence ao próprio eu – de tal modo que as funções de 

englobante e englobado como que se invertem. Dito de outro modo, a divisão entre o eu 

e o resto, a divisão entre a pequenez do próprio e a vastidão do mundo é uma divisão e 

uma oposição interior à esfera global e englobante da própria experiência do eu, que 

constitui, por assim dizer, o ponto de vista para o qual (dentro do qual, como parte do 

qual) essa divisão e oposição têm lugar. Sem fazer qualquer referência ao conceito de 

mónada ou à noção de sujeito transcendental, Wittgenstein redescobre os fenómenos 

que deram origem a essas noções e em virtude dos quais faz sentido o enunciado: “O 

meu mundo é o único e o primeiro.” Sendo certo que faz parte dele o reconhecimento de 

todos outros que também tiveram lugar, tal reconhecimento produz-se justamente no 

âmbito desse acontecimento “primeiro e único” que é – para mim – o meu. Tal como 

                                                
43 Tb 1914-16, entrada de 2.9.16, vol. 1, p. 177: Was geht mich die Geschichte an? Meine Welt ist die 
erste und einzige!  
Ich will berichten, wie ich die Welt vorfand. 
Was andere mir auf der Welt über die Welt sagten, ist ein ganz kleiner und nebensächlicher Teil 
meiner Welt-Erfahrung.  
Ich habe die Welt zu beurteilen, die Dinge zu messen.  
Das philosophische Ich ist nicht der Mensch, nicht der menschliche Körper oder die menschliche 
Seele mit den psychologischen Eigenschaften, sondern das metaphysische Subjekt, die Grenze 
(nicht ein Teil) der Welt. Der menschliche Körper aber, mein Körper insbesondere, ist ein Teil der 
Welt unter anderen Teilen der Welt, unter Tieren, Pflanzen, Steinen, etc. etc. [Vgl. 5.641]  
Wer das einsieht, wird seinem Körper oder dem menschlichen Körper nicht eine bevorzugte Stelle 
in der Welt einräumen wollen.  
Este assunto ainda terá desenvolvimentos novos. Porém, é importante ler algumas entradas dos Diários 
que situam de forma mais abrangente a maneira como Wittgenstein aborda o tema do “Eu”, a sua 
natureza soberana e como que “divina”. Vejam-se as entradas de 2, de 4, de 5, de 7, de 11 e de 12.8.1916; 
bem como a de 2.9.16, pp. 174-75 e p. 177, respectivamente. Na redacção do Tlp, estas notas avulsas 
foram aproveitadas quase na íntegra. Isso mostra, evidentemente, a relevância que desde logo lhes foi 
atribuída na composição e elucidação da questão em apreço. 
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acontece que se me apresenta um número sem fim de outras vidas, mas todas as vidas, 

tal como me aparecem, integram este acontecimento único e total – o verdadeiro 

englobante – que é para mim (mas este “para mim” é constitutivo e abrangente, não o 

contrário) a minha vida.  

 Este carácter único, total e abrangente da experiência própria que, por um lado, 

abre e abarca (de tal modo que integra tudo) e, por outro lado, deixa completamente de 

fora tudo aquilo que pertence às totalidades alternativas – e para ela transcendentes – da 

experiência alheia é aquele que se encontra expresso no conceito leibniziano de “parte 

total” (pars totalis), tal como aparece formulado no De rerum originatione radicali44 

(mesmo que Leibniz acentue aspectos que não estão em causa no pensamento de 

Wittgenstein). É uma parte, pois deixa fora de si tudo o que releva da experiência 

alheia – e, na verdade, toda a experiência alheia, enquanto tal, sem excepção. Mas é 

total porque esta experiência própria, que para si mesma é a única, se estende a (e 

absorve em si, impondo-lhe o seu cunho) tudo aquilo de que tem referência, incluindo 

precisamente aquilo que é capaz de contrapor ao seu próprio âmbito, ou seja, aquilo que 

põe como diferente de si, outro, alheio, exterior. Exactamente o mesmo carácter total 

que se encontra expresso, de forma sugestiva e certeira, em um texto de Heinrich Heine, 

a Viagem a Itália, que diz:  

 

 Porque cada pessoa singular é já um mundo, o qual nasce com ele e com ele 

morre, sob cada pedra tumular jaz uma história universal.45 

 

Daqui decorre, como se acentua no texto dos Tb 1914-16, uma cisão, que não se 

pode deixar de assinalar, entre o “eu filosófico” ou o “sujeito metafísico” (que é a 

fronteira – não uma parte – do mundo) e o homem, o corpo humano ou o sujeito 

psicológico, que é apenas uma parte entre outras, no âmbito mais vasto daquilo de 

                                                
44 Cf. LEIBNIZ, G., Die philosophischen Schriften, C. I. Gerhardt (Ed.), vol. 7, Weidmann, Berlin, 1890; 
(reed.) Olms, Hildesheim, 1978, pp. 302-308, p. 307.  
45 HEINE, H., Reise von München nach Genua, Cap. XXX, Säkularausgabe, Werke, Briefwechsel, 
Lebenszeugnisse, Reisebilder II, 1828-1831, Akademie Verlag, Berlin, 2003, vol. 6, p. 63: Denn jeder 
einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt, unter jedem 
Grabstein liegt eine Weltgeschichte. 
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que o “sujeito metafísico” ou o “eu filosófico” é precisamente a fronteira.46 E daqui 

decorre também aquilo que Wittgenstein diz, quando acentua que os enunciados de 

outrem são uma pequena e secundária parte da minha experiência do mundo – de tal 

modo que, por um lado, integram o horizonte dessa experiência, onde estão desligados 

daquela em que nasceram e que é como que a matriz em que tinham vida e, por outro 

lado, só podem voltar a ganhá-la se, por assim dizer, nascerem de novo no terreno 

completamente diferente desta outra experiência do mundo em cujo âmbito aparecem 

transplantados.47      

Mas tudo isto, embora seja relevante e corresponda sem dúvida a uma das razões 

que determinam o peculiar fechamento de Wittgenstein em relação à tradição filosófica, 

é apenas um dos lados da questão. De facto, parece haver uma outra ordem de razões, 

não menos importantes, e que têm que ver não já com a incomunicabilidade das 

diferentes esferas de experiência (que em si mesma não implicaria nada de defeituoso 

na tradição filosófica), mas com um ataque à tradição e a compreensão desta como um 

entrave, um obstáculo, um elemento viciante que é preciso eliminar. Um texto escrito 

em chave, do manuscrito 135 (do ano de 1947), dá uma clara indicação neste sentido: 

 

                                                
46 Ser a fronteira do mundo tem aqui o significado que está também em causa no Tlp (5.632-5.6331), 
onde se trata da peculiar posição do olho, que não é parte do campo visual, antes está em todo o lado nele, 
englobando, por assim dizer, todas as partes do campo e constituindo, por isso, a sua fronteira.  
47 Mesmo que não seja este o lugar apropriado para discutir em pormenor este aspecto, não se pode, ainda 
assim, deixar de assinalar a peculiaridade da posição sustentada por Wittgenstein a este respeito. Por um 
lado, há todo um conjunto de enunciados correspondentes àquilo que acabámos de pôr em relevo sobre o 
carácter total do sujeito metafísico, etc. Veja-se, designadamente, Tlp, prop.s 5.6 até 5.63, p. 67 e Tb 
1914-16, entrada de 23.5.15, pp. 141-142, etc. Mas, por outra parte, estes enunciados coexistem (e, muitas 
vezes, estão mesmo lado a lado) com outros que à primeira vista parecem dizer, justamente, o oposto. 
Nestes outros enunciados, Wittgenstein insiste no carácter “contracto” do sujeito, um carácter na verdade 
tão contracto que, em certo sentido, se pode dizer que não há sujeito ou que aquilo que há é apenas a 
realidade que aparece (que o mundo da experiência do sujeito se esgota nas coisas que aparecem – de tal 
modo que o mundo do sujeito, aquilo que é “só meu”, equivale exactamente ao mundo reconhecido nas 
concepções realistas). Veja-se, designadamente Tlp, prop.s 5.632 até 5.64, p. 68 e Tb 1914-16 entrada de 
2.9.16, p. 177, etc. Ora, como compaginar estes enunciados que ao mesmo tempo afirmam a totalidade do 
sujeito (e algo que equivale, como Wittgenstein chega a dizer, ao solipsismo) e a nulidade do sujeito – 
que é contracto ao ponto de se poder dizer, como Wittgenstein explicitamente diz, que não está lá ou que 
não é nada? O ponto decisivo é que a tese de Wittgenstein sobre o carácter “contracto” ou a “dimensão 
nula” do sujeito de modo algum se destina a negar o seu carácter total. Acontece é que, ao contrário do 
que pode sugerir-se por inadvertência, o sujeito que engloba e constitui o próprio limite do mundo, 
justamente, não faz parte do mundo que cai dentro das suas fronteiras: não é encontrável nesse mundo, 
não é nada nele. O sujeito metafísico total não está em nenhum lado no seu mundo precisamente porque 
está em todo ele – e isso quer dizer também: o sujeito metafísico total não é captável na forma como é 
tudo o que cai dentro das suas fronteiras. É isso que Wittgenstein exprime ao declarar que “o solipsismo 
tem razão, mas isso não se pode dizer.” 
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Por pouca filosofia que eu tenha lido, não li certamente a menos, mas antes a 

mais. Vejo isto, quando leio em um livro filosófico: ele não melhora os meus 

pensamentos, torna-os piores.48     

 

Resulta muito claro, a partir deste texto, que não se trata somente de uma 

questão de inacessibilidade da experiência alheia e da vida que os enunciados 

filosóficos só podem ter no habitat natural dessa experiência, mas sim de um efeito 

prejudicial inerente a qualquer recurso aos enunciados de outrem – que pioram, como 

Wittgenstein diz, o pensamento próprio. Por pouco que haja sido o contacto que teve 

com a tradição, Wittgenstein não entende que esse contacto peque por defeito, mas por 

excesso. Pois, em vez de desempenhar qualquer função de catalisador positivo, o efeito 

do contacto com os enunciados de outrem é precisamente o oposto. Algo de equivalente 

se sugere também, por exemplo, a partir de um texto dos Zettel (de 1947), onde se diz o 

seguinte:  

 

É muito difícil descrever rumos de pensamento onde existem já muitos trilhos de 

pensamento – teus ou de outros – e não entrar em um dos carris já mais do que 

percorridos. É difícil desviarmo-nos, um pouco que seja, de um velho trilho de 

pensamento. 49 

 

                                                
48 (Pensamento já referido na nota 27, p. 42.) WN, MS 135, entrada de 27.7.1947, fl. 101: Hm dvnrt 
Lsrpmhmlsrv rxs tvpvhvn szyv: rxs szyv tvdrhh nrxsg af dvnrt tvpvhvn, vsvi af ervp. Wzh hvsv 
rxs, dvnn rxs rn vrnvo lsrpmhmlsrhxsvn Yfxs pvhv: vh eviyvhhvig ovrnv Tvwznqvn nrxsg, vh 
evihxspvxsgvig hrv. O que, descodificado, diz o seguinte: So wenig Philosophie ich gelesen habe: ich 
habe gewiss nicht zu wenig gelesen, eher zu viel. Das sehe ich, wenn ich in einem philosophischen 
Buch lese: es verbessert meine Gedanken nicht, es verschlechtert sie. Em carta enviada a G. H. von 
Wright expõe, embora de maneira ligeiramente diferente, esta mesma relutância – mais do que relutância, 
uma espécie de tour de force – em ser influenciado pelas ideias alheias (evidentemente porque não via 
essa influência com bons olhos): cf. WL – Wittg. 404: 50, LW-GHW, carta de 21.2.1947: I’m glad that 
you are/ going to lecture here, & I/ know that by attending your/ lectures I could learn/ a very great 
deal. In spite/ of this I will not come to/ them – for the sole reason/ that, in order to live & to/ work, 
I have to allow no/ import of foreign goods (i.e.,/ philosophical ones) into my mind. For the same 
reason I/ haven’t read your book, though/ I am convinced of it’s excellence. “Fico contente por vir 
leccionar aqui e eu sei que se assistisse às suas aulas podia aprender uma quantidade de coisas. Apesar 
de isso eu não irei – pela única razão de que, para viver e trabalhar, tenho de não autorizar nenhuma 
importação de bens estrangeiros (i. e., bens filosóficos) para o meu espírito. Pela mesma razão não li o 
seu livro, embora esteja convencido da sua excelência.” 
49 Cf. Z, §349, vol. 8, p. 354: Es ist sehr schwer, Gedankenbahnen zu beschreiben, wo schon viel 
Fahrgleise sind – ob deine eigenen, oder andere – und nicht in eins der ausgefahrenen Gleise zu 
kommen. Es ist schwer: nur ein wenig von einem alten Gedankengleise abzuweichen.  
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Parece muito claro que, para Wittgenstein, a chave do pensamento filosófico 

passa por um abandono dos caminhos trilhados pela tradição, por um desvio 

relativamente a ela, pelo evitar dos seus terrenos, etc. Trata-se de algo mais do que o 

simples facto de ter de começar tudo outra vez do início (em virtude do carácter único e 

primeiro de cada “sujeito metafísico”). Pois parece estar implicada a ideia de um corte 

ou de uma ruptura, de um abandono, em outro sentido muito diferente do mero não 

fazer caso. 

Isso mesmo se documenta em outro passo, onde se diz: 

 

Nada é mais difícil do que estar diante dos conceitos sem preconceitos. (E esta é 

a dificuldade principal da filosofia.)50 

 

Existe, pelo menos, outra versão em enunciados muito próximos e mais 

desenvolvida: 

 

(…) Nada mais difícil do que considerar, despreconceituosamente, os conceitos. 

Porque o preconceito é [uma forma de] entendimento. E renunciar a isso quando isso é, 

para nós, tão importante.51 

 

A dificuldade parece ser dupla. Por um lado, reside já na própria criação da 

distância em relação ao preconceito: no abrir mão dele. Segundo Wittgenstein, este 

aspecto não nasce apenas de qualquer coisa como um efeito de inércia. De facto, radica 

                                                
50 BPP, II Parte, §87, vol. 7, p. 235: Nichts ist schwerer, als den Begriffen vorurteilslos 
gegenüberstehen. (Und das ist die Hauptschwierigkeit der Philosophie.)  
51 LSPP, §12, vol. 7, p. 353: (…) Nichts schwerer, als die Begriffe vorurteilsfrei betrachten. Denn 
das Vorurteil ist ein Verständnis. Und darauf verzichten, wenn uns eben daran so viel liegt. 
O ponto de vista livre de todos os preconceitos (se é permitido falar assim a partir de um ponto de vista 
sempre já ancorado e anquilosado em crenças e preconceitos dificilmente erradicáveis, para não falar já 
nos constrangimentos naturais) e o ponto de vista infantil partilham de um núcleo comum. Ou seja, ambos 
evocam, cada um à sua maneira, em magnitudes e geografias diferentes, a matriz adâmica da linguagem: 
isto é, a nomeação das coisas pelo seu nome próprio. O infantil dirige-se ao plano do real em grande 
medida imerso em uma inocência e convencido de uma capacidade originária de nomear os objectos, 
como se estivéssemos perante o baptismo das coisas, por isso, habitualmente, diverge e choca com a 
cultura adulta; protegida e embrulhada por uma tradição que a fundamenta e consolida. O ponto de vista 
livre de todos os constrangimentos seria um ponto de vista que atingiria as coisas elas mesmas na sua 
essência, na sua concretude – sem sabermos rigorosamente o que tal seja.  
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na circunstância de o preconceito, qualquer que seja a sua fragilidade, proporcionar uma 

experiência de compreensão – quer dizer, dar como que uma “chave” para decifrar 

aquilo a que diz respeito, fazendo que nos sintamos “situados”, “orientados” em relação 

a isso. De tal modo que há como que um apego da nossa parte, uma relutância em 

abandoná-lo, em sair dele. Por outro lado, além da dificuldade desse “êxodo” (a 

dificuldade do momento negativo ou do abandono), há também uma outra: aquela que 

afecta a abertura de uma perspectiva de alternativa – ou seja, o hiato ou descontinuidade 

que tem de ser vencido para que se rasgue outro modo de ver e se passem a considerar 

as coisas a partir de um outro ângulo. Pois isso implica sempre que a partir de um 

determinado momento consigamos ver algo para que, até então, estávamos como que 

cegos.  

É exactamente neste sentido que aponta uma observação que se encontra nas 

BGM a respeito da forma de resolver determinados problemas filosóficos. 

 

Para resolver estes problemas filosóficos, tem de se comparar, umas com as 

outras, coisas que nunca ocorreu seriamente a ninguém comparar.52 

                                                
52 BGM, VII Parte, §15, vol. 6, p. 376: Um diese philosophischen Probleme zu lösen, muβ  man Dinge 
miteinander vergleichen, die zu vergleichen noch niemandem ernstlich eingefallen ist. Este é um 
tema recorrente na obra de Wittgenstein: olhar os problemas filosóficos a partir de uma perspectiva 
inédita e para adiantar uma solução é legítimo e fértil imaginar situações que escaparam sempre às 
respostas e às conjecturas tradicionais. Por isso, em vários momentos as propostas wittgensteinianas 
revestem-se de um carácter extraordinariamente bizarro e extravagante, fazendo até, aqui e acolá, 
incursões no mundo onírico. Como está bem de ver, este procedimento tem em vista forçar os limites 
conceptuais de uma questão específica – dilatando (forçando) assim as suas fronteiras compreensivas – 
muito para além do que parecia possível ou até imaginável à partida. O volume sobre os fundamentos da 
Matemática contém um sem número de exemplos que entram em conflito ou violam as regras lógicas da 
noção de cálculo, de inferência, de raciocínio, etc. Assim, indicamos dois ou três exemplos para o leitor 
aferir da loucura filosófica proposta por Wittgenstein para solucionar tais questões: BMG, I Parte, §5, vol. 
6, p. 38: este exemplo toma em consideração a possibilidade de as nossas medidas padrão – o metro, o 
quilo – poderem não ser construídas de materiais rijos e dificilmente deterioráveis que favorecem a 
exactidão, mas antes serem construídas de borracha, plasticina (ou outros materiais que alteram as suas 
propriedades conforme as condições do mundo externo), portanto, medidas que ora encolhem ora 
esticam, ora pesam mais ora se tornam mais leves. Como é que, a partir das medições feitas com estas 
medidas, podemos conhecer a verdade acerca dos objectos exteriores ou das entidades matemáticas? 
Idem, III Parte, §76, vol. 6, p. 201. Segundo este pensamento, o cálculo (seguido de acordo com as suas 
regras operativas) elimina e exclui por si mesmo a confusão e o erro. Porém, imagine-se que alguém 
operava com a multiplicação e a diferentes horas do dia obtinha diferentes resultados para a mesma 
operação e isto sucedia sempre assim e ao descobrir isso achava bem que assim fosse. Os resultados de 
um cálculo assim não podiam ser aplicados para os fins que nós o aplicamos actualmente. Deste modo, a 
inexorabilidade das regras lógicas e a natureza previsível dos seus operadores sofrem uma alteração que 
torna os resultados imprevisíveis. Estes dois exemplos tentam ferir, cada um à sua maneira, o princípio de 
identidade – questão filosófica de grande relevo nesta obra, mas que não faz parte dos nossos interesses 
exegéticos e críticos. O último exemplo que citamos ocorre em uma série de anotações sobre o 
significado de um conceito (a sua fixação etimológica) e observa isto: “Exemplo: um verbo que signifique 
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O primeiro aspecto que há que ter em conta quanto a esta observação é que ela 

diz respeito a alguns problemas filosóficos e não está formulada com a implicação de 

ser válida para todos. Não é, porém, de excluir que possa ter aplicação em um âmbito 

mais vasto. Ou seja, o que aqui se desenha poderá porventura valer para todos os 

problemas filosóficos e traduzir a atitude que Wittgenstein tem em relação a todos eles. 

Mas que é que se desenha? Nada menos do que a necessidade de um ponto de vista ou 

de ângulo novo, de uma excentricidade, por assim dizer, em relação a todas as formas 

de perspectiva já constituídas ou experimentadas: ou seja, uma necessidade de variação, 

de novo ponto de vista – como se em tudo, para cada problema filosófico, fosse 

indispensável qualquer coisa como uma “revolução copernicana”. Por outro lado, a 

observação das BGM dá também alguma indicação sobre a forma como se deve 

produzir esta variação de ângulo ou esta transposição para um plano novo, nunca 

experimentado: ela passa por uma comparação entre coisas que nunca ocorreu a 

ninguém comparar. Quer dizer, ela passa pelo estabelecimento de ligações e confrontos 

entre elementos que já estão de algum modo co-presentes no horizonte, mas não estão 

postos em ligação uns com os outros – de forma análoga àquilo de que fala Lichtenberg 

em duas passagens dos Sudelbücher, onde refere que muitas vezes se passa com as 

diferentes coisas com que já estamos em contacto algo de análogo àquilo que sucede 

com os diferentes componentes da pólvora que, separados, não têm qualquer efeito 

especial, mas ligados uns aos outros, produzem uma mistura explosiva.53 

                                                
na primeira pessoa escrever, na segunda amar e na terceira comer.” Veja-se LSPP, §328, vol. 7, p. 395: 
Beispiel: Ein Verbum das in der ersten Person schreiben bedeutet, in der zweiten lieben, in der 
dritten essen. O leitor pode colher dezenas de exemplos deste tipo e, torna-se evidente, que um dos alvos 
predilectos destas propostas prende-se com a apresentação de uma solução que nunca fora considerada até 
então. De modo que Wittgenstein acha que a solução filosófica de certas questões comporta um elevado 
grau de loucura e extravagância, justamente por nunca nos ter ocorrido vê-los de uma forma que não a 
tradicional. Fora deste volume 6 das obras de Wittgenstein também é possível colhermos vários exemplos 
que concedem à fantasia um papel importantíssimo. Coteje-se o caso singular de UG, §63, vol. 8, p. 132.    
53 LICHTENBERG, G., Die Pfennigswahrheiten, in Gesammelte Werke, (Ed.) W. Grenzmann, Holle Verlag, 
Baden-Baden, s/d, p. 4: Wieviel Ideen schweben nicht zerstreut in meinem Kopf, wovon manches 
Paar, wenn sie zusammenkämen, die grösste Entdeckung berwürken könnte! Aber sie liegen so 
getrennt wie der goslarische Schwefel vom indischen Salpeter und dem Staub in den Kohlenmeilern 
auf dem Eichsfeld, welche zusammen Schiesspulver machen würden. Wie lange haben nicht die 
Ingredienzen des Schiesspulvers existiert vor dem Schiesspulver! Ein natürliches Aqua regis gibt es 
nicht. Wenn wir beim Nachdenken uns den natürlichen Fügungen der Verstandsformen und der 
Vernunft überlassen, so kleben die Begriffe oft zu sehr an andern, dass sie sicht nicht mit denen 
vereinigen können, denen sie eigentlich zu gehören. Wenn es doch da etwas gäbe wie in der Chemie 
Auflösung, wo die einzelnen Teilen leicht suspendiert schwimmen und daher jedem Zuge folgem 
können. Da aber dieses nicht angeht, so muss man die Dinge vorsätzlich zusammenbringen. Man 
muss mit Ideen experimentieren. Quantas ideias não pairam, dispersas, na minha cabeça, das quais 
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Em suma, “as revoluções copernicanas” por que tem de passar o esclarecimento 

dos problemas filosóficos não passam tanto pela descoberta de novos objectos quanto 

pelo estabelecimento de conceitos ou relações entre diferentes elementos que até podem 

já de há muito estar em co-presença no horizonte aberto, mas sem que essa co-presença 

envolva qualquer comparação entre eles. 

Vai também na mesma direcção aquilo que se encontra em um passo das VB, 

que fala da ultrapassagem dos problemas filosóficos e liga essa ultrapassagem ao 

desenvolvimento de concepções “ainda mais loucas” do que as dos filósofos. 

 

Só quando se pensa ainda mais loucamente do que os filósofos é possível 

solucionar os seus problemas.54 

  

O que chama a atenção neste passo é, em primeiro lugar, a forma como associa 

os problemas filosóficos a uma modalidade de loucura. Mas, por outro lado, em vez de 

situar a respectiva solução em um puro e simples retorno à saúde que os filósofos 

alegadamente perderam, apresenta como chave ou como remédio o desenvolvimento de 

qualquer coisa como uma hiper-loucura ou uma loucura de segundo grau – um hiper-

desvio ou um desvio de segundo grau, que extrema o desvio filosófico e, por via disso 

(mas só por via disso), o anula ou compensa. 55 

                                                
alguns pares, se se juntassem, poderiam originar a maior das descobertas! Mas elas jazem tão separadas 
como o enxofre de Goslar do salitre indiano e do pó nas minas de carvão de Eichsfeld, os quais, juntos, 
produziriam a pólvora. Durante quanto tempo não existiram os ingredientes da pólvora antes da 
pólvora! Não existe uma aqua regis natural. Se, ao meditarmos, nos abandonamos às ligações naturais 
das formas do entendimento e da razão, então, por vezes, os conceitos colam-se demasiado a outros 
conceitos, de tal modo que não se deixam ligar com aqueles dos quais, na verdade, fazem parte. Se 
houvesse aí algo como a dissolução na química, em que as partículas singulares nadam facilmente em 
suspensão e, por isso, podem seguir cada curso. Mas dado que isto não é possível, tem de se juntar as 
coisas propositadamente. Tem de se fazer experimentação com ideias.   
A segunda citação diz o seguinte, Idem, Ibidem, p. 54: Wenn ich Kanäle in meinem Kopf ziehen 
könnte, um den inländischen Handel zwischen meinem Gedankenvorrate zu befördern! Aber da 
liegen sie zu Hunderten, ohne einander zu nützen. Se eu pudesse abrir canais na minha cabeça para 
incentivar o comércio interno entre as minhas provisões de pensamentos! Mas lá jazem eles às centenas 
sem aproveitarem uns aos outros. 
54 Cf. VB, 1948, vol. 8, p. 557: Nur wenn man noch viel verrückter denkt, als die Philosophen, kann 
man ihre Probleme lösen. 
55 Não se trata nem pura e simplesmente de uma rejeição do “desvio filosófico”, a partir da óptica mais 
normal, nem de um retorno a esse ponto de vista, por mero recuo em relação a desvios filosóficos depois 
de alguma incursão na sua esfera. São essas as formas clássicas de recusa da “loucura filosófica”. Mas 
aquilo que Wittgenstein parece apresentar como chave é qualquer coisa como um ultrapassar da 
“excentricidade” das concepções filosóficas por meio da própria radicalização delas. Isto de tal modo que 
aquilo que resulta dessa radicalização é, precisamente, a recondução, por via dela (quer dizer, por via 
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Mas tudo isto que temos vindo a ver ganha outro aspecto se considerarmos um 

texto do BT que funda a rejeição da tradição em outra ordem de razões e parece 

contribuir bastante para esclarecer os motivos da tomada de posição de Wittgenstein 

sobre esta matéria. O texto em causa é o seguinte:  

 

Ouve-se sempre de novo a observação de que a filosofia não faz propriamente 

progresso, que os problemas filosóficos que já ocupavam os gregos nos ocupam ainda 

a nós. Porém, aqueles que dizem isto não compreendem a razão por que é/ tem de ser 

assim/. A razão é que a nossa linguagem permaneceu igual a si e leva-nos sempre de 

novo, enganosamente, às mesmas perguntas. Enquanto houver um verbo «ser» que 

parece funcionar como «comer» e «beber», enquanto houver os adjectivos «idêntico», 

«verdadeiro», «falso», «possível», enquanto se falar de um fluxo de tempo e de uma 

extensão de espaço, etc. etc., os homens continuarão, sempre de novo, a tropeçar nas 

mesmas dificuldades enigmáticas e a olhar fixamente algo que nenhuma explicação 

parece ser capaz de remover.56  

   

O primeiro aspecto que importa pôr em relevo neste texto do BT tem que ver 

com um balanço de toda a tradição. A tradição não produziu qualquer avanço – os 

problemas continuam a ser os mesmos desde a Grécia antiga. Isso parece significar que 

                                                
filosófica), à óptica natural. Mas, perguntar-se-á, se o terminus ad quem acaba por ser o mesmo, a óptica 
natural, que sentido faz este retorno por via da maior excentricidade, que vantagem há em fazer esse 
retorno pelo caminho mais longo? Em última análise, o melhor não será justamente nem sequer chegar a 
sair da perspectiva natural, evitando toda e qualquer filosofia? O ganho ou a vantagem desta forma – mais 
complexa e filosófica – de ultrapassagem da filosofia tem que ver com o facto de o terminus a quo do 
“desvio filosófico” – a óptica natural – não estar “vacinado” contra a loucura filosófica, ao passo que a 
via da “hiper-loucura” filosófica produz esse efeito de “vacina”. É de observar que, à semelhança do que 
sucede no caso das vacinas, nada disto significa total impossibilidade de qualquer nova agressão por 
agentes patogénicos (no caso os agentes patogénicos da própria linguagem), mas sim a aquisição de 
“mecanismos de defesa” que resistam e debelem qualquer ressurgimento de “infecções”.  
56 BT (Ph), §90, WA, vol. 11, p. 286 (Idem, VB, 1931, vol. 8, p. 470.): Man hört immer wieder die 
Bemerkung, daβ  die Philosophie eigentlich keinen Fortschritt mache, daβ die gleichen 
philosophischen Probleme, die schon die Griechen beschäftigten, uns noch beschäftigen. Die das 
aber sagen, verstehen nicht den Grund, warum es so ist/ sein muβ /. Der ist aber, daβ  unsere 
Sprache sich gleich geblieben ist und uns immer wieder zu denselben Fragen verführt. Solange es 
ein Verbum «sein» geben wird, das zu funktionieren scheint wie «essen» und «trinken», solange es 
Adjektive «identisch», «wahr», «falsch», «möglich» geben wird, solange von einem Fluβ  der Zeit 
und von einer Ausdehnung des Raumes die Rede sein wird, u.s.w., u.s.w., solange werden die 
Menschen immer wieder an die gleichen rätselhaften Schwierigkeiten stoβen, und auf etwas 
starren, was keine Erklärung scheint wegheben zu können. Não é difícil encontrar reflexões, na obra 
de Wittgenstein, onde esta questão ocupe o centro do debate filosófico. Por exemplo, uma versão um 
pouco diferente da que citámos pode ler-se em VB (1931), vol. 8, p. 474-475. 
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os problemas atravessaram milénios de discussão e tentativa de resolução sem que se 

tenha registado qualquer progresso – ou, de todo o modo, sem que se tenha logrado 

obter qualquer resolução efectiva. Mas, por outro lado, segundo Wittgenstein, não 

basta verificar este estado-de-coisas – tomar nota pura e simplesmente da sua 

ocorrência. É preciso compreender em que é que ele radica. Este é o segundo aspecto – 

e o mais decisivo. A constância dos problemas (que é também a constância da ausência 

de qualquer efectiva solução para eles) radica na própria linguagem – nas estruturas da 

linguagem – e na forma como logrou atravessar os milénios mantendo, no fundamental, 

as suas estruturas. São essas estruturas que fascinam de forma enganadora e, por via 

desse enganador fascínio, desencadeiam os problemas da tradição filosófica. Parece 

estar aqui presente uma ideia que, como se verá, desempenha um papel central: a ideia 

de doença. E são indicados claramente dois aspectos. Por um lado, a linguagem e as 

suas estruturas não implicam, obrigatoriamente, nada de doentio – prestam-se também a 

um uso inteiramente saudável, que é referido justamente para fazer contraste com o 

outro. Por outro lado, a linguagem e as suas estruturas (ou pelo menos parte da 

linguagem e das suas estruturas) envolvem ao mesmo tempo a possibilidade de – e em 

certa medida pode-se dizer também que a tendência para – um uso doentio. Há, nesse 

sentido, qualquer coisa como uma enfermidade natural da linguagem. E a tradição 

filosófica (ou aquilo que ela comporta de problemas que se mantiveram sempre os 

mesmos, sem nunca alcançarem solução efectiva) é fruto dessa enfermidade da 

linguagem. 

No fulcro do afrontamento à tradição, tal como é preconizado por Wittgenstein, 

parece estar então esta perspectiva. A recusa global da tradição (aquilo a que se pode 

chamar o princípio da «tábua rasa») não decorre nem de um total desconhecimento da 

tradição, nem de uma atitude puramente metodológica. Mas, por outro lado, essa recusa 

também não precisa, para se fundar, de fazer um percurso global da tradição (sem o qual 

se põe o problema de saber como é que tal recusa não é cega – como é que, então, tem 

noção daquilo que rejeita). A verdadeira base da rejeição da tradição será então uma 

compreensão da sua fonte – a linguagem e as estruturas da linguagem. Ou seja, a base 

de tudo residirá no diagnóstico da doença da linguagem, na concepção do papel que a 

linguagem (mais precisamente a doença da linguagem) exerce como raiz e alimento dos 

problemas filosóficos da tradição (e de outros que porventura não tenham sido 

cultivados pela tradição, mas que possam provir exactamente da mesma origem). Em 
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suma, a filosofia e os seus problemas são como “metástases” da doença da linguagem – 

compreender esta doença é que é o princípio do corte, da “tábua rasa” ou do 

afrontamento de que se falou. 

Trata-se do mesmo tipo de perspectiva que encontramos desenhada em um outro 

passo do BT, onde Wittgenstein escreveu o seguinte: 

 

Os filósofos são muitas vezes como miúdos pequenos que começam por rabiscar 

traços ao acaso em um papel e, depois, perguntam ao adulto: «o que é isto?». O que se 

passou foi o seguinte: o adulto tinha desenhado várias vezes algo para o miúdo e tinha 

dito: «isto é um homem», «isto é uma casa», etc. E, agora, o miúdo também faz traços e 

pergunta: «agora o que é isto?»57 

 

Os rabiscos da filosofia, na sua versão tradicional, são como que formas 

desviadas de desenho, pseudo-desenhos, se assim se pode dizer. Tal como a 

possibilidade do desenho é acompanhada da possibilidade da garatuja, assim também as 

possibilidades da linguagem são acompanhadas pela formação de verbos como “ser” ou 

de substantivos como “idêntico”, “verdadeiro”, “falso”, “possível”, etc. E assim como 

se pode perguntar o que é representado em um desenho e essa possibilidade abre 

caminho para se perguntar o que está representado nos rabiscos, assim também a 

linguagem possibilita perguntar a respeito de tais verbos e de tais substantivos – sendo 

justamente essa a origem dos problemas que constituem os grandes enigmas da tradição 

filosófica. A filosofia – ou melhor – as grandes questões da tradição filosófica nascem 

como que de “rabiscos” ou de “garatujas” da linguagem. A filosofia e as questões 

filosóficas são pseudo-desenhos, goradas imitações do que há de desenho na linguagem, 

imitações essas que, tal como as garatujas, enganam pelo que têm de parecido com o 

desenho. E a perspectiva desenvolvida por Wittgenstein não está fundada em uma 

análise da tradição, mas sim em uma análise do fenómeno dos rabiscos ou das garatujas 

da linguagem e da forma como este fenómeno abre caminho para todo um mundo de 

problemas que têm origem nele e só nele.  

                                                
57 VB, 1931, vol. 8, p. 473 (idem, BT (Ph), §91, WA, vol. 11, p. 289): Die Philosophen sind oft wie 
kleine Kinder, die zuerst mit ihrem Bleistift beliebige Striche auf ein Papier kritzeln und dann den 
Erwachsenen fragen «was ist das?» – Das ging so zu: Der Erwachsene hatte dem Kind öfters etwas 
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O movimento aqui em causa tem, portanto, algo de semelhante à inflexão 

introduzida por Kant no seu empreendimento crítico. Assim, em vez de se analisarem os 

produtos, foca-se a fonte de que provêm – neste caso, identificada como sendo as 

estruturas da linguagem e a sua “doença” ou os seus rabiscos.58 Em suma, a linguagem 

tem qualquer coisa de armadilhado. Percebe-se isso e percebe-se como isso dá lugar a 

problemas filosóficos como os da tradição. Ora, perceber tal significa perceber o corte 

radical que é preciso para eliminar de vez todas estas armadilhas, neutralizar a doença 

da linguagem e erradicar os mal-entendidos em que, deste ponto de vista, consistem os 

problemas da tradição filosófica. O que Wittgenstein tem em vista, ao afrontar a 

tradição, é precisamente esta “ablação” completa da raiz do mal e este novo começo.  

Isto não significa que todos os outros aspectos anteriormente referidos sejam 

totalmente irrelevantes e só este, que acabamos de pôr em foco, tenha peso. Significa 

antes que o afastamento ou o afrontamento da tradição, tal como Wittgenstein o 

preconiza e põe em prática, nasce do efeito convergente de uma multiplicidade de 

motivos. A constelação destes motivos é tal que nenhum deles vale só por si ou é o 

único a pesar na atitude de corte que temos vindo a discutir. E o próprio diagnóstico da 

doença (das armadilhas ou das garatujas) da linguagem como sendo a raiz da tradição 

filosófica (e algo que, por assim dizer, tem de ser “lancetado”), ainda que constitua de 

certo modo o motivo principal, não anula o papel e a relevância que Wittgenstein 

também parece atribuir aos outros motivos anteriormente discutidos.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                
vorgezeichnet und gesagt: «das ist ein Mann», «das ist ein Haus», usw. Und nun macht das Kind 
auch Striche und fragt: «was ist nun das?» 
58 Sobre a inflexão introduzida por Kant e a forma como a crítica de Kant vai directamente às próprias 
fontes e não se limita a considerar o que provém delas, confrontar, entre outros o seguinte passo: KANT, 
KrV, A 837-838, B 865-866.  
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§2 

ESTILO 

A problemática da rejeição da tradição não se esgota nos aspectos atrás 

referidos. Um outro ponto muito importante que reforça a distância (e acentua o 

afrontamento que temos vindo a sublinhar) em relação aos modelos tradicionais prende-

se com o estilo em que a maior parte da obra de Wittgenstein está redigida. O seu estilo 

e o estilo adoptado pela maior parte da tradição opõem-se frontalmente. Vejamos então, 

alternadamente, os pontos mais salientes desta oposição, bem como aquilo que, no 

essencial, caracteriza o de Wittgenstein. 

Não oferece dúvidas de que Wittgenstein não adopta as formas discursivas 

tradicionais assentes no método dialéctico – ou melhor dizendo, no método 

argumentativo em geral. Método que privilegia, em primeiro lugar, a análise minuciosa 

e sistemática de um assunto, a argumentação de cada passo da exposição – e esta 

totalmente submetida às exigências de clareza e de racionalidade dos conceitos 

empregues – e, finalmente, o debate, o confronto do ponto de vista adoptado com outros 

diferentes, com alternativas a ele.  

Ao arrepio desta tendência consagrada pela tradição, a prosa filosófica de 

Wittgenstein encontra no aforismo a sua modalidade de expressão predilecta. Na 

verdade, o aforismo afasta-se, completamente, das principais características da 

exposição dialéctica. Nele, o que salta à vista é a brevidade aliada ao ritmo, o carácter 

hermético aliado ao paradoxal e um certo culto de beleza formal aliado ao rigor da 

formulação e à simplicidade. Cada frase, na sua economia oracular, anseia tornar-se 

dogma, verdade plena, terminante. No seu conjunto, esta forma de expressão – à qual 

chamamos estilo de Wittgenstein – distancia-se toto genere, não só dos modelos 

tradicionais de exposição de teses filosóficas, mas até mesmo do próprio modelo da 

prosa enquanto tal. Ela está mais próxima da máxima dos discursos poéticos modernos 

do que da prosa filosófica dos grandes pensadores da história da filosofia. Além de tudo 

isto, a acrescentar às dificuldades formais do estilo, o aforismo ainda esconde a génese 

de onde arranca. Como uma espécie de sentença sábia, impõe-se e nada diz das suas 

raízes ou das razões de ser assim como é. 
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Não é motivo de grande surpresa, pois, que a reunião de todos estes factores 

concorra, em percentagens desiguais, para que reine, entre a maioria dos intérpretes da 

sua obra, uma grande falta de consenso hermenêutico. De tal sorte que as dificuldades 

exegéticas que coloca são enormes e têm motivado leituras substancialmente diferentes 

uma das outras, em alguns casos, leituras diametralmente opostas entre si, noutros. 

Tudo isto se aplica na perfeição ao Tlp. Pois este é o texto em que os elementos 

principais que caracterizam o estilo wittgensteiniano atingiram o mais elevado grau de 

aperfeiçoamento, se assim se pode dizer, uma cristalização inigualável. E o facto de 

Wittgenstein não ter publicado mais nenhum texto filosófico depois do Tlp é susceptível 

de ser interpretado como um sintoma de grande insatisfação e desagrado (assim o 

sugerem escritos íntimos, cartas e outros apontamentos) em relação ao cumprimento dos 

elevados padrões de exigência que tinha estipulado quanto ao estilo, quanto à forma e 

ao conteúdo de uma obra pronta para publicar.59    

                                                
59 É evidente que a descrença no seu próprio trabalho não radica apenas em questões de forma. 
Wittgenstein achava que os seus temas de meditação também surgiam contra a corrente das grandes 
preocupações do seu tempo e, finalmente, a sua descrença no leitor era um motivo mais a acrescentar ao 
cepticismo geral com que via a sua obra e a possibilidade de ela ser percebida. Mas, ao invocarmos aqui 
os juízos críticos de Wittgenstein acerca do seu labor filosófico, nas várias vertentes sobre que incidem, 
queremos sublinhar, por um lado, a visão pessimista que ele amiúde expressava sobre o seu trabalho, mas, 
por outro lado, chamar a atenção para este aspecto particular: denegria, com frequência, o que escrevia, 
sobretudo, porque achava que podia fazer muito melhor e não tinha conseguido. O BT é a obra que 
melhor exemplifica as diversas e sucessivas tentativas de, na primeira metade da década de 30, organizar 
um livro para publicar. Ainda estava a ditá-lo a um taquígrafo, em Abril de 1933, e já escrevia a um 
amigo (William Heriot Watson) que ele continha tudo o que queria dizer, mas dito de maneira tão má 
que, em virtude disso, já se encontrava a revê-lo e a melhorá-lo. Cf. WCLD, 156 LW-WW, de 26.4.1933, 
p. 208: They contain all I want to say but very badly said and I have now begun to rewrite the whole 
business. “Elas [as quase 800 páginas do manuscrito] contêm tudo o que quero dizer, mas muito mal dito 
e já comecei a reescrever tudo.” Este desagrado pode encontrar-se para quase todos os projectos de 
Wittgenstein, por exemplo, ele transparece no das PU, que o ocupou durante uma grande parte da década 
de 40: prefácio das PU, vol. 1, pp. 231-233, e nos esboços que redigiu para elas em várias alturas e 
publicados nas VB (pp. 458-59; 460-61; 463 e 543). Também é significativa esta anotação, do ano de 
1946, quando já ia perdendo a esperança de as publicar e onde ecoa a última frase da sua introdução às 
mesmas, escrita dois anos antes. WN, MS 133, entrada de 4.12.1946: Ich hätte gerne ein gutes Buch 
hervorgebracht, ja ein sehr gutes. Es ist nicht so ausgefallen, & die Zeit ist vorbei... “Gostava de ter 
produzido um bom livro, sim e até um livro muito bom. Não aconteceu assim e já passou o tempo…”  
Outro aspecto que, neste contexto, não podemos olvidar consiste no seguinte. Wittgenstein exigia de si o 
máximo e o melhor. Uma obra assinada por si tinha de tocar a perfeição ou, caso contrário, não a 
publicaria. As suas cartas e as de amigos próximos deixaram-nos testemunhos abundantes desta exigência 
consigo próprio. Por exemplo, Bertrand Russell alude a esta forma de “megalomania” várias vezes: cf. 
RUSSELL, B., The Selected Letters of Bertrand Russell, The Private Years, 1884-1914, vol. 1, 216 de B. 
Russell para O. Morrell, de 9.10.1913, p. 479-81: Then his artistic conscience got in the way, and 
because he couldn’t do it perfectly he couldn’t do it at all. “Então a sua consciência artística 
atravessou-se no caminho e, porque não era capaz de fazê-lo na perfeição, não era capaz de fazê-lo de 
todo.” Russell diz algo semelhante noutra carta, que não foi publicada na colecção da sua correspondência 
com O. Morrell: cf. McGUINNESS, B. Wittgenstein: A Life: Young Ludwig 1889-1921, p. 135 (excerto de 
uma carta de B. Russell a O. Morrell, de 5.9.1912): he has the artistic’s feeling that he will produce the 
perfect thing or nothing… “Ele tem o sentimento artístico de que produzirá a coisa perfeita ou então 
nada…” Um exemplo do punho do próprio Wittgenstein e de data muito próxima do testemunho de 
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Ao dizermos que o aforismo constitui a modalidade de expressão privilegiada 

dos textos de Wittgenstein, não queremos afirmar que essa escolha tenha resultado de 

uma meditação que ponderasse, previamente e com rigor, as vantagens e as 

desvantagens do método adoptado. Na verdade, há apontamentos que declaram o 

aforismo como o modo de comunicação natural em Wittgenstein. Se assim é, a sua 

adopção não resultou de uma escolha entre várias possíveis. Pelo contrário, o aforismo 

parece então corresponder à expressão genuína do pensamento de Wittgenstein. Se 

assim se pode dizer, para usarmos o vocabulário da música que ele apreciava tanto, o 

aforismo corresponde à exacta afinação do timbre da sua voz.   

 

Se penso apenas para mim sem a intenção de escrever um livro, então saltito à 

volta do tema; é a única maneira de pensar que é natural em mim. Pensar de forma 

seguida, forçado a uma sequência, é para mim um tormento.60  

 

Tal como Wittgenstein faz questão de sublinhar, esta parece ser, precisamente, a 

maneira natural da sua escrita: anotar pensamentos à medida que eles surgem, sem 

qualquer preocupação sistemática. Deixando até transparecer que, por vezes, é o próprio 

tema que o conduz e não o inverso.61 Esta é, certamente, uma das razões por que 

encontramos tão frequentemente, no extenso espólio que nos deixou, para o mesmo 

tema ou em temas afins (mas redigidos em épocas totalmente diferenciadas do seu labor 

filosófico), pensamentos repetidos ou variações de uma e a mesma ideia: ora em uma 

espécie de movimento de aproximação (como que de focagem de pormenores que 

                                                
Russell: cf. CL, 34 LW-BR, p. 63: Ich wollte zu Gott, ich hätte mehr Verstand und es würde mir nun 
endlich alles klar; oder ich müβte nicht mehr lange leben! “Por Deus, eu queria ter mais talento e 
tudo se tornaria finalmente claro para mim; ou teria de não viver muito mais tempo!” (Ver também CL, 
88 LW-BR, pp.153-155; B, 129 LW-BR, pp.110-111). 
60 Cf. VB, 1937, vol. 8, p. 489: Wenn ich für mich denke, ohne ein Buch schreiben zu wollen, so 
springe ich um das Theme herum; das ist die einzige mir natürliche Denkweise. In einer Reihe 
gezwungen, fortzudenken, ist mir eine Qual.  
61 Quando, em 1936, viajou para o isolamento da Noruega, recomeçou a escrever, agora em alemão, o 
ditado que tinha feito a A. Ambrose e a Francis Skinner: o BrB; este novo texto equaciona, grosso modo, 
os problemas dos 189 parágrafos iniciais das PU. Mas rapidamente se apercebeu de que, se tivesse o texto 
em inglês à sua frente, isso constrangia o seu pensamento. Nesta altura, escreve a G. Moore anunciando a 
sua mudança de estratégia: “Por essa razão, decidi começar tudo de novo e não deixar que os meus 
pensamentos fossem guiados por nada senão por eles próprios. No primeiro e segundo dias achei isso 
difícil, mas depois tornou-se fácil.” Cf. CL, 169 LW-GEM, carta de 20.11.1936, p. 283: I therefore 
decided to start all over again and not to let my thoughts be guided by anything but themselves. I 
found it difficult the first day or two but then it became easy.  
Uma apresentação semelhante pode ler-se em PU, §§172 e 173, vol. 1, p. 330.   
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escapam ao olho nu) ora em uma espécie de movimento de afastamento (como que de 

focagem à distância para se ganhar uma visão de conjunto). Esta repetição temática via-

-a também, naturalmente, como consequência inevitável do seu modo de filosofar. No 

fundo, era como se as questões – aquelas com as quais obsessivamente se debatia – 

pudessem ser vistas e pensadas de ângulos diferentes e as diversas abordagens, as 

diversas tentativas de esclarecimento, produzissem uma aproximação ao fulcro da 

questão e, em simultâneo, um novo modo de as captar.62 E apesar de uma tal variedade 

de leituras constituir uma fonte de riqueza do ponto de vista humano, isso não impedia o 

facto de essas mesmas questões, por diferentes leituras que suscitassem (exame que a 

sua obra demonstra à saciedade), conduzirem invariavelmente aos mesmos enigmas, às 

mesmas perplexidades.  

Mas a aceitação do seu estilo como natural, isto é, o estilo como uma 

manifestação “espontânea” (no sentido em que este conceito se opõe ao de artifício) do 

seu modo de pensar conduz a uma outra questão de real importância nesta matéria. Ou 

seja, Wittgenstein afirma, em vários passos, que a prática filosófica não consiste na 

activação de um processo mecânico nem no exercício de uma técnica de aprendizagem 

dominada de antemão – manipulada a partir de uma instrução académica qualquer. A 

prática filosófica assemelha-se a uma actividade (e até mesmo a uma disposição) 

inerente à natureza humana, mas de tal modo que a sua ocorrência não depende 

simplesmente de uma decisão da vontade através da qual o ser humano exerça, domine 

                                                
62 Em variadíssimas passagens reclama como acto criativo o poder da imaginação ou da fantasia em 
inventar conceitos “fictícios” para melhor compreendermos o papel e os limites dos conceitos reais: cf. 
LSPP, §19, vol. 7, p. 354: Nichts ist doch wichtiger, als die Bildung von fiktiven Begriffen, die uns 
die unseren erst verstehen lehren. “De facto, nada é mais importante do que a formação de conceitos 
fictícios que são os primeiros que nos ensinam a compreender os nossos.” 
Várias vezes manifesta a necessidade de confrontarmos a realidade com exemplos tão extravagantes 
quanto possível. Este confronto tem por finalidade revelar semelhanças e diferenças e, em várias alturas, 
assumiu diferentes papéis na sua forma de filosofar. Mas um motivo bastante ignorado deste 
procedimento – aparentemente lúdico – a que Wittgenstein se entregava era o de não se deixar adormecer 
na estabililade da fixação actual do conceito. E a possibilidade de tais conceitos imaginados se tornarem 
reais fazia supor também que outros modos de vida são possíveis, além dos actuais (dos existentes). Veja-
-se, por exemplo, uma observação muito pertinente a este respeito, feita quase na mesma altura da 
anterior, WN, MS 137, fl. 9a: (…) warum will ich denn überhaupt Variationen unsrer Begriffe 
konstruiren? // unsrer Begriffswelt konstruiren? // Geschieht es nicht, um Unterschiede, & 
manchmal Ähnlichkeiten, zu betonen, die bisher verwischt waren? 
Wir bauen (ziehen) neue Grenzen // Grenzenmauern//, reiβen alte nieder, um (?) der Hypnose 
durch eine gewöhnte Art der Darstellung zu entgehen (?) 
“(...) Porque é que eu então quero, em geral, construir variações dos nossos conceitos? // construir 
variações do nosso mundo do conceito? // Não será para acentuar diferenças & às vezes semelhanças, 
que até agora estavam esfumadas? 
Construímos (traçamos) novas fronteiras // muros fronteiriços //, deitamos abaixo os antigos, para 
escapar à hipnose da maneira de apresentar habitual? ” 
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e controle perfeitamente essa actividade. Não. Não controlamos o pensar com a mesma 

segurança como, por exemplo, controlamos um movimento corpóreo. A decisão de 

pensar pode não conduzir a nenhum pensamento digno de registo; quer dizer: quando 

muito, a tensão instaurada por essa decisão apenas põe na pista de algo em relação ao 

qual se desconhece, em absoluto, os resultados. Por outras palavras, segundo 

Wittgenstein a actividade filosófica depende do exercício, da prática de um dom – dom 

que põe em marcha o acto de pensar. Isto de tal modo que esse dom a qualquer 

momento pode obter êxito na sua demanda, sem dúvida, mas também pode fraquejar, 

falhar e, em último caso, cessar sem porquê determinável.  

 

É para mim sempre terrível quando penso como todo o meu ofício depende de 

um dom, que me pode ser tirado a todo o momento. Eu penso muito frequentemente, 

sempre de novo, nisto & em geral em como tudo pode ser tirado a alguém & em 

absoluto, não damos conta de tudo aquilo temos & o mais essencial de tudo [do que 

temos], só é notado, justamente, quando de repente o perdemos.63 

                                                
63 DBT 1930-1937, entrada de 26.4.30, p. 19: Es ist mir immer fürchterlich wenn ich denke wie ganz 
mein Beruf von einer Gabe abhängt die mir jeden Moment entzogen werden kann. Ich denke sehr 
oft, immer wieder, hieran & überhaupt daran wie einem alles entzogen werden kann & man gar 
nicht weiβ was man alles hat & das aller Wesentlichste eben erst dann gewahr wird wenn man es 
plötzlich verliert. 
Para Wittgenstein, dom é, talvez, a figura conceptual mais adequada para designar uma capacidade que 
não resultou de uma aprendizagem prática nem teórica. Trata-se de um poder que se tem (sem dele se ser 
senhor) e de que se pode tirar rendimento enquanto se tem. No entanto, o desconhecimento da sua origem 
e das suas próprias potencialidades faz que – segundo Wittgenstein – não haja uma certeza quanto à 
duração da sua posse, nem quanto a um desempenho rectilíneo, uniforme e constante delas. Além da 
passagem citada, conhecem-se outras onde este tema é glosado na habitual escrita em chave que usava 
para temas mais íntimos. Cf. WN, MS 107, 7.10.1929, fls. 154-155): Rxs yrn evihgroog dvrp vh org 
ovrnvi Ziyvrg nrxsg dvrgvi tvsg. Tvwznqvnozgg. Hxsmnv wrxs nrxsg! Rsx yprxqv rn vrnyn 
Zytifnw, dvnn rxs yvwvnqv drv hvsi rxs emn wvi Nzgfi zyhszntrt yrn. Wzhh rxs Drv hvsi rxs nfi 
emn Tnzwvn wvi Nzgfi pvyv. Dvnn ovrn Gzpvng zfhpzhhg, rn Fnznnvsoprxsqvrg mwvi Tvuzsi. 
Roovi drvwvi hvsv rxs drv dvnrt rxs wvo pvyvn tvdzxshvn yrn, nzoprxs dm rxs vh hvrn hmppgv.  
Em alemão corrente: Ich bin verstimmt weil es mit meiner Arbeit nicht weiter geht. Gedankenmatt. 
Schone dich nicht! Ich blicke in einen Abgrund, wenn ich bedenke wie sehr ich von der Natur 
abshängig bin. Dass ich Wie sehr ich nur von Gnaden der Natur lebe. Wenn mein Talent auslässt, 
in Unannehmlichkeit oder Gefahr. Immer wieder sehe ich wie wenig ich dem Leben gewachsen bin, 
nämlich wo ich es sein sollte. A tradução pode ser assim: 
Estou indisposto porque a coisa não avança com o meu trabalho. Falho de pensamentos. Não te poupes. 
Olho para um abismo quando reflicto o quanto sou despendente da Natureza. Que eu O quanto vivo só 
por graça da Natureza. Se o meu talento desaparece por contrariedade ou perigo. Vejo, sempre de novo, 
quão pouco estou à altura da vida, nomeadamente onde devia estar. 
Em 1934, para desespero seu e fracasso do seu projecto, F. Waismann também dava conta de uma espécie 
de inspiração momentânea que invalidava todo e qualquer plano filosófico prévio, tal como ele o tinha 
concebido para divulgar as ideias de Wittgenstein em livro. Cf. WWK, vol. 3, p. 26: Er hat ja die 
wunderbare Gabe, die Dinge immer wieder wie zum erstenmal zu sehen. Aber es zeigt sich, meine 
ich, wie schwer eine gemeinsame Arbeit ist, da er eben immer wieder der Eingebung des 
Augenblicks folgt und das niederreiβt, was er vorher entworfen hat.  
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Nesta óptica, a actividade filosófica parece depender de uma espécie de 

inspiração (semelhante, em certo sentido, àquilo que se quer dizer quando se fala em 

“musa da poesia”), uma espécie de capacidade ou talento que não está submetido ao 

domínio pleno do sujeito. Mas, se a actividade filosófica (e pensativa em geral) 

corresponde, de algum modo, ao exercício de um dom ou à prática de uma capacidade 

da qual não se é senhor, por aqui se vê, então, a fragilidade sobre a qual se firma a nossa 

vida espiritual. A saber, a cada instante, o dom de pensar enfrenta a inquietante 

possibilidade da sua própria aniquilação, do seu desaparecimento. A sua existência e 

continuidade são tão misteriosas quanto a sua perda. Esta concepção torna ainda mais 

vulnerável o ser humano e as coisas que dele estão dependentes. Posto que aquele 

núcleo de nós mesmos que era importantíssimo ter seguro e dominar, aquele núcleo que 

mais do que qualquer outro devia estar sob a nossa alçada em todos os instantes da vida, 

parece, de facto, escapar-nos em grande parte. De sorte que, segundo esta óptica, sucede 

com a actividade filosófica algo semelhante ao que sucede com a arte poética – e a tal 

ponto que Wittgenstein não hesita em afirmar que a filosofia só pode sê-lo, 

verdadeiramente, se convertida em poesia. 

 

Creio ter resumido a minha posição acerca da filosofia ao dizer: a bem dizer, a 

filosofia só a poderíamos fazer em poemas.64 

                                                
Ele [Wittgenstein] tem o dom extraordinário de ver as coisas, sempre de novo, como se fosse pela 
primeira vez. Mas evidencia-se, penso eu, quão difícil é um trabalho conjunto, porque ele segue, 
precisamente, sempre de novo a inspiração do momento e deita abaixo aquilo que tinha esboçado antes.  
64 VB, 1933-34, vol. 8, p. 483: Ich glaube meine Stellung zur Philosophie dadurch zusammengefaβt 
zu haben, indem ich sagte: Philosophie dürfte man eigentlich nur dichten. Não conseguimos melhor 
que traduzir dichten pela perífrase “fazer poemas” – pois em português não existe a proximidade 
etimológica entre o substantivo e o verbo tal como existe em alemão entre dichten e Gedicht. Não nos 
satisfaz esta solução, mas não encontrámos melhor na língua portuguesa.  
Há várias passagens – quase todas pouco conhecidas – sobre este tema. Eis uma outra que aponta 
claramente para o mesmo âmbito acima referido, escrita em código: WN, MS 133, entrada de 31.10.1946, 
fl. 13v: M, dzifo rhg ori afofgv, zph hxsirvy rxs vrn Tvwrxsg, dvnn rxs Lsrpmhmlsrv hxsivryv? Vh 
rhg srvi, drv dvnn srvi vrn Qpvrnvh dziv, wzh vrnv sviiprxsv Yvwvfgfnt szg. Drv vrn Ypzgg, mwvi 
vrnv Ypfov. Decifrado para alemão corrente: O, warum ist mir zumute, als schrieb ich ein Gedicht, 
wenn ich Philosophie schreibe? Es ist hier, wie wenn hier ein Kleines wäre, das eine herrliche 
Bedeutung hat. Wie ein Blatt, oder eine Blume. Porque é que eu me sinto como se escrevesse uma 
poesia quando escrevo filosofia? Aqui sucede, como se houvesse aqui uma coisa pequena que tem um 
significado magnífico. Como uma folha ou uma flor.  
Curiosamente, em um dos obituários de Wittgenstein diz-se – sem mais – que o Tractatus é “um poema 
lógico”. Cf. “Dr. L. Wittgenstein”, The Times, de 2 de Junho de 1951: We are still too close to 
Wittgenstein to form a just estimate of his work. His Tractatus is a logical poem, consisting as it 
does of the development of a gigantic metaphor, contructed round two senses of “language”. It is 
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Seja qual for a modalidade de expressão da obra de arte (o poema, o quadro, a 

partitura, etc.), ela manifesta uma total indiferença perante as exigências metódicas da 

argumentação. Não se descobre nenhum vestígio de argumentação ou de explicação. 

Para satisfazer a beleza da sua obra (do seu livro) era inevitável sacrificar elementos que 

os discursos tradicionais julgavam incontornáveis. O argumento foi a sua principal 

vítima. Mas a desvalorização do argumento filosófico põe em saliência outra questão de 

extrema importância: o argumento dá a ideia de uma comunicação pessoal e, sendo 

assim, a sua pretensão de universalidade fica enfraquecida à partida.65 A obra de arte 

não pretende fornecer ao leitor, ao espectador ou ao ouvinte um conhecimento do 

representado com fins objectivos, pelo contrário ela dirige-se somente à faculdade do 

gosto, portanto, ao sentimento de prazer e desprazer de quem lê o poema, de quem 

contempla a pintura ou ouve a peça musical. O que a obra comunica a quem desfruta 

dela, jamais pode ser convertido em conhecimento objectivo, em juízo determinante, em 

teoria. O estilo da obra filosófica de Wittgenstein alicerça-se nesta novidade, mas ela é 

tão radical e tão estranha que nunca foi levada a sério pelos exegetas.  

 

O falar da música. Não te esqueças que um poema, ainda que composto na 

linguagem da comunicação, não é usado no jogo de linguagem da comunicação.66 

 

                                                
thus an exceptionally difficult book to interpret with any reliability. Ainda estamos demasiado 
próximos de Wittgenstein para fazermos uma avaliação correcta da sua obra. O seu Tratado é um poema 
lógico consistindo, como consiste, no desenvolvimento de uma métafora gigante, construída à volta de 
dois sentidos da [palavra] «linguagem». É, por isso, um livro excepcionalmente difícil de interpretar com 
qualquer segurança.  
A importância desta ideia – a de se fazer filosofia como se fosse poesia e, mais exactamente, a de o Tlp 
ser um poema – já foi objecto da atenção de, pelo menos, dois estudiosos de Wittgenstein. O primeiro a 
sublinhar este ponto, sobretudo para a interpretação do Tlp, foi Ernest Gellner e, na sua peugada (tendo, 
na verdade, em grande parte dele a sua inspiração) o invulgar estudo de Alessandra Tanesini. Cf. 
GELLNER, E., Language and Solitude, Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg Dilemma, Cambridge 
University Press, Cambridge, (1998) reprint 1999, pp. 46-58; TANESINI, A., Wittgenstein, A Feminist 
Interpretation, Polity Press, Cambridge, 2004, pp. 31-88.  
65 Cf. ROSSVAER, V., “Philosophy as an Art Form”, in JOHANNESSEN, K., & NORDENSTAM, T. (Eds.), 
Ästhetik und Transzendentale Philosophie, hpt, vol. 6, Wien, 1981, pp. 25-31, p. 27. A sua adesão a um 
estilo filosófico completamente inovador – cujo pilar principal assenta na maneira (bela) como as coisas 
são ditas – levou vários leitores (discípulos, amigos e alunos) seus ao desespero, em particular Russell. 
Sacrificar o argumento parecia-lhe um passo demasiado perigoso, como veremos já dentro de instantes.  
66 Z, §160, vol. 8, p. 304. Das Sprechen der Musik. Vergiβ nicht, daβ ein Gedicht, wenn auch in der 
Sprache der Mitteilung abgefaβt, nicht im Sprachspiel der Mitteilung verwendet wird. 
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Os instrumentos da linguagem assumem aqui uma função que não lhes está 

destinada no uso ordinário, no emprego quotidiano. Wittgenstein equaciona e redefine o 

âmbito e o emprego do vocabulário filosófico (o seu sentido, a sua finalidade), abrindo 

caminho a uma perspectiva a partir da qual a interpretação tradicional da sua obra tem 

de ser revista e colocada no seu lugar próprio. Em particular no que respeita ao Tlp, 

como um livro que trata essencialmente de questões de filosofia da linguagem, de 

lógica, de epistemologia e que teria, como pretensão última, desqualificar, em bloco, a 

metafísica. Esta concepção está claramente filiada na introdução que Russell escreveu e, 

subsidiariamente, é o produto de uma interpretação, em vários passos e de vários 

modos, forçada, por parte de alguns elementos do Círculo de Viena e adeptos da 

filosofia anglo-saxónica. 67 

O Tlp não pode ser interpretado apenas como um tratado filosófico, o seu autor 

reclama também para ele, sem rodeios, um valor literário.68 

Recapitulemos, em breves palavras, o fio condutor e os principais elementos que 

caracterizam o estilo de Wittgenstein, tal como o apresentámos até aqui.  

                                                
67 É hoje um lugar comum considerar estas leituras, de pendor lógico, excessivamente redutoras e 
inquinadas de mal entendidos. Elas assentavam em fortes descontextualizações e ignoravam, de forma 
voluntária proposições – ou séries delas – que não lhes convinham. Um exemplo deste procedimento foi a 
maneira forçada como leram 2.223 e 4.024, sobre as quais pretendiam fundar a tese da verificabilidade de 
sentido, porta-estandarte das ideias do círculo de Viena sobre a concepção científica de mundo que os 
dominava. Esta leitura legitimava, como convinha ao grupo, a refutação de toda a metafísica. Porém, o 
Tlp está muito longe de alimentar, sem mais, uma tal visão. Pois, a refutação wittgensteiniana dá um novo 
fôlego à própria metafísica, porque é ela mesma uma posição metafísica de fundo. Vários testemunhos 
anotam a sua admiração pelas grandes obras filosóficas do ocidente. Don’t think I despise Metaphysics, 
I regard some of the great philosophical writings of the past as among the noblest works of the 
human mind. Cf. DRURY, M., “Some Notes on Conversations” in RHEES, R. (Ed.), Personal 
Recollections, p. 93: “Não penses que eu desprezo a metafísica. Considero alguns dos grandes escritos 
filosóficos do passado entre as mais nobres obras do espírito humano.” Muitos exegetas contestam esta 
leitura “positivista” do Tlp: BLACK, M., A Companion to Wittgenstein´s Tractatus, Cambridge University 
Press, London, 1971, General Introduction, p. 8; FANN, K., Op. cit., pp. 25-26 e TILGHMAN, B., 
Wittgenstein, Ethics and Aesthetics (The View from Eternity), MacMillan Press, Hampshire and London, 
1991, p. 44. No entanto, em um gesto intelectual digno de registo (não só no plano filosófico), alguns 
adeptos dessa leitura (primeiro Carnap e depois Ayer) retractaram-se posteriormente: Nevertheless, it has 
now become clear that, in one central respect, the outlook of the Tractatus was misunderstood by the 
members of the Vienna Circle and the young English Philosophers, including myself, who were 
strongly influenced by it. – Cf. AYER, A., Wittgenstein, Weidenfeld and Nicolson, London, 1985, pp. 
30-31: “Todavia, agora tornou-se claro que, em um aspecto central, a concepção do Tractatus foi mal 
entendida pelos membros do Círculo de Viena e pelos jovens filósofos ingleses, incluindo eu próprio, os 
quais foram fortemente influenciados por ele.”  
68 BLF, 22 LW-LvF, carta não datada, p. 33: Die Arbeit ist streng philosophisch und zugleich 
literarisch, es wird aber doch nicht darin geschwefelt. “O trabalho é rigorosamente filosófico e, 
simultaneamente, literário, mas nele não há qualquer tagarelice.” Os editores do Briefwechsel, da 
Suhrkamp, datam esta carta do meio de Outubro de 1919. Cf. B, 106 LW-LvF, p. 95. 
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Primeiro ponto: a obra de Wittgenstein desvia-se das obras da tradição quanto ao 

estilo. Abdica de aspectos que a tradição sempre consagrou como prioritários: a 

argumentação, a explicação, a definição de conceitos, a síntese ou o confronto com 

outros pontos de vista. Em vez do método dialéctico, ele propõe o método descritivo 

(um método que, como veremos mais à frente quando nos debruçarmos sobre o conceito 

de filosofia nas suas diversas obras, deixa tudo como está.) Elege o aforismo (ou 

simples notas tomadas ao acaso) como modelo do texto filosófico. Ao abdicar do 

argumento e do debate filosófico, assume o aforismo como enunciação de teses ou 

dogmas que se aceitam ou rejeitam, mas que não convidam à discussão. O dogma dá a 

impressão que emana de um mandamento divino – superior e indiferente às hesitações 

matizadas pelos diversos pontos de vista dos sujeitos. Todos estes elementos reunidos 

(além de outros não mencionados) constituem um quebra-cabeças para os estudiosos e 

dificultam a interpretação da sua obra. Todavia, o ponto que mais dificulta a 

compreensão das suas teses é o facto de a exposição esconder os elos argumentativos 

que a sustentam e justificam. Não são visíveis as hesitações da investigação, o debate 

entre as diversas alternativas, as razões das escolhas adoptadas. Em suma, o leitor não 

tem acesso a toda a atmosfera de ebulição a partir da qual a versão final dos textos (isto 

aplica-se, repito, sobretudo em relação ao Tlp) representa apenas uma breve síntese. 

Para Wittgenstein, o importante era comunicar o produto final, o resultado. De modo 

que, às vezes, a mera comparação de pontos de chegada conduz, inevitavelmente, a 

teses paradoxais, obscuras e até contraditórias. Cabe ao leitor “reconstruir” os passos 

intermédios que levaram ao resultado alcançado. Só a partir da transcrição total dos 

papéis de Wittgenstein (algo que ainda só aconteceu em versão electrónica) é possível 

fazer uma ideia dos múltiplos percursos que abriu e percorreu ou que abriu e 

abandonou, isto é, da floresta de possibilidades que a obra de Wittgenstein desenha no 

seu todo.69    

                                                
69 É este o valor excepcional de que se reveste a divulgação de toda a constelação periférica de escritos 
que esteve na origem do Tlp (e assim deve ser para as outras obras). Por exemplo, os Tb 1914-16 e os GT 
significam claramente a investigação laboratorial de que o Tlp é o principal produto: rascunhos de ideias 
que após serem testadas foram abandonadas, desenvolvimentos que não deixaram rastro no Tlp ou, pelo 
contrário, cópias integrais (muitas vezes sínteses comprimidas) de passagens que satisfizeram por 
completo. Apesar de sabermos que alguns cadernos de notas foram queimados por ordem de Wittgenstein 
e, portanto, algumas frentes de investigação que conduziram à elaboração do Tlp desapareceram para 
sempre. (Cf. WRIGHT, G., Op. cit., (The Wittgenstein Papers), p. 39; NB 1914-16, prefácio e CL, 7. LW-
BR, de 26.12.12, nota de rodapé), isso não retira valor às versões preliminares que o espólio de 
Wittgenstein reúne e apresenta. Sem esquecermos a versão pessoal, íntima em alguns momentos, anotada 
sobre o palco dos acontecimentos bélicos – que corre paralela, como sombra da versão de interesses 
exclusivamente cognitivos. Isto é, a par de apontamentos de cariz exclusivamente especulativo, sucedem-
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Para culminar (e para dificultar ainda mais a nossa tarefa), declara ainda que a 

filosofia devia escrever-se em poemas. Afirmámos também que o Tlp constitui o 

paradigma do seu estilo – e Wittgenstein estava convencido que este tinha sido 

realizado na perfeição. A sua obra comunicava a verdade dos problemas filosóficos de 

forma intocável e definitiva.70 O Tlp apresentava-se como epitáfio da filosofia ocidental. 

Depois da sua redacção e publicação Wittgenstein abandonou a actividade 

filosófica. E quando regressou e recomeçou a escrever tornou-se difícil conviver com os 

seus próprios textos.71  

                                                
se apontamentos de foro pessoal, nos quais se dá conta das esperanças, do medo e das fraquezas de um ser 
humano em contacto com a miséria extrema que só a irracionalidade da guerra proporciona. Só este 
conjunto de escritos postos em diálogo uns com os outros permite assistir ao nascimento e seguir o 
processo gradual do crescimento [das ideias] no seu próprio ecossistema, para usar a feliz formulação de: 
PEARS, D., The False Prision, A Study of the Development of Wittgenstein’s Philosophy, vol. 1, 
Clarendon Press, Oxford, 1990, p. 192: (…) following the gradual process of their growth in their own 
ecossystem. Como é evidente, se não pudéssemos contar com os Tb 1914-16, o PT, toda a 
correspondência até 1921 (data da publicação do Tlp) e os diários íntimos, as dificuldades de 
compreensão que o livro coloca ainda seriam muito maiores, talvez inultrapassáveis. Assim, tem inteira 
razão Zemach quando afirma: Se usados com cuidado, os Livros de Notas podem servir como o melhor 
comentário acerca do Tractatus. Por vezes (embora nem sempre) eles são mais claros do que o 
Tractatus, mais pormenorizados, o estilo mais conversativo e explicativo. Cf. ZEMACH, E., 
“Wittgenstein’s Philosophy of the Mystical”, The Review of Metaphysics, 69 (1964), pp. 38-57, p. 39: If 
used with care, the Notebooks can serve as the best commentary on the Tractatus. Sometimes 
(though not always) they are much clearer than the Tractatus, more detailed, the style more 
conversational and explicative. 
70 Tlp, Prólogo, vol. 1, p. 10: Dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken 
unantastbar und definitiv. Foram vários os autores que dedicaram atenção e tentaram perceber melhor o 
estatuto da verdade última que o Tlp dogmaticamente se arroga comunicar. Quando Wittgenstein 
abandonou a pesquisa filosófica, após dar por terminada a redacção do Tlp, em Agosto de 1918, o seu 
convencimento não devia estar longe deste juízo dogmático que ele pôs em prática durante algum tempo 
da sua vida: Ele escrevera o último texto filosófico; nada mais havia para dizer. Cf. GENOVA, J., Op. cit., 
p. 105: He had written the last philosophical text; there was nothing more to say. É isso que ele 
assume em carta escrita a John Maynard Keynes: ao convite para regressar a Cambridge e à actividade 
filosófica – posto que a tarefa de ensinar as crianças dos meios rurais pobres da Baixa Áustria parecia, por 
vezes, difícil de suportar – responde com um não incisivo. Cf. CL, 115 LW-JMK, de 4.7.1924, p. 205: Sie 
schreiben, ob Sie etwas tun könnten, um mir wieder wissenschaftliches Arbeiten zu ermöglichen: 
Nein, in dieser Sache läβt sich nichts machen; denn ich habe selbst keinen starken inneren Trieb 
mehr zu solcher Beschäftigung. Alles was ich wirklich sagen muβte, habe ich gesagt und damit ist 
die Quelle vertrocknet. Das klingt sonderbar, aber es ist so. Escreve [na sua carta], se podia fazer algo 
que me permita voltar de novo ao trabalho científico: Não – nesta matéria não há nada que se possa 
fazer, porque eu mesmo já não sinto nenhum forte impulso interior para tal actividade. Tudo o que 
realmente tinha de dizer, disse-o, de modo que a fonte está seca. Isto soa estranho, mas é assim. 
71 Citamos apenas um exemplo – o mais elucidativo que conhecemos – deste difícil convívio que o 
regresso à filosofia lhe trouxe. Foi anotado logo em Janeiro de 1932 e encontra-se em: DBT 1930-1937, 
entrada de 11.1.32, p. 66: Meine philosophische Arbeit kommt mir jetzt vor wie eine Ablenkung von 
dem Schweren, wie ein Zerstreuung ein Vergnügen dem ich nicht mit ganz gutem Gewissen 
hingebe. Als ginge ich in’s Kino, statt einen Kranken zu pflegen. 
O meu trabalho filosófico parece-me agora como um desvio do que é difícil, como uma distração, como 
um divertimento a que não me entrego de consciência inteiramente limpa. Como se fosse ao cinema em 
vez de cuidar de um doente. 
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Entretanto, a sua metodologia de trabalho seguia novos rumos, após regressar a 

Cambridge em 1929. Houve, porém, procedimentos que se mantiveram absolutamente 

inalteráveis. O hábito de tomar notas e de as melhorar em sucessivas versões. Continuou 

a escrever diários e cartas. Uma grande diferença foi esta: a partir de 1930 começa a 

leccionar ou a dar seminários particulares. O reflexo desta nova investida era visível nos 

seus textos. De vez em quando, assaltava-o a ideia de os publicar em vida. No entanto, 

quando confrontado com a possível publicação, a redacção da maioria dos seus textos 

deste período decepcionava-o a tal ponto que uma das razões que alegava na hora do 

arrependimento era o facto de estar mal escrito, de ser ainda um rascunho, uma versão 

preliminar do que imaginara ser o livro. Sentia uma forte obsessão por aperfeiçoar, por 

melhorar, por clarificar. De tal sorte que no seu espólio abundam os recortes, as 

selecções provisórias, as eliminações parciais. O abandonar de um projecto era seguido, 

quase automaticamente, pelo abraçar de outro. Cada revisão ainda era susceptível de ser 

aperfeiçoada. Com o passar dos anos, as suas exigências quase o impediam de 

continuar. Mesmo que recomeçasse com novo fôlego, era apenas para ser vencido mais 

adiante pelo seu cepticismo – em alguns momentos perpassa pelas suas observações um 

nihilismo arrasador. Na verdade, o seu estilo não mais apresentaria o brilho, a elegância 

e a beleza do primeiro texto. Em muitas páginas dos seus diários e cadernos de trabalho 

soa bem alto o tom da insatisfação, do desalento e do convencimento cada vez maior da 

sua infertilidade espiritual – sugestões de um esgotamento insistentemente glosado:  

 

Padeço de um certo enfartamento espiritual. Ou trata-se apenas de uma ilusão 

semelhante àquela que se sente quando parece que se quer vomitar ainda que já não se 

tenha, de facto, nada dentro?72 

 

 Ou então ataques lacónicos, mas contundentes ao seu próprio estilo.  

 

O meu estilo assemelha-se a uma frase musical má.73 

  

                                                
72 DBT 1930-1937, entrada de 26.4.30, p. 19: Ich leide unter einer Art geistiger Verstopfung. Oder ist 
das nur eine Einbildung ähnlich der wenn man fühlt man möchte erbrechen wenn tatsächlich 
nichts mehr drin ist? 
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Em momentos de baixa auto-estima ou em momentos, precisamente, em que os 

resultados alcançados distavam muito dos níveis que exigia para si próprio, conteúdo e 

forma eram severamente criticados.  

 

Quase nunca os meus pensamentos vêm ao mundo sem serem mutilados.  

Ou uma parte sofre uma entorse, no momento do nascimento, ou se parte!!!. Ou 

o pensamento é, em absoluto, um prematuro & ainda incapaz de sobreviver na 

linguagem verbal. Então vem ao mundo um pequeno feto-proposicional a que ainda 

falta os membros mais importantes.74 

 

Mesmo quando acreditava naquilo que fazia, o seu optimismo estava vigiado por 

alguma reserva ou preso a uma espécie de açaime. Por exemplo, julgava que no meio de 

tantas observações desprovidas de valor se escondiam pérolas. Mas nenhuma pérola 

vale por si só, ela precisa de alguma coisa onde possa ser incrustada para realçar o seu 

real valor. 

 

As passas podem ser o melhor [ingrediente] de um bolo; mas um saco de passas 

não é melhor do que um bolo; e quem está em condições de nos dar um saco cheio de 

passas não é capaz, por isso, de fazer um bolo, ainda menos é capaz de algo melhor. 

Penso em Kraus e nos seus aforismos, mas também em mim próprio e nas minhas 

observações filosóficas. 

Um bolo não é, por assim dizer, passas mirradas.75 

 

                                                
73 VB, 1941, vol. 8, p. 505: Mein Stil gleicht schlechtem musikalischen Satz. 
74 DBT 1930-1937, entrada de 13.10.31, p. 52: Meine Gedanken kommen beinahe nie unverstümmelt 
in die Welt. 
Entweder es wird ein Teil bei der Geburt verrenkt oder abgebrochen. Oder der Gedanke ist 
überhaupt eine Frühgeburt & in der Wortsprache noch nicht lebensfähig. Dann kommt ein kleiner 
Satz-Fötus zur Welt, dem noch die wichtigsten Glieder fehlen.   
75 Cf. VB, 1948, vol. 8, p. 544: Rosinen mögen das Beste an einem Kuchen sein; aber ein Sack 
Rosinen ist nicht besser als ein Kuchen; und wer im Stande ist, uns einen Sack voll Rosinen zu 
geben, kann damit noch keinen Kuchen backen, geschweige, daβ er etwas besseres kann. Ich denke 
an Kraus und seine Aphorismen, aber auch an mich selbst und meine philosophische 
Bemerkungen. 
Ein Kuchen, das ist nicht gleichsam: verdünnte Rosinen.  
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Com efeito, não era só o próprio que olhava desconfiadamente para o seu estilo 

(e para os seus escritos em geral). Vários leitores (amigos ou não) ainda em vida e 

investigadores depois, por razões diferentes, atacavam o seu modelo de escrita e 

expressavam as enormes dificuldades que sentiam na leitura do Tlp. 

  Para Leavis a leitura de Wittgenstein é “terrivelmente difícil.”76 Deste modo, 

não admira que também para Ramsey, Frege, Fann, Black e Stroll o Tlp seja “uma das 

obras clássicas de filosofia mais difíceis de dominar.”77  

Russell tinha-se apercebido, desde muito cedo, de que Wittgenstein era um caso 

singular quanto ao tratamento conceptual que dava aos problemas filosóficos. Nos 

debates orais que mantinham com regularidade, a sua discordância não passava tanto 

pelos pensamentos enquanto tais, mas pela maneira como os exprimia. A falta de 

justificação das afirmações filosóficas era vista, não apenas por Russell, como o pecado 

elementar de qualquer sistema e dispensar a metodologia argumentativa era renunciar a 

um esforço de clarificação constante daquilo que se afirma. Aquilo que se afirma tem de 

procurar fora de si apoio para se sustentar.78 As palavras não são auto-suficientes nem 

transparentes em relação ao sentido que encerram. Carecem de ajuda de outras para 

precisarem com rigor e fortalecerem o alvo da sua demanda; carecem da ajuda de outras 

para serem esclarecidas no seu significado, para serem cabalmente compreendidas. Este 

esforço filosófico, esta tentativa de constituição de um método dialéctico, que exponha 

com crueza o processo da procura e a tensão que lhe é inerente, remontava pelo menos 

aos diálogos platónicos, os quais procuraram repor essa matriz de forma fidedigna. De 

tal sorte que o aconselhou a procurar um escravo (em irónica alusão ao Ménon de 

Platão) para nele delegar o trabalho subalterno, forçado de argumentar:  

 

Disse-lhe que não se devia limitar a declarar o que pensa que é verdadeiro, 

antes devia dar argumentos a seu favor, mas replicou que os argumentos estragam a 

                                                
76 LEAVIS, F., “Memories of Wittgenstein” in RHEES, R. (Ed.) – Op. cit., p. 78: It is a commonplace that, 
to read, he is formidably difficult. 
77 Cf. RAMSEY, F., “Critical Notices”, Mind, 32 (1923), pp. 465-478, p. 465: It is, however, very 
difficult to understand…; FREGE, G., “Gottlob Frege: Briefe an Ludwig Wittgenstein”, Grazer 
Philosophische Studien, 33/34, 1989, 18 GF-LW, de 28-6-19, pp. 5-33, p. 19: Ich finde sie schwer 
verständlich.; FANN, K., Op. cit., p. 3: …the Tractatus is without doubt one of the hardest 
philosophic classics to master; BLACK, M., Op. cit., General Introduction, p. 1: No philosophical classic 
is harder to master. E  STROLL, A., Op. cit., p. 69: It should be said at the outset that it is one of the 
most difficult philosophical texts of the century. 
78 Ver em Z, §144, vol. 8, p. 301. 
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sua beleza e que se sentiria como se estivesse a sujar uma flor com mãos enlameadas. 

Ele sensibiliza-me – é tão raro o artista no intelecto. Disse-lhe que não tinha coragem 

para dizer nada contra isso e que faria melhor em arranjar um escravo para enunciar 

os argumentos. Receio seriamente que ninguém compreenderá o cerne do que quer que 

seja que escreve porque não o apoia em argumentos dirigidos a um ponto de vista 

diferente.79  

 

Na verdade, a crítica de Russell punha o dedo na ferida e mais tarde também 

Ramsey atacava o mesmo ponto: Não gosto do seu método de argumentar.80 

Este desencanto diante do estilo de Wittgenstein, não o seu desencanto, mas o de 

terceiros, nasce de uma incapacidade para ultrapassarem os modelos tradicionais do 

texto filosófico. A novidade da sua forma expositiva desconcertava todos – e obstruía-

lhes a compreensão. Fosse ou não por este constante desacordo com os que o rodeavam, 

Wittgenstein rapidamente se convenceu de que ninguém compreendia o que escrevia. 

Este sentimento atingiu em várias alturas da sua vida intelectual proporções 

inquietantes. Embora este tema surja no corpus da obra de Wittgenstein, é sobretudo na 

                                                
79 McGUINNESS, B., Op. cit., p. 104: I told him he ought not simply to state what he thinks true, but to 
give arguments for it, but he said arguments spoil its beauty, and that he would feel as if he was 
dirtying a flower with muddy hands. He does appeal to me – the artist in intellect is so very rare. I 
told him I hadn’t the heart to say anything against that, and that he had better acquire a slave to 
state the arguments. I am seriously afraid that no one will see the point of anything he writes, 
because he won’t recommend it by arguments addressed to a different point of view. (Tivemos uma 
grande dificuldade em traduzir, tão aproximadamente quanto possível, a noção implicada no termo the 
point. Traduzimos por o cerne, mas, se se traduzisse por o sentido, ou algo equivalente, também não 
estava mal.) Trata-se do extracto de uma carta de B. Russell enviada a Lady Ottoline Morrell em 
28.05.1912. As cartas de Russell a Lucy Donnelly e a Ottoline Morrell, aquelas onde se refere a sua 
relação intelectual com Wittgenstein, são um instrumento imprescindível para a cabal compreensão da 
natureza do seu trabalho antes da Grande Guerra. Além daquelas que foram publicadas nos dois volumes 
da correspondência de Russell, existem outras (preteridas nessa edição) dispersas pelas obras de Russell. 
As mais importantes foram aproveitadas para as biografias e fotobiografias de Wittgenstein e, às vezes, é 
destas fontes secundárias que as citamos.  
Não era só em filosofia que ele desprezava a argumentação, ele desprezava-a para a maior parte dos 
temas, segundo as memórias de Fania Pascal: PASCAL, F., “Wittgenstein: A Personal Memoir” in RHEES, 
R. (Ed.), Op. cit., p. 28. His opinions on most matters were absolute, allowing no arguments.   
80 Cf. MOORE, G., “Wittgenstein’s Lectures 1930-32”, Mind, 249 (1954), pp. 1-15, p. 13: I don’t like 
your method of arguing. No entanto, deve fazer-se aqui uma diferença entre a sua argumentação no 
plano escrito e oral. Enquanto procedimento metodológico na prosa filosófica, já referimos isso antes, ela 
não vai além de uma pálida sombra do método argumentativo tal como é tomado tradicionalmente (em 
especial no Tlp e textos afins). No plano oral, as notícias alcançadas cunham uma matriz completamente 
diferente, de tal modo que o confronto de ideias requeria ao interlocutor uma resistência e uma 
capacidade acima do normal. Por exemplo, é isso que Russell diz em carta enviada a Moore: I do not 
know anything more fatiguing than disagreeing with him in an argument. Não conheço nada mais 
cansativo do que estar em desacordo com dele em uma discussão. Cf., RUSSELL, B., The Autobiography 
of Bertrand Russell (1914-1944), Allen & Unwin, London, 1967, p. 197.  
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correspondência que ele assume a sua verdadeira dimensão. No entanto, o seu receio 

não traduzia apenas um medo pessoal e, para sua tristeza, em diferentes épocas da sua 

produção viu-se a braços com esta inquietude, a ponto de se advertir a si mesmo de que 

tinha de estar preparado para encarar o destino real da sua obra: a de haver de se perder 

toda.81 Julgamos que a resposta a esta questão requer uma focagem dupla: por um lado, 

os seus interlocutores experimentavam enormes dificuldades em penetrar no cerne das 

questões que o ocupavam, por outro, a maneira como as abordava causava espanto e 

surpresa a quem lia, bem como dificuldades hermenêuticas inesperadas. Ela lançava 

uma nova luz sobre os problemas, mas a maneira heterodoxa como o fazia contribuía 

para avolumar as resistências que o próprio tema por si só já acarretava. Por isso não 

surpreende ler, em uma carta escrita a Russell, a reserva com que ele próprio olhava o 

seu trabalho e, ao mesmo tempo, o convencimento de que a sua clareza era absoluta: 

                                                
81 CL, 54 LW-BR, de 22.5.1915, p. 101. Encontra-se matéria probatória suficiente quanto ao desespero 
que sentia diante dos seus leitores e auditores muito antes de ter publicado qualquer escrito. Remonta 
mesmo ao tempo da sua primeira estada na Noruega o sentimento de que a sua obra se perderia toda de 
uma maneira ou de outra. Sem embargo, foi durante a primeira guerra mundial, nos raros contactos que 
conseguia ter com os amigos de Cambridge, que esta temática assumiu proporções gigantescas. Primeiro 
ao descobrir que os seus primeiros textos não tinham encontrado eco em Russell nem em Moore. Mais 
tarde, depois de 1918, ao perceber que o Tlp tinha sofrido o mesmo destino. Assim, em diversas cartas 
insiste neste ponto preciso: ninguém compreende a sua obra no presente, os seus leitores estão por vir ou 
são apenas uns escassos amigos, espalhados pelos quatro cantos do mundo, com os quais ele trava 
diálogos à distância; mas apesar de isso pede a B. Russell que a imprima, se ele morrer sem o poder fazer. 
Para uma leitura de conjunto do problema da incompreensão (e de alguns apontamentos para uma espécie 
de confissão intelectual em que assumia isso como um defeito de si mesmo e da sua escrita) veja-se: CL, 
22 LW-BR, de 5.9.1913, pp. 37 e 38; 23, LW-BR, de 20.9.1913, pp. 39 e 40; 48, LW-BR, provavelmente 
Natal de 1914, pp. 91 e 92; 54, LW-BR, de 22.5.1915, p. 101; 61 LW-BR, de 13.3.1919, pp. 111 e 112; 
64 LW-BR, de 12.6.1919, pp. 115 e 116; 68 LW-BR, de 19.8.1919, pp. 124 e 125; 72 LW-BR, de 
6.10.1919, p. 131; 159 LW-BR, do Outono de 1935, pp. 269 e 270, também uma carta citada em pé de 
página, de F. Ramsey à mãe, de Setembro de 1923: CL, 106 LW-FPR, pp. 186-187 (citada em primeiro 
lugar em LCKO, Appendix (Letters by Frank Ramsey), p. 78, depois em NEDO, M. & RANCHETTI, M., 
Op. cit., p. 192 e MONK, R., Op. cit., p. 216); BLF, 22, LW-LvF, não datada, p. 33. Neste contexto, leia-se 
também o prefácio às PU, vol.1, pp. 231-32 e os diversos rascunhos dele existentes nas VB, vol. 8, pp. 
458-59, pp. 460-61, p. 463 e p. 543.   
Há outro factor decisivo para se entender a dimensão da incompreensão da sua obra e do pânico que isso 
lhe causava. Certa ou erradamente, Wittgenstein achava que a sua obra tinha chegado “nas trevas deste 
tempo” cuja civilização não era favorável à sua compreensão. Podiam-se citar outras razões, mas para ele, 
a principal residia no facto de o espírito em que escrevia estar desajustado do espírito actual, ser-lhe 
mesmo estrangeiro. Os esquissos e depois o prefácio das PU condensam essa visão despectiva da 
mentalidade do seu tempo. De resto, o cepticismo e a desconfiança das suas palavras como que lançaram 
uma maldição sobre a obra, para a qual ainda se não encontrou exorcismo adequado. Pois, elas reflectem, 
premonitoriamente, uma verdadeira imagem de muitos epígonos wittgensteinianos. “Não é sem relutância 
que entrego o livro ao público. As mãos nas quais ele cairá não são, na maioria, aquelas nas quais eu 
gostaria de o imaginar. Possa ele, em breve – assim lhe desejo – ser completamente esquecido pelos 
jornalistas filosóficos e, deste modo, talvez, ficar reservado para uma espécie melhor de leitores.” Cf. 
VB, 1948, vol. 8, p. 543: Nicht ohne Widerstreben übergebe ich das Buch der Öffentlichkeit. Die 
Hände, in die es geraten wird, sind zumeist nicht diejenigen, in denen ich es mir gerne vorstelle. 
Möge es – das wünsche ich ihm – bald gänzlich von den philosophischen Journalisten vergessen 
werden, und so vielleicht einer bessern Art von Lesern aufbewhart bleiben.  
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Escrevi um livro intitulado «Tratado lógico-filosófico» que contém todo o meu 

trabalho dos últimos seis anos. Creio que resolvi, finalmente, os nossos problemas. Isto 

pode parecer arrogante, mas não posso deixar de crer nisso. Terminei o livro em 

Agosto de 1918 e dois meses depois fui feito prisioneiro. (…) De facto, não o 

compreenderias sem uma explicação prévia, visto estar escrito em anotações bastante 

curtas. (Isto significa, sem dúvida, que ninguém o compreenderá, embora eu acredite 

que todo ele é tão claro como um cristal.)82 

 

 Por exemplo, Frege deu a entender que não conseguia avançar da primeira 

sentença do Tlp, por causa de Wittgenstein atribuir um sentido completamente novo a 

conceitos como caso, facto e estado de coisas – os quais implicam e condicionam a 

compreensão de mundo que domina as primeiras asserções do Tlp. E sem perceber o 

sentido real destes vocábulos de nada lhe servia continuar.83  

                                                
82 CL, 61 LW-BR, de 13.3.1919, pp. 111 e 112: I’ve written a book called «Logisch-Philosophische 
Abhandlung» containing all my work of the last six years. I believe I’ve solved ours problems 
finally. This may sound arrogant but I can’t help believing it. I finished the book in August 1918 
and two months after was made Prigioniere. (…) In fact you would not understand it without a 
previous explanation as it’s written in quite short remarks. (This of course means that nobody will 
understand it; although I believe, it’s all as clear as crystal.) 
83 FREGE, G., “Gottlob Frege – Briefe an Ludwig Wittgenstein”, Grazer Philosophische Studien, 33/34 
(1989), 18 GF-LW, de 28.6.1919, pp. 5-33, pp. 19-20. Ich finde sie schwer verständlich. Sie setzen 
Ihre Sätze nebeneinander meistens ohne sie zu begründen oder wenigstens ohne sie ausführlich 
genug zu begründen. So weiss ich oft nicht, ob ich zustimmen soll, weil mir der Sinn nicht deutlich 
genug ist. Eu acho-o [o Tractatus] dificil de entender. A maior parte das vezes, põe as suas frases umas 
ao lado das outras sem as fundamentar ou, pelo menos, sem as fundamentar de forma suficientemente 
minuciosa. Deste modo, muitas vezes, não sei se devo estar de acordo, porque o sentido não é 
suficientemente claro para mim. No seguimento desta carta, Frege expõe um rol enorme de dúvidas, em 
especial no uso de termos que lhe eram estranhos ou que, em diferentes passagens do livro, assumem 
também sentidos ligeiramentes diferentes. Termos como Tatsache, Sachverhalt ou Sachlage são alvo de 
um inquérito minucioso por parte de Frege e, com a sua discussão, nasce uma multidão de perguntas e 
dificuldades às quais Wittgenstein tentará responder. Porém, as escassas explicações de Wittgenstein não 
eliminam as suas dúvidas e, pouco tempo depois, escrevendo como se ainda pudesse acalentar a 
esperança de compreender desabafa assim: Se eu faço parte daqueles que compreenderão o seu livro? 
Sem a sua ajuda dificilmente. No original: Ob ich zu denen gehöre, die Ihr Buch verstehen werden? 
Ohne Ihre Beihülfe schwerlich. FREGE, G., Art. cit., 19 GF-LW, de 16.IX.1919, pp. 5-33, p. 21. 
Contudo, uma semana após receber a notícia de que Frege não tinha percebido uma linha do livro, vira-se 
então para Russell e convida-o a fazerem uma leitura conjunta do Tlp, para estar seguro de que, quando 
ele fosse publicado, haveria, pelo menos, uma pessoa à superfície da terra que o compreenderia – cf. CL, 
68 LW-BR, de 19.8.1919, p. 124 I also sent my M.S. to Frege. He wrote to me a week ago and I 
gather that he doesn’t understand a word of it all. So my only hope is to see you soon and explain all 
to you, for it is VERY hard not to be understood by a single soul! Também enviei o meu manuscrito a 
Frege. Ele escreveu-me há uma semana e deduzo que não entende uma palavra de todo o livro. Assim, a 
minha única esperança é ver-te, em breve, e explicar-te tudo, porque é MUITO difícil não ser 
compreendido por uma única alma. O mesmo aconteceria mais tarde em relação às PU, sendo que nesta 
altura o ouvinte escolhido foi Norman Malcolm – cf. MALCOLM, N., Op. cit., p. 44.  
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Como se pode observar, a pretensão de alguma vez vir a ser compreendido era 

encarada por Wittgenstein com grande desconfiança e cautela. Até mesmo as pessoas 

que estavam mais próximas do seu trabalho, em termos lógicos e filosóficos, casos de 

Russell, Frege e Moore, sentiam enormes dificuldades em perceber os seus escritos. A 

determinada altura, aquilo que parecia um sentimento privado passou a ser um 

pressuposto da sua maneira de encarar a filosofia, para se diluir gradualmente em 

cepticismo desencantado nos últimos escritos: se não fosse compreendido pelos seus 

contemporâneos, sê-lo-ia um dia mais tarde.84  

Wittgenstein admite, mais tarde, que – entre outros factores – o laconismo do 

seu estilo podia ser prejudicial à compreensão da sua obra e, deste modo, dá razão a 

algumas críticas de pessoas que o tinham lido. 

 

Broad tinha bastante razão quando dizia do Tractatus que era altamente 

sincopado. Cada frase no Tractatus devia ser vista como o cabeçalho de um capítulo, a 

precisar de mais exposição. O meu estilo actual é bastante diferente; estou a tentar 

evitar aquele erro.85 

                                                
Apesar de polémico em certos aspectos e talvez ultrapassado em outros, o livro de Erik Stenius ainda 
constitui uma referência em temas específicos da filosofia de Wittgenstein, por exemplo a discussão 
lúcida que leva a cabo acerca daqueles conceitos que afrontavam Frege – Sachlage, Sachverhalt e 
Tatsache – merece ser lida: STENIUS, E., Wittgenstein’s Tractatus, A Critical Exposition of the Main 
Lines of Thought, Thoemmes Press, Bristol, 19962, pp. 18-37. 
84 Há um conjunto de anotações neste sentido das quais citamos apenas uma como ilustração: CL, 48, 
LW-BR, provavelmente do Natal de 1914, p. 91: …assim, depois da guerra, eu gostaria de ir a 
Inglaterra e, se achares bem, explicar-te oralmente a minha obra. No primeiro caso [de morrer], também 
estou convencido de que mais cedo ou mais tarde ela será compreendida por alguém. No original: … so 
möchte ich nach dem Kriege nach England kommen und Dir meine Arbeit – wenn es Dir recht ist – 
mündlich erklären. Ich bin auch im ersten Fall davon überzeugt, daβ  sie früher oder später von 
jemandem verstanden werden wird. Em 1942 um amigo perguntou-lhe quantas pessoas ele achava que 
compreendiam a sua filosofia e em tom irónico, mas sem se afastar do cepticismo que o caracterizava 
nesta matéria, respondeu: Duas – e uma delas é Gilbert Ryle. MONK, R., Op. cit., p. 436: Two – and one 
of them is Gilbert Ryle. 
85 DRURY, M., “Conversations with Wittgenstein” in RHEES, R. (Ed.) – Op. cit., p. 173: Broad was quite 
right when he said of the Tractatus that it was highly syncopated. Every sentence in the Tratatus 
should be seen as the heading of a chapter, needing further exposition. My present style is quite 
different; I am trying avoid that error. A referência a Broad remete para um texto dele, pouco posterior 
à publicação do Tlp em língua inglesa e à poderosa influência que ele desde logo exerceu no meio 
universitário de Cambridge. Nesse texto Broad alude ironicamente ao seu carácter sincopado. BROAD, C., 
The Mind and its Place in Nature, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1925, preface, p. vii: In the 
meanwhile I retire to my well-earned bathchair, from which I shall watch with a fatherly eye the 
philosophical gambols of my younger friends as they dance to the highly syncopated pipings of 
Herr Wittgenstein’s flute. Com alguma liberdade, pode-se traduzir assim: Entretanto, retirar-me-ei para 
a minha bem merecida cadeira de rodas, da qual verei, com olhar paternal, os saltos filosóficos dos meus 
jovens amigos enquanto dançam ao som altamente sincopado da flauta do senhor Wittgenstein. 
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Mais impressionante é a crítica que Wittgenstein lança aqui e acolá ao texto do 

Tlp e, alegadamente, também a um estilo que o próprio intitula – de forma depreciativa 

– de kitsch. Aqui sim, Wittgenstein confessa algo muito inesperado. Já não surpreende 

que, em variadíssimas passagens da sua obra posterior ao Tlp, ele tenha assinalado erros 

existentes nele. Isso significa simplesmente que houve uma rotação acerca de certas 

concepções e via-se na contingência de muitos outros pensadores: reformular posições 

antigas. O que surpreende na sua confissão é, precisamente, ele denunciar o seu estilo 

como de mau gosto, como sendo, em certas passagens, um malabarismo retórico. 

 

 O meu livro, o Tratado lóg. fil., também contém, ao lado de coisas boas & 

autênticas, kitsch, i.e. trechos com os quais preenchi lacunas e, por assim dizer, no meu 

estilo próprio. Quanto do livro são trechos desta ordem não sei & é difícil agora 

avaliar correctamente.86   

 

Em todo o caso, esta inesperada confissão tem, para nós, um valor fundamental: 

Wittgenstein acusa-se a si mesmo de “falsificar” o seu próprio estilo, a saber, o estilo 

em que o Tlp está redigido. Portanto, por um lado, elege tacitamente o estilo em que 

escreveu o Tlp como o modelo autêntico da sua prosa filosófica e, por outro, acusa-se 

de, em certas passagens, o falsificar. Todavia, para o leitor de Wittgenstein, não é nada 

evidente quais as passagens onde isso ocorreu (ou até se algo dessa natureza ocorreu 

mesmo). Até pode dar-se o caso de estarmos aqui perante um humilde reconhecimento 

de que o seu estilo (porventura, qualquer estilo) fica sempre aquém do ideal de 

perfeição. Isto é, cada estilo tem certas características, sem as quais não se reconhece 

como tal. Mas as características não têm de ser, obrigatoriamente, qualidades (no 

sentido literal da palavra), podem mesmo ser defeitos, deformidades. Mas são estes 

defeitos ou estas deformidades que o tornam no que é, que lhe emprestam a sua 

identidade. Wittgenstein resumiu tudo isto ao seguinte:  

 

                                                
86 DBT 1930-1937, entrada de 16.5.1930, p. 28: Mein Buch die log. phil. Abhandlung enthält neben 
gutem & echtem auch Kitsch d. h. Stellen mit denen ich Lücken ausgefüllt habe und sozusagen in 
meinem eigenen Stil. Wie viel von dem Buch solche Stellen sind weiβ ich nicht & es ist schwer es 
jetzt gerecht zu schätzen. 
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Tens de aceitar os erros do teu próprio estilo. Quase como as fealdades do teu 

próprio rosto.87  

  

Mas, perguntar-se-á, com toda a legitimidade, se, na realidade, esta concepção 

que temos vindo a defender se aplica a toda a obra de Wittgenstein. Com efeito, tem 

de se fazer aqui uma ressalva. Nem todos os trabalhos de Wittgenstein cabem na 

denominação abrangida pela escrita aforística, tal como foi caracterizada até aqui. São 

raros, mas existem textos escritos em prosa corrida e textos que, precisamente, 

apresentam uma sequência ordenada de matérias – ou várias sequências que apontam 

para um mesmo alvo filosófico. Atente-se, por exemplo, aos apontamentos ditados a 

terceiros: em particular as NDMN coligidas por E. Moore, no ano de 1914, na Noruega 

(em menor grau as NL) e os Livros Azul e Castanho (o BB ditado aos alunos do ano 

lectivo de 1933-34 e o BrB, ditado a A. Ambrose e a F. Skinner, no de 1934-35.) Os 

segundos (mais do que as notas) aproximam-se claramente da oralidade, da fluidez da 

conversação, das perguntas e dos esboços de respostas, interrompidas constantemente 

por dúvidas, hesitações, objecções e seguidas de novas tentativas de resposta. Na maior 

parte destes trabalhos, o leitor descobre uma concatenação de passos argumentativos e 

de análises de alternativas que os colocam nos antípodas da escrita aforística. Ouve-se 

neles o eco de um interlocutor (os alunos). Só a presença desse leitor invisível impele e 

justifica uma tal abundância de interrogações e, interpoladas, inúmeras objecções a teses 

ou a juízos que, habitualmente, o senso comum toma como evidentes. Na verdade, estes 

são textos onde as marcas genuínas da escrita wittgensteiniana, tal como a temos vindo 

a caracterizar, estão quase ausentes. Isto é, as frases curtas, incisivas, dogmáticas; os 

pensamentos fragmentados, espontâneos, herméticos. Neles se descobre uma unidade de 

conjunto que os aforismos, por si só, não procuram nem pretendem dar.  

Mas se é verdade que as obras referidas se afastam bastante do estilo geral da 

obra de Wittgenstein e se aproximam bastante dos modelos tradicionais, isso não põe 

em causa as nossas análises quanto à caracterização do estilo próprio deste pensador. 

Porque, tanto uma quanto as outras, resultaram de um conjunto de circunstâncias que 

não pode ser ignorado. As NDMN foram ditadas a partir de um original alemão, hoje 

                                                
87 Cf. VB, 1948, vol. 8, p. 557 (WN, MS 137, fl. 106b): Du muβt die Fehler Deines eigenen Stiles 
hinnehmen. Beinahe wie die Unschönheiten des eigenes Gesichts. 
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em dia desaparecido, cuja finalidade principal era dar a conhecer a Bertrand Russell as 

suas “descobertas”, no âmbito da lógica, aquando da sua primeira estada na Noruega.88 

Os segundos assumiam claramente o papel de sebentas das aulas de dois anos lectivos 

consecutivos e ofereceu-os apenas a alunos preferidos (que estes emprestaram a outros 

colegas, os quais, em grande parte dos casos, fizeram as suas próprias cópias). Tal como 

Wittgenstein ironizou em bilhete dirigido a Russell (na altura em que lhe enviou um 

exemplar do BB), se os alunos não levassem nada na cabeça, depois das suas aulas, 

levavam ao menos aqueles apontamentos debaixo do braço.89 

                                                
88 Sabemos que George Moore chegou a Bergen no dia 19 de Março de 1914 e por lá permaneceu até 13 
de Abril. Trouxe um ditado para mostrar a Russell e, com esse trabalho (intitulado Logik), Wittgenstein 
propunha-se obter o grau de BA, termo da investigação de qualquer Advanced Student. Como o trabalho 
não cumpria, academicamente, os requisitos formais (não tinha prefácio, notas de rodapé, etc.) foi 
recusado e isso gerou uma zanga com Moore – embora este estivesse, de algum modo, inocente no 
assunto –, de tal forma que a amizade entre ambos nunca mais foi a mesma. E as várias tentativas, feitas 
por Wittgenstein (e Russell e Pinsent), para salvar a amizade entre ambos não encontraram eco em 
Moore. Só em 1929, quando Wittgenstein regressou a Cambridge, fizeram as pazes. Ver WCLD, 40, 41, 
43 LW-EM, início de Março de 1914, 7.5.1914 e 3.7.1914, pp. 72, 73 e 75.   
89 WCLD, 197 LW-BR, Outono de 1935, p. 250: But two years ago I held some lectures in Cambridge 
and dictated some notes to my pupils so that they might have something to carry home with them, 
in their hands if not in their brains. Mas há dois anos dei aulas em Cambridge e ditei algumas notas 
aos meus alunos, de modo que eles pudessem ter algo para levar para casa, nas suas mãos, se não nos 
seus cérebros. 
Como disse a um amigo, tinha encontrado o método correcto para as suas aulas. E explica porquê em 
carta enviada a William Watson. Cf. WCLD, 163 LW-WW, carta de 11.12.1933, p. 216: I am lecturing a 
good deal and have adopted a method which I think is the right one for me. I explain things to my 
pupils and then dictate to them short formulations of what we’ve been discussing and of the results. 
These are then typed and duplicated so that each man can get a clean copy. Estou a dar muitas lições 
e adoptei um método que penso ser o correcto para mim. Eu explico coisas aos meus alunos e, de 
seguida, dito-lhes pequenas formulações daquilo que tínhamos estado a discutir e dos resultados. De 
seguida estes são dactilografados e duplicados de tal modo que cada pessoa pode obter uma cópia limpa.  
Por esta altura, a fama de Wittgenstein tinha-se espalhado muito para além dos círculos restritos de 
amigos ou dos universos fechados das universidades de Cambridge e Viena. As suas aulas – e os 
seminários privados, para os quais ele escolhia os melhores alunos – converteram-no, para muitos deles, 
em uma espécie de rito de iniciação no convívio com o profeta. De tal modo que existem descrições 
impressionantes da adoração “religiosa” que alguns discípulos lhe dispensavam. As circunstâncias que 
estão na génese do aparecimento do BB e do BrB ainda avolumam mais essa aura quase sagrada que 
envolvia, nesta altura, a figura de Wittgenstein. Veja-se WAUGH, A., The House of Wittgenstein, A Family 
at War, Bloomsbury, London, 2008, p. 201: To a small but ardent group of Cambridge disciples 
Ludwig was God. That they did not understand him was of small concern, because what mattered 
to them was to be close to his presence, to be part of his inner circle and to be able to witness the 
spectacle of his thinking. His lectures were exclusive events to which only the chosen were admitted, 
and the Blue and Brown books, which circulated among them, came to be regarded with the same 
reverence and mystical fascination as the apocalypse gospels that passed surreptitiously under the 
togas of ancient Christians in the period of Rome’s decline. Para um pequeno, mas ardente grupo de 
discípulos em Cambridge, Ludwig era Deus. O facto de eles não o entenderem era de pouca importância, 
porque aquilo que lhes importava era estar perto da sua presença, fazer parte do círculo íntimo e poder 
ser testemunha do espectáculo do seu pensamento. As suas aulas eram acontecimentos exclusivos a que 
só os escolhidos eram admitidos e os livros Azul e Castanho, que circulavam entre eles, acabaram por 
ser olhados com a mesma reverência e fascínio místico que os evangelhos do apocalipse, que passavam, 
subrepticiamente, por debaixo das togas dos antigos cristãos no período do declínio de Roma.  
O BrB (ditado aos dois alunos acima mencionados) era olhado por Wittgenstein como um trabalho 
publicável, veja-se, WCLD, 180 LW-WW, carta de 25.11.1934, p. 234: I have two pupils 5 times a week 
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Em suma, pode parecer que esta ressalva quebra a unidade estilística do conjunto 

da obra de Wittgenstein e introduz, por assim dizer, uma certa descontinuidade ou um 

desvio. Mas, como se sublinhou, este desvio ou esta descontinuidade não põe em causa 

aquela unidade, pois, como acabámos de frisar, a sua heterogeneidade explica-se pelo 

facto de serem apontamentos ditados a terceiros nos quais abundam as marcas da 

oralidade e o paradigma das aulas. 

Uma nota final: certamente que o leitor já se interrogou se, de facto, tudo aquilo 

que tentámos coligir a respeito do estilo de Wittgenstein não fica desautorizado pela 

crítica do seu autor. Ou seja, se elegemos o Tlp como paradigma do seu estilo, esta 

eleição não fica posta em causa pelo facto de o próprio Wittgenstein admitir, 

abertamente, que o estilo sincopado da sua redacção foi um erro – e um erro que queria 

evitar no fututro? Isto impõe duas observações. A primeira observação é a seguinte: esta 

crítica deve enquadrar-se no âmbito mais vasto da concepção que Wittgenstein tinha da 

actividade filosófica. Bem vistas as coisas, Wittgenstein não se limita a atacar o Tlp. A 

sua crítica ataca e fere, também, com bastante frequência, os textos que não publicou –  

quer já se trate de crítica directa, correctiva, às suas próprias elucidações, ao estilo, à 

forma, etc., quer se trate, em sentido muito mais amplo, de uma desconfiança geral 

acerca do valor dos seus textos. Aliás, a melhor prova dessa descrença – a prova de que 

a sua filosofia não tinha valor capaz de satisfazer as suas exigências – consiste no facto 

de todos os textos que redigiu depois do Tlp não terem apresentado, aos seus olhos, 

qualidades suficientes para serem publicados. Ou seja, sempre que abraçava um 

projecto de publicação (e foram vários na década de 30 e de 40), a sua escrita (quanto ao 

estilo, ao conteúdo, à profundidade…) desencantava-o tanto que os abandonou pura e 

simplesmente a todos, sem excepção. Por isso, não nos parece que as observações 

críticas acerca do Tlp tenham mais peso ou sejam mais graves do que a atitude de 

Wittgenstein em relação a tudo o que escreveu depois dele. Por outro lado, a segunda 

observação é esta: não podemos esquecer – se tomarmos como verdadeiros os juízos da 

literatura secundária (e já alertámos para o perigo de se tomar estas fontes como 

narrativas fidedignas do pensamento do próprio Wittgenstein) – que Wittgenstein 

confessou a Louise Mooney o seguinte: se calhar, tudo o que tinha escrito e pensado 

                                                
for 4 hours on end from 9:30 to 1:30, with a pause in which we drink coffee. In these hours I mainly 
dictate to them and what I dictate may one day be published, or may not. Tenho dois alunos 5 vezes 
por semana durante 4 horas a fio, desde as 9:30 até à 1:30, com uma pausa na qual bebemos café. 
Nestas horas, sobretudo, dito para eles e aquilo que dito pode um dia vir a ser publicado ou não. 
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estava errado.90 Portanto, não se tratava só do Tlp e do estilo em que fora redigido, mas 

na verdade também de tudo o que se lhe seguiu.  

 Assim, são os textos de Wittgenstein que se acusam e desvalorizam a si próprios. 

De sorte que esta desvalorização não atinge apenas este ou aquele texto, mas atinge 

todos sem excepção. Contudo, esta desvalorização não contradiz aquilo que 

Wittgenstein pensa acerca do saber filosófico e da sua comunicação através da 

linguagem, tanto nos textos publicados como nos do espólio. Pelo contrário, a acusação 

feita pelos próprios textos ao seu estatuto e valor conduz-nos directamente a um ponto 

fulcral de toda a sua obra, já anteriormente mencionado. A parte mais importante da 

sua obra não podia ser escrita (e, segundo Wittgenstein, acontece isso a todo e qualquer 

projecto filosófico) – porque a linguagem não consegue exprimir correctamente aquilo 

que é mais importante. Por conseguinte, o reconhecimento dessa impossibilidade por 

parte da linguagem filosófica faz ressaltar, como que por antítese, a verdadeira 

dimensão do indizível. Assim, a crítica radical à sua própria filosofia – que a proposição 

6.54 expressa sobre o Tlp e que a confissão a Louise Mooney lança sobre toda a obra – 

abre, no fundo, duas perspectivas diferentes sobre o mesmo problema. A primeira 

perspectiva declara que nenhuma forma filosófica de dizer o indizível pode ter sucesso. 

De resto, a sua filosofia não só defende esta atitude gnosiológica, a do insucesso 

comunicativo do inefável, como se opõe a toda e qualquer forma de comunicação dele. 

A segunda perspectiva, semelhante à primeira e na qual Wittgenstein filia o seu 

discurso, declara que há uma maneira de exprimir o indizível: guardando silêncio a seu 

respeito. Parace evidente que não há aqui qualquer contradição entre afirmar que todas 

as formas de comunicação se revelam inconvenientes e haver uma, a forma de 

comunicação que se recusa comunicar, que, em certo sentido, o exprime. Ora, quando 

Wittgenstein afirma que a filosofia só pode escrever-se em poemas, está a defender que 

o modelo poético, não conseguindo exprimir o indizível, mostra-o, melhor do que 

qualquer outra, através do dizível. Trata-se aqui de uma relação orgânica entre forma e 

conteúdo, uma relação que torna a arte poética uma expressão perfeita desse 

ajustamento, no qual os princípios da dizibilidade enquanto tal não são traídos nem a 

indizibilidade do indizível o é. Não significa que a poesia queira comunicar o 

incomunicável, mas justamente ao não se esforçar por o comunicar, ela exprime de 

maneira superior a sua incomunicabilidade: mostra o incomunicável, aponta para ele.  

                                                
90 Cf. MALCOLM, N., A Memoir, p. 51. [Maybe it is all mistaken; maybe it is all wrong.] 
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 O poema de Uhland é realmente magnífico. E as coisas passam-se assim: se não 

nos esforçamos por expressar o inexpressável, nada se perde. Mas o inexpressável está 

– inexpressavelmente – contido naquilo que é exprimido!91 

 

 Segundo esta perspectiva, o estilo de Wittgenstein é o único que comunica e 

protege, ao mesmo tempo, o indizível. De tal modo que, se não estamos em erro, o 

silêncio é o protagonista da obra de Wittgenstein.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
91 Cf. LWBB, 6 LW-PE, de 9.4.1917, p. 16: Das Uhlandsche Gedicht ist wirklich groβartig. Und es ist 
so: Wenn man sich nicht bemüht das Unaussprechliche auszusprechen, so geht nichts verloren. 
Sondern das Unaussprechliche ist, – unaussprechlich – in dem Ausgesprochenen enthalten!  
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§3 

A NOÇÃO DE FILOSOFIA NAS NL 

A primeira versão publicada das NL de Wittgenstein – a versão Costello – que 

data de 1957, está hoje em dia relegada para segundo plano; as vicissitudes heurísticas 

desta versão e do texto da edição princeps, em vigor a partir de 1979 (em substituição 

daquele): a proveniência, autenticidade e os detalhes de datação encontram-se 

esclarecidos com bastante rigor.92  

                                                
92 A primeira versão do texto intitulado Notes on Logic foi publicada em Journal of Philosophy, 9 (1957), 
pp. 230-245. Esta edição contém uma nota explicativa de Harry Costello, a qual afirma ser o texto 
publicado uma cópia que ele fez de um manuscrito datado de Setembro de 1913 e levado para Harvard, na 
Primavera de 1914, por Russell. Cópia e manuscrito acham-se perdidos. Foi esta versão que também saiu 
na primeira edição dos Notebooks 1914-16, edit. by G. H. von Wright and A. Anscombe, Basil Blackwell, 
1961. A segunda edição desta obra, do ano de 1979, já aparece “corrigida”, tal como os editores indicam 
no prefácio. Porém, o estudo que suscitou o apuramento da proveniência dos textos e analisa os materiais 
pertinentes foi publicado em: McGUINNESS, B., “Bertrand Russell and Ludwig Wittgenstein’s «Notes on 
Logic»”, Revue Internationale de Philosophie, 102 (1972), pp. 444-460. Esta pesquisa logrou alcançar 
resultados de assinalável valor e precisão. O mesmo autor fez uma sinopse histórica desta obra, 
considerada a primeira obra filosófica de Wittgenstein, nas notas de rodapé, da carta de 17.10.1913, em 
CL, 24 LW-BR, pp. 41 e 42. Em todo o caso, só muito recentemente, um estudo totalmente dedicado ao 
apuramento das circunstâncias em que as NL foram produzidas é que deslindou muitos aspectos (acerca 
dos quais ainda restavam dúvidas), relativos tanto à sua redacção, quanto à sua autenticidade e datação. 
Cf. POTTER, M., Wittgenstein’s Notes on Logic, Oxford Univ. Press, New York, 2009, pp. 263-275. Em 
trabalho de detective, Potter apurou as diferentes fases dos dactilografados (um ditado em Birmingham, 
outro em Cambridge) e dos manuscritos (uns em inglês outros em alemão, hoje perdidos) e a pertinência 
do texto, que em várias cartas aparece intitulado, Logik. O texto das NL pretendia sintetizar todo o 
trabalho de Wittgenstein desde que tinha chegado a Cambridge para estudar com Russell. O material que 
chegou até nós descende de uma série de encontros que tiveram lugar entre os dias 2 e 9 de Outubro de 
1913 a pedido de Wittgenstein: CL, 23 LW-BR, de 20.9.1913, pp. 39 e 40. Wittgenstein viajou da 
Noruega para Londres, e depois para Cambridge, exclusivamente para ditar uma sinopse do seu trabalho. 
Segundo Potter, as fontes principais para a confirmação desta viagem e para o esclarecimento da relação 
entre os diferentes ditados das NL são as cartas de Wittgenstein a Russell, de Russell a Lucy Donnelly e a 
Ottoline Morrell, os Diários de Pinsent e os de Moore (cf. ainda NEDO, M. & RANCHETTI, M., Op. Cit., 
pp. 104-105). A primeira secção do texto – ditado por Wittgenstein, na presença de Russell, a um 
estenógrafo (e a que Russell deu posteriormente o nome de Summary) – está dactilografada e é a única 
que contém correcções manuscritas de Russell e do próprio Wittgenstein. Na correspondência existem 
referências explícitas a impressões trocadas no seguimento deste ditado: 24 LW-BR, de 17.10.1913, pp. 
41 e 42 e 28 LW-BR, de Novembro de 1913, pp. 47-49 e respectivas notas de rodapé. As quatro secções 
seguintes intituladas “Primeiro MS”, “Segundo MS”, “Terceiro MS” e “Quarto MS” correspondem a uma 
tradução, cópia e classificação de notas de Wittgenstein, cujo arranjo é da responsabilidade de Russell. As 
notas em causa correspondem ao dactilografado de Birmingham e a textos avulsos escritos por 
Wittgenstein em inglês. Este trabalho foi feito em Fevereiro de 1914, imediatamente antes de ter viajado 
para Harvard, onde leccionaria um curso de lógica – curso esse em que fez uso das mais recentes ideias 
de Wittgenstein sobre a matéria. É esse trabalho de tradução e classificação que Russell confessa ter 
terminado no dia 28 de Fevereiro: translating and copying and classifying the notes of Wittgenstein’s 
work, as I shall want them for lecturing on logic at Harvard – that takes a lot of time, but is now 
finished.  “Traduzir e copiar e classificar as notas da obra de Wittgenstein, uma vez que vou precisar 
delas para leccionar sobre lógica em Harvard – isso toma muito tempo, mas agora já está concluído.” 
Cf. POTTER, M., Op. cit., p. 265.  Potter chama a atenção para o facto do “Segundo MS” não descender da 
mesma fonte dos outros três. Estes, segundo aquele autor, são transcrições mais ou menos extensas de um 
Diário que também se perdeu (que Wittgenstein queimou ou mandou queimar), diário que é referido em 
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As NL, de 1913, oferecem uma imagem bastante ampla da noção de filosofia, 

quanto à sua natureza e, assim também, quanto à sua tarefa. Esta imagem é composta 

por três momentos, interligados entre si e ao mesmo tempo marcados por uma certa 

autonomia e independência. As teses fundamentais desta concepção (que se resume a 

oito frases declarativas, anotadas no “quarto MS”) não estão escoradas por nenhuma 

espécie de argumentação ou fundamentação. Nada sustenta ou defende as afirmações 

expostas, nada as legitima, excepto o facto de estarem redigidas em um tom esclarecido, 

contundente, decidido, livre de qualquer hesitação ou dúvida. Quem lê o texto é 

convidado a aceitar o que aí se diz de forma inapelável – como se o que estivesse em 

causa fosse confirmar um estado de coisas, a todos os títulos, inquestionável. Aspectos 

fundamentais desta concepção mantiveram-se inalterados ao longo da sua obra. E é fácil 

encontrar ecos e efeitos desta concepção em escritos posteriores (por exemplo no Tlp, 

no WWK, no BT, no BB, no BrB e nas PU).  

                                                
CL, 32 LW-BR, de Nov./Dez. de 1913, pp. 56-61. Aí ele diz a Russell que, se morresse sem publicar, 
Russell devia imprimir o seu diário onde estava anotada toda a história do trabalho de Wittgenstein, nesta 
época. O texto original diz assim: Ich bin überzeugt, ich werde in meinem Leben nie etwas 
veröffentlichen. Aber nach meinem Tod muβt Du den Band meines Tagebuchs, worin die ganze 
Geschichte steht, drucken lassen. Estou convencido de que nunca publicarei nada em vida. Mas, depois 
da minha morte, tens de mandar imprimir o volume do meu diário, no qual está toda a história.  
Aliás, podemos confirmar as mesmas preocupações intelectuais e os mesmos cuidados nas páginas de 
rosto dos seus diários imediatamente posteriores (começados em 1914). Tanto no caderno catalogado 
como MS 101, como no MS 102, Wittgenstein começa por anotar que, após a sua morte (estava então a 
combater na 1.ª guerra mundial e convenceu-se, em vários momentos, de que não sobreviveria), deviam 
enviar aqueles manuscritos para Cambridge, ao cuidado de B. Russell ou para Viena, ao cuidado da mãe. 
Cf. WN, MS 101, fl. 3 e WN, MS 102, fl. 3.  
Suscita alguma estranheza não se conhecerem os originais da produção wittgensteiniana durante o ano de 
1912-13, em Cambridge, e durante a sua primeira estada na Noruega (1913-14), originais limpos de toda 
a dúvida quanto à sua verdadeira autenticidade (exceptuam-se, em certo sentido, os ditados corrigidos das 
NDMN e de Summary das NL). Como se sabe, Wittgenstein considerava que tinha sido um período ímpar 
da sua vida intelectual, em fecundidade e originalidade. E, por outro lado, Bertrand Russell enaltece – em 
moldes que nunca mais repetiria, a não ser para o Tlp – a produção dessa época.  
Porém, para além dos ditados, pouco resta deste período. Há a notícia, documentada nas minutas do 
“Moral Science Club”, de que no dia 29.11.1912, Wittgenstein dera uma conferência intitulada “What is 
Philosophy”, a qual durou 4 minutos e que a sua exposição não gerou consenso junto da plateia. Cf. 
WCLD, 7 Doc., p. 35 e a recensão crítica que publicou em Março de 1913, já citada: “The Science of 
Logic: an Inquiry into the Principles of Accurate Thought and Scientific Method”, The Cambridge 
Review, 853 (6 de Março de 1913), p. 351. O original alemão deste pequeno texto também se perdeu. 
Sabemos, todavia, que Wittgenstein pediu ajuda a David Pinsent para o traduzir para inglês: cf. PINSENT, 
D., A Portrait of Wittgenstein as a Young Man, from the Diary of David Pinsent, ed. by G. H. von Wright, 
with an introduction by Anne Keynes, Basil Blackwell, London, 1990, entrada de 11 de Fevereiro de 
1913: I tried to translate into English a Review he has just written on Logic; he has written the 
review in German and gave me a rough translation. But it was very difficult – the construction of 
the sentences is so different, I suppose, in German to what it is in English. And he insisted on the 
translation being fairly literal. Tentei traduzir para inglês uma recensão que ele acabou de escrever 
sobre Lógica; ele escreveu a recensão em alemão e deu-me um esboço de tradução. Mas foi muito difícil 
– a construção das frases é tão diferente em alemão, imagino eu, daquilo que é em inglês. E ele insistia 
em que a tradução fosse bastante literal. 
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Nada mais indicado do que citar, na íntegra, as oito frases e, de seguida, 

comentá-las e remeter para algumas anotações análogas, mas posteriores às NL. 

 

Em Filosofia não há deduções: ela é puramente descritiva. 

A Filosofia não dá imagens da realidade. 

A Filosofia não pode nem confirmar nem refutar a investigação científica. 

A Filosofia consiste em lógica e metafísica: a lógica é a sua base. 

A Epistemologia é a filosofia da Psicologia. [Cf. 4.1121.] 

Desconfiança em relação à gramática é o primeiro requisito para filosofar. 

(…) 

A Filosofia é a doutrina da forma lógica das proposições científicas (não 

apenas das proposições primitivas). 

A palavra “Filosofia” deveria designar sempre algo que está acima ou abaixo, 

mas não ao lado das ciências naturais. [Cf. 4.111.]93 

 

Primeiro momento: a estranheza da formulação contida nas duas primeiras frases 

decorre de se atribuir ao conhecimento filosófico um estatuto puramente descritivo. 

Com efeito, a simples leitura da declaração de que a filosofia é “puramente descritiva” 

não é transparente em relação ao sentido que Wittgenstein lhe atribui. Em primeiro 

                                                
93 Cf. NL (NB 1914-16), Appendix I, p. 106: In philosophy there are no deductions: it is purely 
descriptive.  
Philosophy gives no pictures of reality.  
Philosophy can neither confirm nor refute scientific investigation.  
Philosophy consists of logic and metaphysics: logic is its basis.  
Epistemology is the philosophy of psychology. [Cf. 4.1121]  
Distrust of grammar is the first requisite for philosophizing. (…)  
Philosophy is the doctrine of the logical form of scientific propositions (not only of primitive 
propositions).  
The word «philosophy» ought always to designate something over or under but not beside, the 
natural sciences. [Cf. 4.111] 
Há, na verdade, núcleos temáticos que não sofreram alterações significativas ao longo de toda a obra de 
Wittgenstein. A concepção de que a filosofia se reveste de um carácter descritivo constitui, porventura, 
uma evidência indiscutível de uma continuidade e unidade frequentemente postas em causa, na maior 
parte das vezes, por uma leitura bipartida da sua obra. O leitor pode confirmar isso, por si mesmo, lendo 
alguns dos principais momentos da concepção de filosofia descritiva nas seguintes passagens da obra de 
Wittgenstein: PU, §§109 e 124, vol. 1, pp. 298-99 e 302; PB, I Parte, §1, vol. 2, p. 51; BB (vol. 5), p. 18; 
BrB, I parte (vol. 5), p. 125; BGM, III Parte, §78, vol. 6, p. 205, e V Parte, §52, p. 302, etc. 
  



 92 

lugar, o conceito de descrição opõe-se a outros dois: ao de explicação e ao de dedução, 

do mesmo modo que o saber filosófico se opõe ao científico. A explicação é própria do 

saber científico e, à luz dos textos wittgensteinianos, põe-se no lugar do fenómeno. Em 

geral, ela adopta um dos dois paradigmas seguintes: ou desmonta o fenómeno através de 

análises cada vez mais particularizadas, tais como a sua desmontagem em micromundos 

ocultos para o olhar natural ou então insere o fénomeno a explicar em quadros de 

conheciemento cada vez mais amplos e a partir dos quais ele recebe uma nova luz 

interpretativa – como se fosse apenas uma peça de um problema mais abrangente. 

Quanto à dedução, Wittgenstein redu-la a uma modalidade explicativa que se obtém 

através de um encadeamento lógico de causas. A aplicação (e progressão) deste método 

tem como alavanca principal as hipóteses, as quais são avançadas, a título de ensaio ou 

de possibilidade, e no confronto com os fenómenos, confirmadas ou negadas. Nem um 

modelo compreensivo nem o outro convêm à filosofia. Isto prende-se com um factor de 

grande importância para Wittgenstein, ainda não formulado neste texto: o conhecimento 

filosófico nunca pode transformar-se em teoria. Não há proposições filosóficas, a saber: 

à filosofia não interessa de todo (a filosofia não tem como negócio seu) estabelecer leis 

capazes de antecipar, prever ou explicar os fenómenos. Isto é, ao filosofar não compete 

aplicar um modelo teórico, uma moldura conceptual, capaz de reduzir a realidade 

fenomenal a um conjunto de axiomas ou a fórmulas dele derivadas. Por duas razões 

diferentes tem de ser assim: em filosofia não pode haver nada de hipotético nem de 

perfectível. Ela não precisa de inventar (ou testar) sistemas simbólicos para se referir à 

realidade (como fazem as ciências). As línguas naturais são a pátria de qualquer 

empreendimento filosófico. Em segundo lugar, isto prende-se com o facto de a filosofia 

não dar imagens da realidade. Quer dizer, não há distância, não há uma separação entre 

a linguagem – a forma como nos referimos aos entes – e as coisas. A linguagem 

confunde-se com as próprias coisas, apresenta-as sem que haja distância entre o referi-

las e elas mesmas. A concretude das coisas revela-se na precisão da linguagem. Em 

certo sentido, pode-se dizer que as coisas são na linguagem e não têm lugar fora dela. 

(Wittgenstein há-de dizer, mais tarde, que os limites do meu mundo são os limites da 

minha linguagem.) 

Segundo momento: evidentemente, tudo isto está, à primeira vista, em desacordo 

com o saber científico e com a criação das linguagens científicas. O que não impede o 

texto de sugerir a existência de um ponto de contacto entre o universo científico e o 
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filosófico. O saber científico vê-se obrigado a elaborar (a definir, se assim se pode 

dizer) um conjunto de princípios gerais fundamentais (e uma linguagem específica 

adequada – de modo que se fala abertamente da linguagem da física, da mecânica, da 

matemática) por meio dos quais procura delimitar o âmbito que estuda e perceber o 

conjunto de objectos que dele fazem parte. O estabelecimento desses princípios está 

sujeito a e depende de um escrutínio filosófico em que não há lugar para nada de 

hipotético, nada de empírico. Trata-se, portanto, de determinar com toda a exactidão os 

princípios lógicos de qualquer ciência e, esta tarefa não é, de modo algum, uma tarefa 

científica. Não raras vezes, o estabelecimento de tais princípios induz em contradição e 

erro. Wittgenstein atribui à filosofia o papel de estabelecer esses princípios 

fundamentais e eliminar deles todo o género de questões disputáveis e hipotéticas. 

Trata-se de definir com todo o rigor a sua natureza a priori, i. e. definir a natureza de 

tais princípios independentemente de todas as contingências da experiência. Por 

conseguinte, Wittgenstein incumbe o conhecimento filosófico de executar esta tarefa e 

chama à filosofia, nesta acepção restrita, doutrina da forma lógica das proposições 

científicas – e não apenas das proposições atómicas, já que estas só dizem respeito à 

lógica.  

Por isso, a filosofia pode dividir-se em dois grandes blocos ou segmentos: em 

lógica – e esta tarefa de delimitar com segurança e rigor os horizontes científicos cabe 

dentro deste âmbito – e em metafísica. Na verdade, os resultados esperados no horizonte 

lógico, se podemos alguma vez falar de resultados em filosofia, têm de lograr um 

alcance universal incontestável. Pois está em causa apurar o esqueleto lógico ou a 

ordem a priori que organiza, governa e estrutura o mundo factual e o de toda a 

experiência possível. Ainda que, como veremos mais adiante, o apuramento da ordem a 

priori do mundo escape ao poder da linguagem figurativa, careça mesmo de uma 

imagem adequada que a apresente, isso não anula a sua eficácia nem enfraquece a sua 

existência. Apenas impede que haja um discurso filosófico positivo quanto a este 

aspecto particular.  

Assim sendo, a aplicação do saber filosófico e a do científico dirige-se a níveis 

completamente diferentes da realidade. A filosofia assemelha-se mais a um instrumento 

conceptual de precisão, o qual impede os saberes científicos (e o pensamento em geral) 
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de ultrapassarem certos limites.94 De sorte que o êxito da filosofia é tanto mais pleno 

quanto melhor as ciências se ocuparem do objecto que é o seu: a exacta aplicação deste 

princípio traça uma fronteira entre domínios incompatíveis entre si. A súmula desta 

concepção encontra-se na frase final da passagem das NL aqui citada – a frase que 

declara que a filosofia designa algo acima ou abaixo, mas não ao lado das ciências 

naturais. Esta ideia reproduzi-la-á ipsis verbis na proposição 4.111 do Tlp. Em suma, a 

natureza puramente descritiva da filosofia é oposta à natureza hipotética e explicativa 

das ciências. Este fio condutor da noção de filosofia não sofreu qualquer alteração ao 

longo da obra de Wittgenstein.  

Assim, a permanência do exercício filosófico no plano transcendental – no plano 

das ideias enquanto condições de possibilidade, neste caso concreto, como doutrina da 

forma lógica das proposições científicas – está em diametral oposição ao procedimento 

científico, cuja preocupação essencial consiste em fornecer uma imagem inteligível do 

campo de objectos sobre o qual incide, tal como Hertz havia formulado de maneira 

concisa e exacta para a mecânica.95   

No sentido em que temos vindo a considerar o conhecimento filosófico, dá a 

impressão de que nada do que existe no horizonte da empeiria lhe interessa. Mas, a 

enunciação da sua natureza descritiva, logo na primeira frase, proferida de um modo 

inteiramente formal, obriga-nos a chamar já a atenção para uma segunda caracterização 

de descrição. De facto, a par da natureza descritiva da filosofia enquanto instrumento de 

                                                
94 Uma formulação ilustrativa desta concepção declara o seguinte: Philosophie ist ein Instrument, das 
nur zum Gebbrauch gegen Philosophen und den Philosophen in uns dient. Cf. WN, TS 219, p. 11: A 
filosofia é um instrumento que serve apenas para usar contra filósofos e contra o filósofo em nós. Ou 
seja, é o instrumento “racional” que disciplina e impede as constantes investidas da razão para ultrapassar 
os limites da linguagem com sentido.     
95 HERTZ, H., Die Prinzipien der Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt, Ostwalds klassiker der 
Exakten Wissenschaften, 263, Verlag H. Deutsch, Thun und Frankfurt, 19962, p. 67: Wir machen uns 
innere Scheinbilder oder Symbole der äuβeren Gegenstände; Fazemos para nós simulacros interiores 
ou símbolos dos objectos exteriores. E mais à frente esclarece: Die Bilder, von welchen wir reden, sind 
unsere Vorstellungen von den Dingen. Isto é: As imagens de que falamos são as nossas representações 
das coisas. Wittgenstein recorre várias vezes a esta passagem de Os Princípios da Mecânica… de Hertz 
para fundamentar o facto de as ciências apresentarem uma forma de captar a realidade e reproduzi-la por 
meio de um sistema teórico inteligível. Ela surge reescrita por Wittgenstein nos seus primeiros textos. No 
PT, 2.1, p. 50 e no Tlp, 2.1, vol. 1, p. 14. A versão do PT está mais distante de Hertz (Die Tatsachen 
begreifen wir in Bildern.), mas a do Tlp pode considerar-se quase um decalque do texto de Hertz – sob a 
ressalva de não confundir objectos com factos (Wir machen uns Bilder der Tatsachen.). Neste 
contexto, segundo alguns especialistas, também são identificáveis passagens (em particular as que se 
referem ao Eu como entidade subtraída do plano histórico) onde os textos de Mach deixaram a sua marca. 
Cf. WALLNER, F., “Die Rolle der Physik in Wittgensteins Philosophischen Bemühungen”, in 
LEINFELLNER, W. & KRAEMER, E. & SCHANK, J., (Eds.) Sprache und Ontologie, Verlag hpt, vol. 8, 
Wien, 1982, pp. 343-345. 
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precisão no plano transcendental, ocorre um outro sentido que remete directamente para 

o campo fáctico, para os objectos do mundo exterior: deixar as coisas serem o que são e 

estarem como estão.96 Trata-se de um desenvolvimento posterior da concepção 

descritiva da filosofia, porque neste texto nada nos permite ajuizar acerca dessa 

dimensão. Mas também nada nos garante que ela não esteja pressuposta. Pois o que 

temos, como já referimos antes, é um enunciado de características formais. O clímax 

desta maneira de perceber o trabalho filosófico encontra-se nas PU quando Wittgenstein 

afirma: “Não penses, olha!”97 A aprendizagem do olhar materializa-se de forma 

superior na apreensão do imediato e a apreensão da imediatez quebra (ou liberta-se 

parcialmente de) a rigidez racional que vulgarmente cobre a realidade. Difícil é ver o 

que está aí e sempre esteve disponível ao olhar.98 Deste modo, a descrição cumpre 

                                                
96 É o que vamos ter ocasião de debater, um pouco mais à frente, nos vários aspectos que o tratamento da 
concepção de filosofia mereceu nas PU. Antecipando já duas das principais referências a este respeito, 
leia-se, por exemplo, para respeitar a ordem cronológica, primeiro: PG, VI Parte, §77, vol. 4, p. 121 e PU, 
§124, vol. 1, p. 302. 
97 PU, §66, vol. 1, p. 277: [Wie gesagt:] denk nicht, sondern schau ! Esta concepção tem que ver com 
uma pretensão de ver mais (e correctamente) reclamada ao longo de toda a obra. Não admira que as PU 
tivessem tido, como primeira candidata a mote, uma passagem do King Lear de Shakespeare (depois 
substituída pela de Nestroy), que dizia: I’ll teach you differences. Cf. SHAKESPEARE, W., The Complete 
Works, Clarendon Press, Oxford, 1991, v. 87, p. 916. Veja-se em relação aos motes: SPIEGELBERG, H., 
“The Significance of Mottoes in Wittgenstein’s Major Works”, in Wittgenstein und sein Einfluss auf die 
Gegenwärtige Philosophie, Verlag hpt, vol. 2, Wien, 1978, pp. 54-57; FANN, K., Op. cit., p. 51 e DRURY, 
M., “Conversations with Wittgenstein” in RHEES, R. – Op. cit., p. 171. Algumas inflexões certeiras acerca 
da categoria da imediatez acham-se em VERHACK, I., “Wittgenstein’s Deictic Metaphysics: An 
Uncommon Reading of the Tractatus”, International Philosophical Quarterly, 18/1 (1978), pp. 433-444. 
Veja-se, por exemplo, p. 436: The deeper aim of all Wittgenstein’s philosophizing seems to have 
consisted in the rediscovery of unsophisticated reality as it lies always open to view. “O objectivo 
mais profundo de todo o filosofar de Wittgenstein parece ter consistido na redescoberta da realidade não 
sofisticada tal como ela está sempre à vista.” Uma análise mais abrangente acerca do papel do olhar em 
Wittgenstein tinha de, obrigatória e paralelamente, indagar a noção de visão sinóptica – que significa um 
ponto de vista focado, nítido e de grande abrangência – que é um dos corolários do conceito de ver (por 
exemplo, PU, §122, vol. 1, p. 302). Sem esquecer, evidentemente, as minuciosas e desconcertantes 
observações sobre a noção de aspecto (Wittgenstein abordou esta questão em muitos textos, uma das mais 
longas investidas encontra-se, de forma interrupta, em LSPP, II Parte, §§165-180 e 429-823, vol. 7, pp. 
375-377 e 408-455).  
98 O protagonismo da visão – sublinhado na nota anterior – relaciona-se, de forma indubitável, com a 
concepção descritiva da linguagem filosófica. Este tema encontra eco em diversas passagens da obra de 
Wittgenstein, em especial quando formula a questão recorrendo, de forma tácita, a um pensamento de 
Goethe que presumimos ser o seguinte: “Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste 
dünket: Mit den Augen zu sehen, was vor den Augen dir liegen.” Cf. GOETHE, J. W., Werke, 
Hamburger Ausgabe, vol. I, Gedichte und Epen I, hrsg.v. E. Trunz, Beck, München, 1996, p. 230; “O que 
é o mais difícil de tudo? Aquilo que te parece ser o mais fácil: ver com os olhos aquilo que está diante 
deles.” Ora, esta dificuldade radica justamente no ver que não se revê. E não se revê em virtude de uma 
confiança de domínio sobre o âmbito de realidades próximas, o âmbito de realidades que estão sempre já 
diante do olhar e parece não causar nenhuma dificuldade especial de compreensão. Por isso, o ponto de 
vista julga deter a ordem de realidades próximas em completo acompanhamento e cobertura. Para se fazer 
uma ideia dos vários matizes da questão, segundo algumas versões de Wittgenstein, veja-se BT (Ph), §86, 
WA, vol. 11, p. 275 e §89, p. 283; PU, §89, vol. 1, pp. 291, §129, p. 304 e §415, p. 411, BGM, I Parte, 
§142, vol. 6, p. 92; idem, VI Parte, §38, p. 341 e VB, 1931, vol. 8, p. 468, 1940, p. 504 e 1947, p. 539.    
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também a premissa (tantas vezes repetida nos escritos de Wittgenstein) de dizer apenas 

o que é permitido e passível de ser dito e não ir para além desse limite.   

Mas, segundo Wittgenstein, para além de a lógica ser a base da filosofia, há um 

segundo bloco ou segmento de saber filosófico: o segmento da metafísica. Todavia, no 

passo das NL que estamos a comentar, não se acrescenta nada acerca do significado 

desta asserção. O leitor desconhece se, a metafísica, no sentido em que Wittgenstein a 

toma, tem algo em comum com a tradição ou se, pelo contrário, não tem.  

Na realidade, só mediante a análise do terceiro momento da citação – de que 

falávamos no início desta exposição – é possível compreendermos o sentido da noção 

de metafísica aqui em causa. Este é um ponto essencial do projecto filosófico de 

Wittgenstein, uma máxima metódica que serve de bússola para todo o trabalho futuro. A 

desconfiança em relação à gramática resume, pela primeira vez, mas ainda de uma 

forma incipiente, a tarefa geral da filosofia enquanto crítica da linguagem.  

A principal especificação desta desconfiança relativa à gramática incide sobre 

dois aspectos: sobre a aparência exterior da linguagem e sobre o sentido de certas 

palavras. Na linguagem corrente, o emprego de certas palavras parece inseparável do 

carácter vago e ambíguo que as caracteriza. Mas a sua natureza vaga e ambígua é 

reforçada em virtude do uso distraído que, habitualmente, fazemos delas. Este cenário 

agrava-se ainda mais, se considerarmos que o ser humano carece de uma visão sinópica 

dos sentidos de cada uma delas. Isto é: não possuímos uma cobertura completa da rede 

de significados de todas as palavras, como também não sabemos, exactamente, o 

sentido de cada uma delas nos diversos empregos em que podem ser usadas. Desta 

ignorância nascem muitos erros, confusões e ilusões, dos erros, das confusões e das 

ilusões resultam constrangimentos mentais que dão origem a perguntas filosóficas 

ilegítimas. Tudo isto resulta do facto de não ser imediatamente visível à superfície da 

linguagem quotidiana a lógica que lhe subjaz (a lógica que subjaz a qualquer língua 

materna).  

No PT, um texto temporalmente próximo das NL, Wittgenstein identifica dois 

efeitos imediatos – e bastante comuns – produzidos pela descaracterização externa da 

lógica interna de qualquer língua materna e, ao apontar esses efeitos, sublinha ao 

mesmo tempo a necessidade de pôr em execução o projecto crítico. Pois só levando a 
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cabo essa tarefa de atenção extrema à gramática se pode evitar erros de palmatória que, 

em geral, os filósofos cometem.  

 

Segundo a aparência exterior da linguagem corrente, é possível todo o tipo de 

ilusão e confusão.99 

 

Ou seja, está aqui em jogo uma declaração de guerra contra a tirania do hábito, 

do adormecimento e do descuido que a linguagem quotidiana protagoniza no seio de 

uma cultura ou no quadro mais vasto de uma civilização. A recomendação 

metodológica da desconfiança em relação à gramática afigura-se, portanto, como o 

primeiro elemento pertencente à crítica da linguagem que vai dominar uma grande parte 

do debate filosófico, nomeadamente no Tlp, onde assumiu contornos heurísticos mais 

nítidos e alargados. 

Em geral, a tarefa crítica é susceptível – também ela – de se dividir em dois 

momentos dependentes entre si: o primeiro (que acabámos de assinalar) consiste no 

levantamento de uma série de dispositivos linguísticos capazes de enfeitiçar, subjugar e 

enganar o ser humano, conduzindo-o para terrenos filosoficamente duvidosos. Quer 

dizer, em situações destas, a linguagem faz exigências que levam a mal-entendidos. 

Levantam-se questões que não podem ser, de todo, respondidas. Por outras palavras, a 

linguagem presta-se a um emprego enganoso e doentio, atirando o filósofo para 

situações aflitivas e inquietantes. Sendo assim, é necessário desenhar um mapa de tais 

armadilhas a fim de evitar cair no seu engodo. O segundo momento consiste em destruir 

o seu poder de eficácia. Este carácter destrutivo da actividade filosófica, referido aqui 

de forma inconspícua, também constitui um fio condutor de toda a sua obra e atinge no 

Tlp o seu ponto máximo. 

Voltemos de novo ao problema da metafísica.  

Quanto à metafísica, o segundo segmento referido na oração, ocorrem duas 

respostas possíveis. Ou se trata, na verdade, de uma impossibilidade linguística – 

questão que só é susceptível de ser mostrada de maneira apofática – ou se trata de um 

                                                
99 Cf. PT, 4.0015, p. 82: So ist nach dem äuβeren Schein der Umgangssprache jede Täuschung und 
Verwechselung möglich.  
Curiosamente, esta formulação tão esclarecedora foi sacrificada no Tlp. 
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mal-entendido. E, de acordo com o próprio texto, não deveríamos ir mais longe. Mas, na 

verdade, se cruzarmos vários apontamentos de Wittgenstein sobre esta questão e os 

pusermos a esclarecer-se mutuamente, ganhamos a pista do significado de mal-

entendido metafísico. Isto é: trata-se de uma formulação que, quando se lhe aplica o 

princípio da crítica da linguagem, se percebe imediatamente que estamos perante uma 

simples logomaquia. Se é uma pergunta, não tem resposta possível; se é uma 

declaração, ela não está fundada sobre os aspectos que o método filosófico prescreve.   

Mas, de onde provém o impulso metafísico enquanto algo nocivo ao verdadeiro 

acto de filosofar? A principal fonte da doença metafísica localiza-a Wittgenstein na 

imitação que o filósofo quer fazer, ao filosofar, do método científico. E esta indicação 

fornece-nos uma das principais chaves para se perceber cabalmente a leitura das NL. 

Pois ela assume-se, em vários passos, como respostas aos textos de Russell.  

 

Os filósofos têm sempre diante dos olhos o método da ciência e são 

irresistivelmente tentados a levantar questões e a responder-lhes da maneira que a 

ciência o faz. Esta tendência é a verdadeira fonte da metafísica e leva o filósofo à total 

obscuridade. Quero aqui dizer que a nossa tarefa nunca pode ser a de reduzir seja o 

que for a outra coisa, ou explicar o que quer que seja. A filosofia é na verdade 

«puramente descritiva».100 

 

 Tudo se passa, portanto, como se a actividade filosófica fosse susceptível de se 

resumir, no sentido descritivo que aqui está em causa, a uma narrativa completa, tão fiel 

quanto possível, das coisas tal como as vemos. Parece despontar, nesta acepção, aquele 

projecto – de que Wittgenstein falará mais tarde, em várias ocasiões – de compilar em 

livro tudo o que encontrasse no mundo. Mas esta narrativa do mundo impede que se 

interprete ou explique o que quer que seja.101    

                                                
  
100 BB (vol.5), p. 18: Philosophers constantly see the method of science before their eyes, and are 
irresistibly tempted to ask and answer questions in the way science does. This tendency is the real 
source of metaphysics, and leads the philosopher into complete darkness. I want to say here that it 
can never be our job to reduce anything to anything, or to explain anything. Philosophy really is 
«purely descriptive».  
101 Por exemplo: Tb 1914-16, entradas de 2.9.1916 e 20.10.1916, vol. 1, pp. 177 e 181; em especial, Tlp, 
5.631, vol. 1, pp. 67-68 e na LE.  
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É um facto notável que esta concepção da natureza da filosofia contraste assim, 

de forma tão vincada e frontal, com aquilo que se disse, anteriormente, acerca do saber 

próprio das ciências. Com efeito, este contraste ganha a sua verdadeira luz interpretativa 

a partir da noção de filosofia defendida nos textos de Russell, desde o prefácio ao 1.º 

volume dos Principia Mathematica, até se agudizar absolutamente em On Scientific 

Method in Philosophy.102 Enquanto Russell defende a colagem do método da filosofia 

                                                
102 Quem tiver oportunidade de cotejar os textos de Russell anteriores a 1913 (data de redacção das NL) e 
desta data até 1918 (redacção do Tlp) apercebe-se como ele defendia uma série de aspectos acerca da 
noção de filosofia que se opunham frontalmente às teses defendidas por Wittgenstein. Já no prefácio ao 
primeiro volume dos Principia se desenha um quadro conceptual alheio aos princípios de Wittgenstein. 
Mas será posteriormente, em Our Knowledge of External World (OKEW) – e em especial no texto de On 
Scientific Method in Philosophy (OSMP), conferência proferida em 1914 (sob directa influência de 
Wittgenstein, como ele fez questão de mencionar quando a publicou) – que uma tal oposição se acentua. 
A leitura deste confronto é reforçada por algumas notas dos Diários de Wittgenstein onde se alude à 
leitura de OKEW de Russell. Por exemplo: Tb 1914-16, entrada de 01.05.15, vol. 1, p. 136. Mas, existem 
muitos testemunhos acerca desta matéria na correspondência entre ambos, veja-se, designadamente, as 
cartas posteriores a 1.7.1912 até 1919, altura em que recebe o manuscrito do Tlp. Excepto uma ou outra, 
elas testemunham um debate “filosófico”, em relação ao qual o consenso entre ambos não era fácil. Por 
outro lado, bastava lembrar aqui o facto de desde Outubro de 1911 terem convivido quase diariamente 
para admitirmos, não apenas como algo plausível mas antes indispensável, o estreito conhecimento que 
Wittgenstein desfrutava das teses (e das obras) de Russell e vice-versa, que a redacção do Tlp não 
esconde, antes salienta. (Por exemplo, Russell mostrava-lhe, com assiduidade, aquilo que escrevia: cf. 
The Selected Letters of Bertrand Russell, vol. 1, pp. 444, 459) No prólogo exprime a influência das obras 
de Russell na elaboração do Tlp e, além de isso, Russell é o autor mais vezes citado, nominalmente, no 
livro (31 e só depois Frege 14 vezes). Também Russell confessa, em vários passos dos seus escritos 
autobiográficos, a profunda e poderosa influência que Wittgenstein exerceu sobre si próprio e a sua 
filosofia, a ponto de, em certas alturas, até admitir que as críticas de Wittgenstein o paralisavam e lhe 
impunham um sentimento de impotência. (Veja-se RUSSELL, B., Portraits From Memory and Other 
Essays, Allen & Unwin, London, 1956, pp. 26-28; Idem – My Philosophical Development, pp. 110-127; 
Idem – The Autobiography of Bertrand Russell, vol. II, Allen & Unwin, London, 1967, pp. 57, 74, 98-
101, et passim). Aliás, a tradução que Russell fez das NL de Wittgenstein prova o estreito convívio 
intelectual a que aludimos. De facto, a visão russelliana do conceito de filosofia já colhia simpatia no 
modelo científico, mas a oposição à concepção wittgensteiniana torna-se mais forte e explícita a partir do 
conhecimento das NL, sobretudo nos seus textos imediatamente posteriores. Para ilustrar dois ou três 
aspectos desta oposição especulativa citamos somente uma passagem de OSMP. Cf. RUSSELL, B., 
Mysticism and Logic and Other Essays, cap. VI, Allen & Unwin, London, 1976, pp. 85 e 86. It is chiefly 
owing to this fact that philosophy, unlike science, has hitherto been unprogressive, because each 
original philosopher has had to begin the work again from the beginning, without being able to 
accept anything definitive from the work of this predecessors. A scientific philosophy such as I wish 
to recommend will be piecemeal and tentative like other sciences; above all, it will be able to invent 
hypotheses which, even if they are not wholly true, will yet remain fruitful after the necessary 
corrections have been made. This possibility of successive approximations to the truth is, more than 
anything else, the source of the triumphs of science, and to transfer this possibility to philosophy is 
to ensure a progress in method whose importance it would be almost impossible to exaggerate. 
Deve-se principalmente a este facto [de quererem perceber o todo] que a filosofia, ao contrário das 
ciências, não tenha até ao presente conhecido o progresso, porque cada filósofo autêntico teve de 
começar a obra novamente desde o princípio, sem poder aceitar nada de definitivo da obra dos seus 
antecessores. Uma filosofia científica tal como eu pretendo recomendar será fragmentária e experimental 
como as outras ciências; acima de tudo, será capaz de inventar hipóteses que, mesmo se não forem 
inteiramente verdadeiras, continuarão, contudo, a ser frutuosas após terem sido feitas as correcções 
necessárias. Esta possibilidade de aproximações sucessivas à verdade é, mais do que qualquer outra 
coisa, a fonte dos triunfos da ciência e transferir esta possibilidade para a filosofia é assegurar um 
progresso no método cuja importância seria quase impossível exagerar.  
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ao das ciências, tendo em vista alcançar conhecimentos perfectíveis, mas verdadeiros, 

repetindo e imitando assim os êxitos das disciplinas científicas, Wittgenstein defende o 

contrário. Enquanto Russell acredita no progresso da filosofia através de conquistas 

parciais e fragmentárias da verdade (e a prova da sua falta de progresso provém 

simplesmente de os filósofos, até hoje, não terem seguido e imitado os métodos 

científicos), Wittgenstein pensa, precisamente, o contrário. Enquanto Russell considera 

a filosofia como um conhecimento que apenas difere em grau mas não em espécie do 

das ciências, Wittgenstein separa ambos em absoluto. Neste domínio e não apenas nele, 

a citação de Russell manifesta que as divergências conceptuais entre ambos eram 

abissais e intransponíveis. 

 Este quadro sinóptico – ainda a carecer de maior acuidade e precisão – apresenta 

já uma ideia global daquilo que vamos encontrar nos textos posteriores às NL, os quais 

tiveram neste o seu impulso inicial.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
Por outro lado, no carteio entre ambos percebe-se com bastante nitidez que as permanentes zangas entre 
eles não aconteciam apenas pela disparidade de carácter nem pela diferente “Weltanschauung” de um e 
do outro, era também (e talvez sobretudo) a oposição dos ideais (e da sua contribuição para a vida) que os 
separava e, quase se podia dizer, os punha nos antípodas um do outro. Wittgenstein apercebeu-se disso 
muito cedo e não escondeu a causa que os levava a magoarem-se um ao outro com frequência: Du magst 
darin recht haben, daβ wir selbst vielleicht nicht einmal so sehr verschieden sind: aber unsere Ideale 
sind es ganz und gar. Podes ter razão ao dizeres que, se calhar, nós próprios não somos assim tão 
diferentes: mas os nossos ideais são-no absolutamente. Cf. CL, 40 LW-BR, de 3.3.1914, p. 78. 
Vários autores chamam a atenção para este conflito conceptual: BAKER, G. & HACKER, P., Op. cit., pp. 
464 e 465, BLACK, M., Op. cit., p. 24 e SUÁREZ, L., “La Filosofía en los Primeros Escritos de Ludwig 
Wittgenstein”, Universitas Philosophica, 13 (1989), pp. 9-30, pp. 14 e 15.  
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§4 

A NOÇÃO DE FILOSOFIA NO TLP 

A focagem do conceito de filosofia no Tlp reparte-se por várias frentes de 

investigação e acrescenta elementos novos à discussão levada a cabo nas NL. A 

linguagem assume um protagonismo que já se pressentia no texto anterior, mas que só 

agora se torna declarado. Wittgenstein dedica ao tema da linguagem uma atenção 

minuciosa e concede-lhe uma importância ímpar, a ponto de afirmar que toda a filosofia 

é crítica da linguagem, com a ressalva de tal crítica não ser tomada no mesmo sentido 

da de Mauthner.103 É sobre este tema que se funda toda a disputa filosófica que assoma 

nas páginas do Tlp, em particular nas proposições secundárias indexadas à proposição 

nuclear número 4.104 Fruto de condições impostas por esta concepção linguística, a que 

                                                
103 Cf. Tlp, 4.0031, vol. 1, p. 26: Alle Philosophie ist «Sprachkritik». (Allerdings nicht im Sinne 
Mauthners.) A restrição assinalada por Wittgenstein não pode ser ignorada, em especial se tivermos em 
atenção a negação de toda e qualquer possibilidade, defendida nos escritos de Mauthner, de o ser humano 
lograr obter um conhecimento verdadeiro da realidade. Nem sequer as ciências podem aspirar a isso. A 
natureza metafórica da linguagem invalida as suas pretensões em relação ao conhecimento. Ela está presa 
e ligada de forma indelével aos estados anímicos do sujeito e ainda transporta consigo todo o peso da 
herança cultural do passado e o material sensível que cristalizou (e continua a cristalizar, pois este 
processo nunca está concluído) o seu sentido. Se alguém pretender eliminar os matizes que compõem a 
vida de cada palavra – a sua história natural – através de um programa que as restrinja a um sentido 
unívoco exigido pelas pretensões de um conhecimento objectivo, impessoal, tais pretensões alimentam, 
de acordo com as teses de Fritz Mauthner, uma crença de foro teológico na “lógica da linguagem”. De 
modo que, para Mauthner, só a arte poética é possível por meio da linguagem, justamente porque a poesia 
ignora toda e qualquer exigência do saber. Como consequência de tudo isto, a meditação que pese bem as 
pretensões do conhecimento desemboca, inevitavelmente, no silêncio, na mudez. Por isso, Mauthner 
julgou ver na Carta de Lord Chandos, de H. von Hofmannsthal, os primeiros reflexos das suas ideias no 
domínio da crítica da linguagem. Um sumário dos problemas atinentes ao nominalismo filosófico de 
Mauthner na relação com os textos de Wittgenstein pode ler-se em: MENDIZABAL, A., “Presencia de F. 
Mauthner en la Filosofia de L. Wiitgenstein”, Naturaleza e Gracia, 32/1 (1985), pp. 47-62; JANIK, A. & 
TOULMIN, S., Op. cit., pp. 121-132 et passim. Discorda-se da leitura que G. Steiner faz deste passo do 
Tlp, afirmando que a rejeição de Wittgenstein se devia ao facto de não admitir antecessores – cf. STEINER, 
G., “De lo que no se Puede Hablar”, Revista de Occidente, 103 (1989), pp. 21-32, p. 31. E, se é verdade 
que Wittgenstein não admitia antecessores, não é isso o que este passo se destina a exprimir. A diferença 
que Wittgenstein queria realmente sublinhar, em relação à crítica da linguagem elaborada por Mauthner, 
era – no essencial – isto: ao contrário de Mauthner, Wittgenstein acreditava que a linguagem podia 
exprimir, com toda a perfeição, um género de conhecimento (o representativo). Mas, bem vistas as coisas, 
este conhecimento não conduzia ao cerne das questões importantes da vida. Pois nesse domínio, a 
linguagem representativa tinha de se remeter ao silêncio, para não “caricaturizar” algo que, de todo em 
todo, lhe escapa. 
104 A numeração das proposições do Tlp submete o livro a uma ordem dupla. Por um lado, estabelece uma 
relação hierárquica entre elas – cada uma ocupa o seu lugar conforme a importância que lhe é atribuída. 
Em segundo lugar, estabelece também uma dependência quanto ao tema, mais ou menos explícita, entre 
as proposições nucleares e as instanciações delas. Esta ordem empresta ao livro uma beleza construtiva e 
um rigor “geométrico” que vai muito além da simples aplicação de uma receita expositiva. De resto, 
Wittgenstein chama a atenção do leitor para esse fenómeno logo na primeira página do livro, na única 
nota de rodapé que ele tem: o lugar de cada proposição decorre do “peso lógico” que lhe é atribuído. 
Deste modo, mercê desta estruturação, toda a exposição gira em torno de sete proposições nucleares e as 
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o próprio discurso do livro não pode nem deve ser eximido (pois o que importa é, antes, 

que seja iluminado e compreendido à luz dela), o Tlp significa o termo de um demorado 

debate filosófico, cujos resultados para a filosofia são surpreendentes e pouco 

animadores. Com efeito, no fim do percurso metodológico a que a crítica obriga, a fim 

de limpar um terreno cheio de armadilhas linguísticas, o resultado alcançado – além de 

escasso – é pouco lisonjeiro para a razão humana: em rigor, não há proposições 

                                                
proposições com casas decimais correspondem a comentários e dilucidações daquelas. A proposição 
número sete ocupa um lugar especial, uma vez que é a única que não carece de nada, pois não tem 
qualquer proposição secundária anexada a ela. A dependência das segundas em relação às primeiras 
estabelece assim uma espécie de submissão ao tema que elas propõem. No entanto, elas gozam de uma 
certa autonomia, pois em vários casos elas afastam-se consideravelmente do tema proposto. Stenius 
comparou esta relação mútua com a que liga um tema musical e as suas variações. Cf. STENIUS, E., Op. 
cit., pp. 4 e 5. Contudo, dentro dos pensamentos numerados de forma decimal também está implicada 
uma teia de relações hierárquias: assim, a proposição 4 tem como réplicas mais próximas 4.01, 4.02, 4.03, 
4.04, 4.05, 4.06, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Mas, para darmos apenas um exemplo da progressão que as 
proposições com mais algarismos decimais fazem relativamente àqueles que têm um menor número, 
apresentamos apenas o rastreio seguinte. A proposição 4.4 tem a ela anexada 4.41 (e esta ainda uma 
desdobragem 4.411), 4.42, 4.43 (e esta uma desdobragem 4.431), 4.44 (e esta duas desdobragens 4.441 e 
4.442), 4.45, 4.46 (e esta desmultiplica-se em oito que ainda divergem entre si: 4.461 e 4.4611, depois 
4.462, 4.463, 4.464, 4.465, e finalmente 4.466, a qual ainda tem a si subordinada uma especificação 
4.4661). Como se pode perceber pelo exemplo, a rede de conexões entre as proposições parece mais um 
labirinto – para o qual Wittgenstein deixa algumas pistas concretas – do que uma simples concatenação 
de pensamentos. Por fim, não podia faltar o elemento desorientador, alguns pensamentos numerados não 
seguem a regra estabelecida pelo filósofo logo no início. Por exemplo, a seguir a 4 surge 4.001, 4.002, 
4.003 (e submetida a esta 4.0031) só depois aparece 4.01. Ora, quanto mais casas decimais uma 
proposição tem, mais longe se encontra da nuclear e, seguindo o princípio adiantado por Wittgenstein 
4.001 devia ser uma especificação ou comentário a 4.01. No entanto, no Tlp esta relação de dependência 
acha-se invertida. Vários exemplos deste género podiam ser dados. Apesar destas e de outras ciladas, o 
sistema geral sugere uma enorme complexidade e empresta ritmo, beleza e clareza à leitura do Tlp. Os 
exegetas canónicos da sua obra raramente lhe prestam atenção (por exemplo, Max Black ignora-o, apenas 
faz referência na introdução geral como algo que Stenius aborda). Mas, Wittgenstein acentua a sua 
importância como princípio orientador – não de leitura, mas da arquitectura subjacente ao livro – e 
adverte que, se o Tlp fosse impresso sem este sistema de numeração, seria um amálgama ilegível: 
Observe-se, de passagem, que os números decimais das minhas proposições teriam absolutamente de ser 
incluídos na impressão, porque só eles conferem a possibilidade de visão sinóptica* e claridade ao livro 
e ele seria uma trapalhada incompreensível sem esta numeração. Cf. BLF, 26 LW-LvF, de 5.12.1919, p. 
39: Nebenbei bemerkt, müβten die Dezimalnummern meiner Sätze unbedingt mitgedruckt werden, 
weil sie allein dem Buch Übersichtlichkeit und Klarheit geben und es ohne diese Numerierung ein 
unverständlicher Wust wäre. Para o mesmo assunto confrontar também SCHEIER, C-A., “Zur Struktur 
von Wittgensteins logisch-philosophischer Abhandlung”, in WEINBERGER, O. & KOLLER, P. & 
SCHRAMM, A. (Eds.) Philosophie des Rechts, der Politik, und der Gesellschaft, Verlag hpt, Wien, vol. 15, 
1988, pp. 410-412.  
*Vários aspectos a considerar sobre o sentido de Übersichlichkeit e a tradução deste termo. Em primeiro 
lugar, o que está em causa nele não é pura e simplesmente uma questão de clareza, de perspicuidade, etc. 
mas sim de abrangência ou de visão de conjunto – um olhar que abarca, não deixa de fora, ou seja, que 
acompanha o todo. Trata-se, nesse sentido, de um olhar panorâmico. Em segundo lugar, o termo indica 
ao mesmo tempo a ideia de um olhar abrangente constituído de tal modo que permite perceber bem onde 
é que tudo se situa nesse todo (e, portanto, como é que as suas partes se relacionam umas com as outras). 
É nesse sentido que recorremos à ideia de sinopse (de perspectiva sinóptica, etc.) que traduz mais 
nitidamente esta carga semântica. Também podemos falar de visão de conjunto, porque esta expressão 
portuguesa exprime exactamente a mesma ideia. Por último, assinale-se ainda que o termo übersichtlich, 
Übersichtlichkeit, etc., traduz, sobretudo, uma propriedade daquilo que se tem em um determinado 
ponto de vista ou o facto de o ponto de vista em causa estar constituído de tal modo que proporciona uma 
sinopse ou visão de conjunto no sentido referido.  
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filosóficas capazes de se apresentarem como doutrina. Na melhor das hipóteses, a 

filosofia resume a sua actividade a elucidar, a clarificar pensamentos que, de outro 

modo, fazem mergulhar o ser humano na obscuridade e no erro. Assim, o impacto final 

do método filosófico correcto, adoptado por Wittgenstein, acarreta consequências 

profundas: quer já no que toca aos conteúdos do próprio livro, quer já no que respeita 

aos seus leitores e, acima de tudo, para o saber filosófico em geral.  

Em primeiro lugar, a aplicação exacta do método conduz quem procede de 

acordo com as suas indicações, a uma destruição em série dos problemas tradicionais da 

filosofia, destruição essa que obriga a repensar o lugar que a filosofia ocupa, a natureza 

e a finalidade deste género de saber, obrigando a perguntar se a filosofia consiste na 

actividade de destruição ou se, pelo contrário, significa aquilo que resta depois da sua 

aplicação: os despojos do empreendimento de limpeza ou destruição aqui em causa.  

Em segundo lugar, a correcta aplicação do método preconizado por Wittgenstein 

conduz a uma evidência que ultrapassa todo o género de resultados esperados a partir de 

enunciados filosóficos ou especulativos em geral, evidência que projecta consequências 

de ordem cognitiva e prática: o leitor alcança “uma visão correcta do mundo” – e, em 

virtude de tal ganho, a sua vida tem de sofrer uma alteração radical. O que isto 

efectivamente seja, deixemo-lo por agora em suspenso. O que agora se tentará fazer, é 

reconstruir os percursos que as frentes de investigação exploradas no livro abriram.105 

                                                
105 Imediatamente após a sua publicação, na versão bilingue da Kegan Paul, de Novembro de 1922, o Tlp 
conheceu um sucesso assinalável. Relembre-se que esta tradução se deveu a Frank Ramsey e C. K. Ogden 
(é o que significa a referência de Russell a “dois jovens” tradutores de Cambridge – CL, 99 BR-LW, de 
24.12.21, p. 174) e teve em Wittgenstein um colaborador interessado. Assim, como resposta a um 
inquérito enviado por Ogden acerca de problemas específicos que a tradução lhe punha e ele não 
conseguia resolver, Wittgenstein anexou à carta de 23.4.1922 – ÖNB – HAN, Ser. nº 1270/42-9 – vinte 
páginas de notas explicativas, as quais constituem um instrumento de trabalho precioso (e único) em 
vários aspectos. Mais tarde, subsistindo algumas dúvidas, envia outras seis páginas de aditamentos à carta 
de 17.07.1922; cf. ÖNB – HAN, Ser. nº 1270/42-3. Ainda nesse ano foi leccionado um curso na 
Universidade de Viena e, em Janeiro de 1923, Richard Braithwaite deu uma conferência sobre “A Lógica 
de Wittgenstein” no Tractatus (em Cambridge). Em 1935, John Wisdom dá uma breve conferência no 
Clube de Ciências Morais sobre Wittgenstein e Moore (cf. NEDO, M. & RANCHETTI, M., Op. cit., p. 266-
67). No ano de 1927 foi traduzido para chinês e em 1931, em Königsberg, dedicou-se-lhe um ciclo de 
conferências. A primeira recensão crítica saiu em Inglaterra e ainda hoje é apontada como uma referência 
interessante (por exemplo, ao atacar a posição de Russell sobre uma linguagem ideal, referida na 
introdução), apesar de a sua incursão nos temas fortes do Tlp – temas como o místico, a noção de filosofia 
ou a ética – ser bastante tímida): RAMSEY, F., “Critical Notices”, Mind, 32 (1923), pp. 465-478. É, no 
entanto, uma crítica que não está contaminada com a proximidade ou influência do conhecimento pessoal 
do autor. Ao mesmo tempo, o entusiasmo com que foi recebido em círculos restritos da Áustria e 
Alemanha era partilhado na atmosfera erudita de Cambridge, como se pode verificar por uma carta de 
Keynes, escrita ano e meio após a publicação do Tratado em língua inglesa: CL, 112 JMK-LW, de 
29.03.1924, p. 201: I still do not know what to say about your book, except that I feel certain that it 
is a work of extraordinary importance and genius. Right or wrong, it dominates all fundamental 
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discussions at Cambridge since it was written. “Ainda não sei o que dizer do seu livro, excepto que 
sinto que é, de certeza, uma obra de extraordinária importância e génio. Certa ou errada, domina todas 
as discussões fundamentais em Cambridge desde que foi escrita.” A difusão do livro no universo de 
Oxford também foi rápida, em 1932 Alfred Ayer deu uma conferência sobre o Tlp, então ainda como 
aluno: Cf. AYER, A., Op. cit., p. 131.  
No entanto, o livro de Wittgenstein teve um percurso extraordinariamente acidentado até ser publicado. 
Como se sabe, Wittgenstein redigiu-o na frente de batalha (oriental primeiro e ocidental nos últimos dois 
anos) da Primeira Guerra Mundial, quando estava ao serviço do exército austríaco, para o qual se havia 
oferecido como voluntário. Uma primeira versão já estava redigida em 1915: Ich habe in der letzten 
Zeit sehr viel gearbeitet und, wie ich glaube, mit gutem Erfolg. Ich bin jetzt dabei das Ganze 
zusammenzufassen und in Form einer Abhandlung niederzuschreiben. “Trabalhei imenso nos 
últimos tempos e, creio, com bons resultados. Agora estou a resumir tudo e a reduzi-lo a escrito na forma 
de um tratado.” Cf. CL, 55 LW-BR, de 22.10.1915, p. 103. É mais ou menos consensual aceitar que este 
trabalho estaria muito próximo daquilo que hoje conhecemos como sendo a versão do Prototractatus – 
pois não inclui nenhuma proposição entre as proposições 6.4 e 7 do futuro Tlp – as proposições de foro 
ético e religioso que surgem anotadas somente, nos Tb 1914-16, no ano de 1916. É em 1919 que 
Wittgenstein informa Russell da existência de um livro – que esperava publicar imediatamente após o 
regresso a casa – no qual tinha resolvido os problemas filosóficos que antes os atormentavam a ambos (cf. 
CL, 60 e 61 LW-BR, de 10 e 13.3.1919 respectivamente, pp. 110-112). A primeira publicação do Tlp – 
saída em língua alemã, nos Annalen der Naturphilosophie, no ano de 1921 – era considerada uma versão 
pirata (LWBB, 44, LW-PE, de 5.8.1922, p. 35) e o seu editor um charlatão (CL, 98 LW-BR, de 28.11.21, 
p. 172). Antes Wittgenstein tinha recebido resposta negativa de sete editoras. Contudo, a sua publicação 
foi conseguida mercê da introdução que B. Russell lhe escreveu – uma vez que já gozava de uma fama e 
estima assinaláveis. Mesmo nas edições seguintes, aparecidas em Inglaterra (1922 e 1933), a introdução 
aparecia sempre (apesar de Wittgenstein discordar dela em vários aspectos) como fiança da sua 
viabilidade editorial. 
Em nenhum momento do livro o leitor descobre o mais leve vestígio das condições exteriores em que a 
sua redacção foi levada a cabo e só os Tb 1914-16 fornecem, de forma mais detalhada, as hesitações e os 
passos intermédios no caminho para os dogmas do Tlp. São os GT que nos dão a conhecer o soldado (se 
nos é permito dizer, o ser humano) na sua relação com a guerra, o desamparo e medo diante da iminência 
da violência, da miséria e da morte. Por isso, o Tlp não costuma aparecer no lote da literatura associada à 
(ou directamente dependente da) 1ª Grande Guerra. O próprio Wittgenstein desprezava tudo aquilo que 
fosse exterior ao próprio livro. Em carta a Ogden, quando este lhe sugeriu qualquer coisa como imprimir 
alguns dados biográficos (como a idade, ter sido voluntário da 1.ª guerra e prisioneiro) na folha de rosto 
do Tlp, Wittgenstein respondeu-lhe ironicamente assim: “Se eu soubesse que o crítico comum acreditava 
em astrologia, sugeriria imprimir a hora e data do meu nascimento na primeira página do livro para que 
ele pudesse fazer o meu horóscopo. (26.IV.1889, 6 horas da tarde)” Cf. ÖNB – HAN, Ser. n.º1270/42-2, 
LW-CKO de 4.8.1922, fls. 2 e 3 (Idem: LCKO, pp. 57 e 58). If I knew that the general reviewer/ 
believed in astrology I would suggest// to print the date and hour of my birth/ in front of the book 
that he might/ set the horoscope for me. (26/IV 1889. 6 p.m). Não obstante isso, uma leitura muito 
invulgar do Tlp, uma leitura que estimula a sua aproximação aos movimentos artísticos modernistas das 
duas primeiras décadas do século XX (em especial no campo da poesia, onde pontificam Gertrud Stein e 
F. Marinetti) deve ler-se PERLOFF, M., Wittgenstein’s Ladder, Poetic Language and the Strangeness of 
the Ordinary, Univ. of Chicago Press, Chicago and London, 1996. Esta posição é partilhada também, em 
certos aspectos, por MONK, R., Op. cit., p. 137 et passim e, em grande parte, no invulgar estudo de A. 
Tanesini já citado. Por outro lado, à medida que as suas meditações avançavam e eram redigidas, 
Wittgenstein experimentava uma oportunidade única na vida: perante circunstâncias tão adversas, subir 
ainda mais o padrão das suas exigências éticas. Por isso, uma passagem decisiva dos GT afirma que a 
guerra é uma prova de fogo do carácter: GT, entrada de 10.8.1914, p. 38: Dies [die Stellung] ist eine 
Feuerprobe des Charakters eben darum, weil so viel Kraft dazu gehört, die gute Stimmung und die 
Energie nicht zu verlieren. “Esta [situação] é uma prova de fogo do carácter, precisamente porque se 
precisa de tanta força para não se perder a boa disposição e a energia.”  
No que respeita aos Diários Íntimos seguimos sempre a versão bilingue castelhana/alemão editada por W. 
Baum (mas quem a cotejar com a edição alemã, mais tardia, pode verificar que esta corrige algumas 
leituras imprecisas daquela). É evidente que também encontrámos muitas observações publicadas antes de 
haver uma edição dos GT. Mas optámos sempre pela edição de Baum e não por aquelas que encontrámos 
publicadas em primeira-mão, mas dispersas e descontextualizadas. Pois, como se sabe, desde 1969 que 
começou a polémica à volta dos escritos de Wittgenstein em escrita cifrada e só terminou em 1985, 
precisamente com a primeira edição integral – embora “clandestina” – dos mesmos.     
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Antes de as percorrermos e estabelecermos as questões que a cada uma diz 

respeito, é indispensável ler com muita atenção o prólogo. Ele traça linhas gerais, 

programáticas e, em matéria de pormenores, serve de guia e estabelece itinerários de 

leitura. O primeiro contacto com ele causa admiração e embaraço a quem lê. Porque 

está longe de se supor, quando alguém se entrega à leitura de um livro de filosofia, que 

o autor dele confesse, na abertura, não ensinar nada que o leitor não saiba já. A 

experiência torna-se mais surpreendente ainda quando afirma que só o compreenderá 

quem já tiver pensado o mesmo que ele pensou ou algo semelhante. Desde o princípio, 

Wittgenstein entrega as dificuldades ao cuidado do leitor: este livro será em grande 

parte aquilo que cada um for capaz de fazer dele. Quer dizer, este livro não só 

desvaloriza os pensamentos que comunica, mas, mais importante do que isso, assume-se 

também como a superfície – o espelho – na qual o leitor tem a oportunidade de 

inscrever – como se fosse uma espécie de exercício maiêutico – os seus próprios 

pensamentos.106 Por outro lado, o prazer que a leitura proporciona tem que ver com esta 

descoberta do leitor: ao ler o Tlp, ele descobre, em certo sentido, os seus próprios 

pensamentos. É nesta linha de pensamento que se lança alguma luz sobre a curiosa e 

obscura informação de que ele jamais poderá ser lido como livro escolar, como 

compêndio ou manual de filosofia.  

“Manual” pode compreender-se de três maneiras distintas. A primeira diz 

respeito aos manuais técnicos que acompanham uma máquina ou um utensílio. Eles 

reproduzem e explicam os passos adequados que é preciso seguir e dão as instruções 

precisas, exactas, para o instrumento em causa funcionar. A segunda compreensão diz 

respeito ao conceito de manual usado de forma académica. Trata-se invariavelmente de 

um livro de selecção de textos e problemas no qual se apresentam fórmulas e sínteses 

históricas da solução dos mesmos, à luz de um programa e de objectivos previamente 

estabelecidos. Portanto, está em jogo apresentar problemas mas também as receitas 

deles, as quais podem justamente inibir e anestesiar a natureza problemática de que 

                                                
106 Tanto no prefácio do Tlp quanto no das PU, Wittgenstein tece várias considerações acerca dos livros, 
dos leitores e das circunstâncias em que eles aparecem a público. Uma aspiração que ele repete em ambos 
consiste no desejo de os seus pensamentos escritos, em vez de serem lidos e tomados como algo que 
contém valor intrínseco a um sistema filosófico, servirem antes como estímulo para o leitor pensar por si 
mesmo. Veja-se: Tlp, prólogo, vol. 1, pp. 9 e 10 e PU, prólogo, vol. 1, p. 233. Em diversos momentos da 
sua obra elabora pensamentos semelhantes. Um exemplo paradigmático encontra-se em: UG, §387, vol. 
8, p. 196: (…) Ich glaube, einen Philosophen, einen der selbst denken kann, könnte es interessieren, 
meine Noten zu lesen. Ou seja: “Eu creio que ler as minhas notas poderia interessar a um filósofo, a 
alguém que seja capaz de pensar por si próprio.” Trata-se, claramente, de um traço da autonomia do 
pensar já referida antes.     
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estão investidos e que os caracteriza. O terceiro modelo da noção de manual é aquele 

que consiste na exposição global – e sistemática – de um corpo de conhecimento. 

Justamente, estão neste lote os casos dos manuais de divulgação científica, tais como 

Manual de Mecânica, Manual de Física Quântica, Manual de Zoologia, etc. Os livros de 

filosofia em geral também estão abrangidos por esta concepção, aqueles que procuram 

traçar os contornos de um sistema filosófico positivo, desde Platão e Aristóteles em 

diante. O Tlp não cumpre os requisitos de uma nem das outras versões de manual aqui 

adiantadas. Dito de modo bastante tosco, não oferece uma receita a quem o lê, não 

ensina problemas filosóficos no sentido habitual do termo, não veicula um saber 

positivo. Antes alerta, de forma enfática, para um saber – esse sim de uma importância 

colossal – que a linguagem (portanto, também o Tlp) não consegue alcançar nem deter, 

mas para o qual é possível apontar de forma indirecta. E, talvez mais importante do que 

tudo o resto, nega a existência de “proposições filosóficas” (Tlp, 4.112107 – no 

seguimento das indicações dadas já nas NL) no sentido tradicional do termo: Por 

conseguinte, não é um manual.108  

Antes de tudo ele destrói de forma radical qualquer parentesco com o ensino, 

com a vulgarização e transmissão de saberes, com a didáctica da filosofia. Desde a 

primeira frase do livro, o leitor fica comprometido com o texto, implicado e envolvido 

nele. Pode dizer-se que é o seu primeiro alvo e não se pense que é um alvo inocente. O 

Tlp é, parcialmente, um texto produzido para e pelo leitor. O aviso de que o leitor só 

compreenderá – talvez – os pensamentos nele expressos, se já pensou pelo menos uma 

                                                
107 Tlp, 4.112, vol. 1, p. 32: (...) Das Resultat der Philosophie sind nicht «philosophische Sätze» 
sondern das Klarwerden von Sätzen. (...) O resultado da filosofia não são «proposições filosóficas», 
mas o facto de proposições serem esclarecidas. 
108 Tlp, Vorwort, vol. 1, p. 9: Es ist also kein Lehrbuch. A edição portuguesa do Tlp (Tratado lógico-
filosófico e Investigações Filosóficas, F. C. Gulbenkian, tradução de M. S. Lourenço, Lisboa, 1987), que 
cotejámos integralmente, oferece neste passo uma tradução infeliz. Pois, o termo Lehrbuch é vertido para 
português por “livro de texto”. Expressão ambígua que lança dúvidas sobre o seu significado efectivo e 
carece de rigor. A nossa opção de traduzir por manual apenas podia ser substituída por outras análogas 
como compêndio ou livro escolar. Noutras passagens desta edição (até à data a única disponível em 
Portugal), a somar às dificuldades inerentes ao estilo expositivo de Wittgenstein, acrescentam-se algumas 
alheias a ele: a tradução de certos termos parece-nos muito discutível, por exemplo, o verbo bedeuten é 
traduzido por conotar, deixando transparecer que ele é usado sempre no sentido em que a lógica e a 
linguística o usam vulgarmente, o que não é facto. Aliás, o sentido vulgar na linguagem coloquial alemã é 
o de significar e assim devia ser traduzido em vários passos. Problemas de outra ordem se levantam 
quando se deixam termos por traduzir, como acontece, por exemplo, na proposição 2.01 ao não traduzir o 
vocábulo Sachen. É verdade que ele está junto de um sinónimo Dingen, mas se Wittgenstein os põe lado a 
lado não foi, de certeza, por figura de estilo: Ding é a res (coisa) latina e Sach é algo mais abstracto que 
bem se podia traduzir por entidade. No entanto, o lapso maior ocorre na proposição 6.54 ao traduzir 
incorrectamente o pronome pessoal mich, substituindo-o por sie, o qual não existe no texto alemão. Na 
altura exacta faremos alusão a isso. 
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vez os mesmos pensamentos ou pensamentos semelhantes, causa uma grande 

perplexidade, por uma parte, e um certo desconforto intelectual, por outra. O leitor não 

está à espera de encontrar uma exigência, estabelecida de antemão, sem a qual o 

entendimento do que se vai ler fica seriamente comprometido. Por outro lado, esta 

exigência de princípio raramente é levada a sério, ela tende a ser desvalorizada e 

esbatida, rapidamente esquecida na sua importância. Sucede mesmo que o aviso perde 

todo o efeito “crítico” à medida que a leitura avança, porque as proposições apelam e 

implicam-se umas às outras (obedecendo a uma hábil estrutura hierárquica em torno das 

sete nucleares, a que já fizemos alusão) como elos de uma cadeia ou, mais exactamente, 

como fios de uma vasta e complexa urdidura. Eles enunciam dogmas, teses indiscutíveis 

e à primeira vista nada se descortina aí que decorra do desempenho ou da 

responsabilidade do leitor.109 Pelo contrário, confrontado com teses sucessivas, cuja 

concatenação desperta o sentimento profundo de unidade e de totalidade, a atitude do 

leitor quase se podia resumir a aceitá-las ou renegá-las, a dizer-lhes sim ou não.  

O facto de o texto ser já em parte um texto familiar ao leitor, um texto da sua 

própria lavra, que ele pensou por si próprio, sugere que a sua leitura como texto 

impresso lhe traria prazer ao lê-lo. Como se a cada momento, a cada passagem, o leitor 

se reconhecesse nele e obtivesse prazer no reflexo da sua imagem enquanto produto 

intelectual. O livro não seria apenas o suporte material a partir do qual a imagem do 

leitor aparece, mas uma espécie de auto-retrato.110  

                                                
109 A aparência dogmática das frases já mereceu um sem número de comentários, sendo um dos mais 
acertados aquele que Bertrand Russell exprimiu assim: Como habitualmente, ele próprio é oracular e 
emite a sua opinião como se fosse uma ucasse do czar, mas dificilmente o pobre povo se contenta com 
este procedimento. Cf. RUSSELL, B., My Philosophical Development, Simon and Schuster, New York, 
1959, p. 118: He, himself, as usual, is oracular and emits his opinion as if it were a Czar’s ukase, but 
humbler folk can hardly content themselves with this procedure. Por outro lado, a implicação do 
leitor no texto convoca uma operação da imaginação e somente através dela o leitor fica em condições de 
o compreender. Quer dizer, não está em causa um acompanhamento pari passu dos enunciados do livro. 
Sucede antes que o leitor tem de se colocar no lugar do autor, como se ele (leitor) tivesse sido o 
verdadeiro mentor dele. Isto segundo a interpretação ousada e original de: DIAMOND, C., “Ethics, 
Imagination and the Method of Wittgenstein’s Tractatus”, in Bilder der Philosophie, R. HEINRICH UND H. 
VETTER  (Eds.), Wiener Reihe, 5 (1991), pp. 55-90.    
110 O gozo da compreensão prescreve neste passo o reconhecimento do leitor no texto. Isto quer dizer que 
não se trata apenas de um gozo produzido a partir do exterior, por ocasião da leitura, mas sobretudo ele 
provém do facto de, através do texto, se dar um reflexo da sua imagem. Ora, a maneira de assim despertar 
o leitor para o “si próprio” e afectá-lo por meio do texto reenvia para um auto-conhecimento e para uma 
destruição da doença da ignorância de si que tem um fundo clínico e pedagógico, isto é, está-se na 
presença de um metodologia terapêutica da interioridade. Tome-se como paradigma desta compreensão o 
seguinte aforismo: Eu devo ser simplesmente o espelho no qual o meu leitor vê o seu próprio pensamento 
com todas as suas deformações e, com esta ajuda, as pode corrigir. Cf. VB, 1931, vol. 8, p. 474: Ich soll 
nur der Spiegel sein, in welchem mein Leser sein eigenes Denken mit allen seinen Unförmigkeiten 
sieht, und mit dieser Hilfe zurecht richten kann. A filosofia platónica dá conta de um processo idêntico 
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Como foi referido antes, o prólogo dá conselhos ao leitor (resta saber se são 

verdadeiras orientações ou se, ao invés, são fontes de perturbação e desassossego) e fixa 

sucintamente o programa geral do livro: 

 

Todo o sentido do livro podia, por exemplo, exprimir-se nas seguintes palavras: 

aquilo que, em geral, se pode dizer, pode dizer-se claramente; e sobre aquilo de que 

não se pode falar deve guardar-se silêncio.111 

 

Wittgenstein identifica o plano do dizível (sinónimo de pensável) com aquilo 

que pode ser expresso e, ao mesmo tempo, remete tudo o que escapa ao logicamente 

dizível para o universo do silêncio. Esta divisão do universo da linguagem, segundo a 

qual uma parte dela diz o que é dizível e a outra tenta em vão dizer o indizível (ou 

alimenta a ilusão de o dizer) dirige e condiciona em absoluto a investigação levada a 

cabo pelo Tlp. Os resultados do seu apuramento reflectem-se no próprio livro, na noção 

de filosofia e em todo o conhecimento possível. Antes de solucionar questões 

particulares postas por modos de designação na linguagem, Wittgenstein pretende 

delimitar as condições gerais do reino da linguagem com sentido, do dizível enquanto 

tal. Portanto, o que está em causa é instaurar um exame rigoroso que estabeleça 

                                                
em Alcibíades I, 105d-105e. O comentador J. Ferrater Mora viu algo semelhante, no Tlp, ao que estamos 
a tentar clarificar: O Tractatus foi o primeiro polimento de um espelho que conseguisse devolver-nos a 
imagem de nós mesmos ampliada e deformada. Ver MORA, J., “Wittgenstein oder die Destruktion” in 
Ludwig Wittgenstein, Schriften, Beiheft 1, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1972, p. 22: Der 
Tractatus war der erste Schliff eines Spiegels, der uns das Bildnis unserer selbst vergröβert und 
deformiert zurückzuwerfen vermöchte.   
Para Wittgenstein, um sinal revelador da escrita autêntica (e da conversa também) era o prazer, a alegria 
com que se escrevia ou falava. Isto pode ler-se em mais do que um sítio da sua obra. Por exemplo, em 
carta a Piero Sraffa exprime-se assim: The enjoyment is in a sense the oil which lubricates discussion 
and to me perhaps it is the really valuable thing in a discussion. O prazer é, em um sentido, o óleo que 
lubrifica a discussão e, para mim, talvez, o que há de realmente valioso na discussão. Cf. WCLD, 195 
LW-PS, carta de 19.7.1935, p. 249. 
111 Tlp, Vorwort, vol. 1, p. 9: Man könnte den ganzen Sinn des Buches etwa in die Worte fassen: Was 
sich überhaupt sagen läβt, läβt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muβ  
man schweigen. Este pensamento repete-se, na íntegra, na famosa proposição 7 do Tlp. É notável 
constatarmos que Sófocles produziu – cerca de 25 séculos antes – em Édipo Rei, verso 569, em fala de 
Creonte, uma formulação muito semelhante à de Wittgenstein. Cf. SOPHOCLES, The Plays and Fragments, 
Part I, The Oedipus Tyrannus, With Critical Notes, Commentary and Translation by R. C. Jebb, 
Cambridge University Press, 1887, v. 569, p. 82,: KP. Οὺκ οι̉δ˙ ε̉φ ̉ οι̉ς γὰρ µὴ φρονω̃ σιγα̃ν φιλω̣̣̃. Que 
Jebb traduz por “CR. I know not; where I lack light, ‘tis my wont to be silent.” Veja-se uma edição 
portuguesa recente: SÓFOCLES, Rei Édipo, Introdução e tradução de Maria do Céu Z. Fialho, Edições 70, 
Lisboa, 1991, v. 569, p. 91: CREONTE – Não sei; e sobre o que não conheço, prefiro guardar silêncio.  
Há na formulação deste problema, em Wittgenstein, uma certo grau de novidade. Esta novidade consiste 
no estatuto atribuído ao silêncio; não só no estatuto, mas também no alcance do próprio silêncio, isto é, na 
importância de que se reveste – inalcançável para toda e qualquer linguagem.  
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condições universais a priori capazes de clarificar a relação projectiva entre a 

linguagem e o mundo, entre o sujeito do conhecimento e os objectos. Esta tarefa 

constituiu a principal preocupação de uma grande parte da investigação realizada antes 

da elaboração do Tlp e que, mais tarde, serviu de material para a sua elaboração. 

 

O grande problema em torno do qual gira tudo o que escrevo é: existe a priori 

uma ordem no mundo e, em caso afirmativo, em que é que ela consiste?112 

 

Se o alvo for, como de facto é, determinar as condições e possibilidades das 

faculdades do conhecimento em geral então a prioridade da análise recai sobre os 

elementos do par constituído pela linguagem e pelo mundo. Dito de outro modo, apurar 

a essência da linguagem conduz naturalmente ao conhecimento da essência do mundo. 

Para haver conhecimento, tem de se produzir uma relação genuína, portadora de 

sentido, entre os dois universos aparentemente díspares. É indispensável captar a 

estrutura que subjaz à linguagem, para, através dela, compreender cabalmente o seu 

poder e utilidade. Esta utilidade traduz-se em capacidade de representação das coisas do 

mundo. Para usar já a nomenclatura do Tlp, trata-se de a linguagem produzir imagens 

dos factos ou dos estados-de-coisas. A estrutura subjacente à linguagem – a forma da 

representação – não pode diferir de uma qualquer propriedade análoga que o mundo 

possua. Sem este denominador comum, não seria possível a linguagem representar 

fielmente e o mundo ser representado. Sem este denominador, não haveria mapa legível 

da realidade. Esta isomorfia deu origem à teoria da figuração e constitui, porventura, um 

dos aspectos mais estudados do Tlp. Tem algum interesse hermenêutico relatar como a 

teoria da figuração apareceu nas anotações dos Diários e como ela pareceu resolver, na 

perfeição, todo o género de dificuldades exigidas pelas pretensões do conhecimento. A 

linguagem com sentido corresponde a uma forma de apresentar aquilo que há ou aquilo 

que acontece. De tal modo que reconhecemos na frase – quando ela é verdadeira – uma 

imagem da realidade. Antes do mais, cada frase traduz um estado-de-coisas possível, 

uma proposta a título experimental. Para se poder averiguar o sentido da declaração: “o 

livro está sobre a secretária”, é suficiente uma inspecção factual. Por isso, a linguagem 

verbal exibe uma conexão, uma ligação simbólica com as coisas do mundo. Há, porém, 
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diferentes linguagens: a notação musical produz o mesmo contacto com uma esfera 

particular de objectos, os sons. Uma colcheia escrita na pauta musical significa (traduz) 

uma duração temporal determinada, uma altura e intensidade sonoras. Cada modalidade 

de designar a realidade, mediante diferentes signos proposicionais, surge como um 

modelo, como um retrato de uma categoria específica de objectos ou de um campo da 

realidade. Os elementos da frase (as palavras, as notas musicais, etc.) são mandatários 

dos factos ou, mais precisamente, dos elementos que os compõem: isto é, dos objectos. 

Os elementos da frase têm de obedecer a uma determinada ordem, os objectos na 

realidade também ocupam lugares próprios no espaço lógico – mesas, cadeiras, sons. 

 

O conceito geral de proposição leva consigo também um conceito 

absolutamente geral de correspondência da proposição e do estado-de-coisas: a 

solução de todas as minhas questões tem de ser extremamente simples. Na proposição é 

organizado um mundo a título experimental. (Como quando no tribunal de Paris um 

acidente de automóvel é representado com bonecos, etc.) Disso deve resultar 

imediatamente (se eu não for cego) a essência da verdade.113 

                                                
112 Tb 1914-16, entrada de 1.6.15, vol. 1, p. 145: Das groβe Problem, um welches sich alles dreht, was 
ich schreibe, ist: Ist, a priori, eine Ordnung in der Welt, und wenn ja, worin besteht sie? 
113 Tb 1914-16, entrada de 29.9.14, vol. 1, pp. 94 e 95: Der allgemeine Begriff des Satzes führt auch 
einen ganz allgemeinen Begriff der Zuordnung von Satz und Sachverhalt mit sich: Die Lösung aller 
meiner Fragen muβ  höchst einfach sein. Im Satz wird eine Welt probeweise zusammengestellt. 
(Wie wenn in Pariser Gerichtsaal ein Automobilunglück mit Puppen etc. dargestellt wird.) Daraus 
muβ  sich (wenn ich nicht blind wäre) sofort das Wesen der Wahrheit ergeben.  
A ideia de um boneco estar no lugar do objecto real, tal como se fez no julgamento de Paris, ao simular 
um acidente, resultou da leitura de uma revista, quando se encontrava na frente de guerra – cf. MALCOLM, 
N., Op. cit., pp. 8 e 57: One [anedocte] has to do with the origination of the central ideia of the 
Tractatus – that a proposition is a picture. This ideia came to Wittgenstein when he was serving in 
the Austrian army in the First War. He saw a newspaper that described the occurrence and 
location of an automobile accident by means of a diagram or map. It occurred to Wittgenstein that 
this map was a proposition and that therein was revealed the essential nature of propositions – 
namely, to picture reality. Uma [anedota] tem que ver com a origem da ideia central do Tratado – de 
que uma proposição é uma imagem. Esta ideia ocorreu a Wittgenstein quando estava a servir o exército 
austríaco na Primeira Guerra. Ele viu em um jornal que descrevia a ocorrência e localização de um 
acidente de automóvel por meio de um diagrama ou mapa. Ocorreu a Wittgenstein que este mapa era 
uma proposição e que aí se revelava o essencial da natureza das proposições – a saber, figurarem a 
realidade. Esta maneira de o tribunal reconstruir (como que “animar” em representação a três dimensões) 
o facto acontecido pareceu a Wittgenstein a solução ideal da relação entre a linguagem e aquilo que ela 
designa. O uso frequente do verbo abbilden neste contexto – tanto em passagens dos Tb 1914-16, como 
no PT e Tlp – revela que à ideia de “retratar” os factos da realidade subjaz um modelo construtivo (como 
a maqueta arquitectónica ou o modelo natural na pintura e escultura que o campo semântico deste verbo 
melhor traduz). Contudo, é verdadeiramente surpreendente que, tanto este, como um outro conceito 
central na vasta obra de Wittgenstein lhe tenha surgido (e aqui temos de acreditar cegamente na literatura 
secundária) de um modo inteiramente acidental. O outro conceito com que aconteceu algo análogo é o 
conceito de jogo de linguagem. Esta ideia ocorreu-lhe ao passar junto de um campo onde se jogava 
futebol: One day when Wittgenstein was passing a field where a football game was in progress the 
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A proposição figurativa ensaia um vínculo com o mundo, ao apresentar a 

realidade por meio de um modelo experimental. Por exemplo, a maqueta é a imagem de 

um edifício, na medida em que os constituintes dela reproduzem, em escala diferente da 

real, todos os componentes do edifício. Os elementos da maqueta estão ordenados e 

relacionam-se de uma determinada forma, tal que os objectos da realidade relacionam-

se e ordenam-se também assim. Por isso, se a proposição for verdadeira, diz que as 

coisas se passam tal como ela as representa. A imagem toca a realidade, projecta-a, 

chega até ela. Tal como os bonecos simulam as pessoas, o tráfego, as ruas, aqui e agora, 

como se com isso se captasse eo ipso o momento do acidente, assim também a imagem 

retrata um quadro da realidade possível. A imagem – sobretudo no que respeita à 

linguagem verbal – revela uma vocação sensível que convém, em absoluto, ao plano 

empírico dos fenómenos e, por outra parte, arranca as realidades ao anonimato e à sua 

condição simplesmente material. A imagem propõe uma organização material dos 

factos e com isso torna-os inteligíveis, comunicáveis. Não obstante, na associação das 

letras que compõem a palavra alma não há nada mais espiritual do que na associação 

daquelas que compõem a palavra mesa. Mas, enquanto a “imagem” da palavra mesa 

pode ser aferida pela realidade fenomenal, a da palavra alma não. Por isso, o correlato 

da palavra alma permanece indefinido, obscuro e vago – propriedades que o rigor da 

lógica da linguagem exigida por Wittgenstein para toda e qualquer notação conceptual, 

seja ela a linguagem verbal ou outra, não admite nem tolera. As frases que utilizam 

substantivos abstractos, de que não se pode exibir um correlato físico, são eliminadas da 

linguagem rigorosa do Tlp.  

Contudo, também seria possível estabelecer uma modalidade de proposições que 

representassem como as coisas não acontecem. Essas proposições, uma vez conferidas 

pela realidade, resultariam falsas. De tal modo que até se poderia representar todos os 

estados de coisa ínsitos no mundo apenas de modo negativo, acusando-os 

apofaticamente. A esta classe de proposições logicamente consistentes – sejam 

                                                
thought first struck him that in language we play games with words. A central idea of his 
philosophy, the notion of a ‘language-game’, apparently had its genesis in this incident. Cf. 
MALCOLM, N., Op. cit., p. 55. Um dia, quando Wittgenstein passava junto de um campo onde se 
desenrolava um jogo de futebol, o pensamento que primeiro o assaltou foi de que nós, na linguagem, 
jogamos jogos com as palavras. Uma ideia central da sua filosofia, a noção de ‘jogo de linguagem’ teve, 
aparentemente a sua génese neste incidente. 
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verdadeiras ou falsas – Wittgenstein dá o nome de proposições com sentido.114 Sendo 

que, com estatutos bem diferentes, mais duas classes delas compõem a restante pátria 

linguística do dizível, segundo o Tlp. A uma chama proposições desprovidas de sentido, 

pelas quais não se acrescenta nada ao que sabemos; em vez disso, mostram uma 

propriedade lógica do mundo ou da linguagem – contradições e tautologias, segundo o 

vocabulário do Tlp. Não há aqui qualquer contradição pelo facto de pertencerem ao 

dizível e, não obstante, mostrarem algo a priori. Em certo sentido traçam o limite da 

linguagem e do mundo. Todavia, como o limite não é algo redutível a uma imagem 

factual, a maneira de o notificar não diz nada acerca do interior do mundo, mas toca 

uma fronteira e mostra uma propriedade sem a qual não há mundo imaginável, este ou 

outro qualquer. À outra classe chama proposições sem sentido, insensatas, absurdas – 

ou metafísicas e estas são proposições que, por uma inclinação natural da razão humana, 

tentam dizer aquilo que de todo não pode ser dito.115 Elas reflectem uma tentativa 

fracassada de dizer o indizível. Quer dizer, ao ultrapassarem a fronteira do que se pode 

dizer, de tudo aquilo que está submetido aos valores de verdade e falsidade da 

linguagem figurativa, as proposições metafísicas violam as regras que conferem sentido 

ao pensar. Por isso, elas perdem a dimensão cognitiva positiva que as proposições com 

sentido têm para o Tlp.   

                                                
114 Para se conferir os passos mais marcantes desta concepção, confronte-se Tlp, 4, vol. 1, p. 25. Der 
Gedanke ist der sinnvolle Satz. Isto é: O pensamento é a proposição com sentido; Tlp, 2.223, vol. 1, p. 
17: Um zu erkennen, ob das Bild wahr oder falsch ist, müssen wir es mit der Wirklichkeit 
vergleichen. Para se reconhecer se a imagem é verdadeira ou falsa, temos de a comparar com a 
realidade. E também Tlp, 4.023, vol. 1, p. 28: Die Wirklichkeit muβ durch den Satz auf ja oder nein 
fixiert sein. A realidade tem de ser fixada, por meio da proposição, em sim e não. Uma análise minuciosa 
das categorias do espaço lógico e do estabelecimento figurativo dos factos acha-se em STENIUS, E., Op. 
cit., pp. 38-50 ou OSTROW, M., Wittgenstein’s Tractatus, A Dialectical Interpretation, Cambridge Univ. 
Press, Cambridge, 2002, pp. 21-45. Na língua corrente alemã, o emprego do advérbio ou adjectivo 
sinnvoll não quer dizer outra coisa senão algo que tem sentido.  
115 Cf. Tlp, 4.461 e 4.003, vol. 1, pp. 43 e 26 respectivamente. É indispensável fazer notar a diferença de 
sentido, proposta por Wittgenstein, para os vocábulos unsinnig – que traduzo por absurdo ou insensato – 
e sinnlos – que traduzo por carente ou desprovido de sentido, mais prosaicamente podia traduzir-se 
simplesmente por sem sentido. Unsinnig é um adjectivo que qualifica uma proposição que trai as regras 
da sintaxe lógica, comete uma infracção intolerável quanto à figurabilidade da linguagem, por isso uma 
proposição filosófica é a melhor ilustração de uma frase absurda. Sinnlos é um adjectivo que qualifica 
uma proposição que não envolve a violação das regras da sintaxe lógica, mas essa proposição não tem 
sentido, isto é, não é imagem de um facto: uma proposição lógica autêntica (tautológica ou contraditória) 
é a melhor ilustração de uma proposição sem sentido. Dito de outro modo, este último género de 
proposições apenas pode mostrar o seu sentido, não pode dizê-lo, figurá-lo. As proposições que dizem 
algo sobre o mundo são sinnvoll – que traduzo por repletas de sentido ou melhor, apenas com sentido – e 
compreendem o universo das ciências naturais. Cf. Tlp, vol.1, 4.003, p. 26 para unsinnig e 4.461 e 
4.4611, p. 43 para sinnlos. 
As proposições lógicas: tautologias e contradições são sinnlos e as questões da metafísica tradicional são 
unsinnig. Uma indagação (sobre esta última noção) que ainda mantém a sua pertinência na actualidade 
acha-se elaborada em STENIUS, E., Op. cit., pp. 222-226. 
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Uma vez apurada a estrutura firme a priori que subjaz ao mundo, que a 

linguagem também tem obrigatoriamente de partilhar, mostrou-se que o conhecimento é 

possível mediante a projecção de imagens. A cada sinal corresponde um símbolo, a cada 

proposição uma imagem. De tal modo que a proposição assim caracterizada tem sentido 

e significado definidos – é imagem de um facto.116 O instrumento de precisão que 

permite esta aplicação é a notação conceptual de Frege – também aceite por Russell – a 

qual não evita todos os erros.117 A imagem deve ser, de cada vez, o espelho da parcela 

de mundo que reflecte. De tal sorte que, para melhor se entender a dimensão figurativa 

das diversas formas linguísticas capazes de estabelecerem uma conexão com os factos, 

através dos caracteres ou signos proposicionais, Wittgenstein aconselha olhá-los como 

pictogramas – o termo que Wittgenstein utiliza é “escrita hieroglífica” – da realidade.118 

Este método projectivo alcança assim, a título experimental, os constituintes da 

realidade. Tudo isto se resume na exposição do Tlp, deixando de fora os pormenores, a 

três lacónicas frases:  

 

2.1 Fazemos para nós imagens dos factos. 

(…) 

2.12 A imagem é um modelo da realidade. 

(…) 

                                                
116 Está-se a pensar, precisamente, nos termos Sinn e Bedeutung, tal como Wittgenstein os usa – em 
grande parte cunhados a partir dos textos de Frege e de Russell. Cf. FREGE, G., Grundgesetze der 
Arithmetik, Olms, Hildesheim, vol. 1, (1893), 1966 e RUSSELL, B., & WHITEHEAD, N., Principia 
Mathematica, Cambridge Univ. Press, London (1910), 198017. A notação conceptual (Tlp, 3.325, pp. 22 e 
23) destina-se apenas a corrigir a linguagem corrente. Não tem nenhuma outra aplicação senão essa.    
117 Portanto, a notação conceptual deve ser entendida apenas como um instrumento lógico de precisão e 
nunca – como por vezes, por confusão, se supôs – como a proposta de construção (ou criação) de uma 
linguagem ideal. O principal alvo da aplicação deste método de precisão seria o sentido e significado de 
uma proposição. Por exemplo, a classe das proposições absurdas (da qual as proposições metafísicas 
fazem parte) reveste-se sempre de uma aparência gramatical inquestionável. Por exemplo, se alguém diz: 
“O Pai Natal desce pela chaminé na noite de 24 de Dezembro”, a frase tem um sentido irrepreensível no 
plano linguístico, mas o significado de Pai Natal não pode ser aferido aos valores de verdade e falsidade. 
118 Tlp, 4.016, vol. 1, p. 27: Um das Wesen des Satzes zu verstehen, denken wir an die 
Hieroglyphenschrift, welche die Tatsachen die sie beschreibt abbildet. Und aus ihr wurde die 
Buchstabenschrift, ohne das Wesentliche der Abbildung zu verlieren. A tradução pode ser a seguinte: 
Para se compreender a essência da proposição pensemos na escrita hieroglífica, a qual representa por 
imagens os factos que descreve. E dela proveio a escrita alfabética, sem perder o essencial da 
representação por imagens. Traduzimos o verbo abbilden por representar por imagens, uma perífrase 
activa e abrangente, conforme convém ao universo semântico em que mais é aplicado: o das belas artes. 
(Conferir supra, nota 113.) Veja-se também Tb 1914-16, entrada de 29.09.1914, vol. 1, pp. 94 e 95.  
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2.173 A imagem representa o seu objecto a partir do exterior (o seu ponto de 

vista é a sua forma da representação), por isso a imagem representa o seu objecto de 

maneira correcta ou falsa.119 

  

Chegados a este ponto, parece evidente que a aplicação correcta deste modelo só 

poderia conduzir ao êxito da empresa levada a cabo por Wittgenstein. Contudo, não se 

pode esquecer que a filosofia não dá imagens da realidade e que, por consequência, as 

proposições capazes de figurar os acontecimentos do mundo não pertencem, à primeira 

vista, de modo algum, ao universo da filosofia. Pelo contrário, elas pertencem única e 

exclusivamente ao conhecimento natural. 

 

4.11 A totalidade das proposições verdadeiras é a ciência natural no seu todo 

(ou a totalidade das ciências naturais).120 

 

Por isso, a exigência de pôr à vista a forma da representação – que obedece a 

uma estrutura lógica da linguagem – vem de um critério de rigor que a metafísica 

tradicional, segundo Wittgenstein, jamais reclamou para si. E, se é facto que uma 

notação rigorosa, como aquela que é requerida pela “teoria” figurativa, não inclui o 

conhecimento filosófico, por outro lado, não se deve perder de vista que também se lhe 

aplica indirectamente, ao estabelecer uma fronteira bem definida para as ciências. As 

consequências da aplicação do método figurativo são anunciadas de maneira 

programática no prólogo do livro: o mundo fica dividido em dois hemisférios 

diametralmente opostos. Por um lado, no interior do mundo situa-se todo o saber 

proposicional, o saber próprio das ciências naturais, que preenche por completo a esfera 

da dizibilidade. A chave do seu sucesso assenta na capacidade figurativa da linguagem. 

Por outro lado, para além deste, situa-se um “género de saber” inteiramente diferente do 

proposicional e acerca do qual nada se pode dizer de forma positiva – portanto é 

inefável. O conhecimento filosófico pertence stricto sensu a esta última espécie. 

                                                
119 Tlp, 2.1, 2.12 e 2.173, vol. 1, pp. 14, 15 e 16: Wir machen uns Bilder der Tatsachen.  
(…) Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit.  
(…) Das Bild stellt sein Objekt von auβerhalb dar (sein Standpunkt ist seine Form der 
Darstellung), darum stellt das Bild sein Objekt richtig oder falsch dar. 
120 Tlp, 4.11, vol. 1, p. 32: Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die gesamte Naturwissenschaft (oder 
die Gesamtheit der Naturwissenschaften). 
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No seguimento desta síntese temática e desviando-nos, por instantes, do 

caminho principal traçado pelo livro, Wittgenstein elabora um breve diagnóstico da 

principal causa dos erros que afectaram a filosofia no passado e continuam a multiplicar 

o seu malefício, no presente, pondo em risco toda e qualquer empresa que lhe diga 

respeito. A causa principal por que as questões filosóficas têm conduzido a resultados 

absurdos e vãos – a ilusões metafísicas que desaguam em confusões – reside justamente 

na falta de compreensão da lógica da linguagem humana. Sem uma análise segura dela 

também os objectivos fixados por Wittgenstein podem ter um destino idêntico.  

 

O livro trata dos problemas filosóficos e mostra – segundo creio – que o modo 

de questionamento destes problemas repousa sobre a má compreensão da lógica da 

nossa linguagem.121 

 

Não há dúvidas de que o Tlp é um livro de filosofia: ocupa-se de questões 

filosóficas, a saber, de questões que transgridem as regras da linguagem figurativa, de 

aquilo que pode ser dito, legitimamente. Assim sendo, uma tarefa essencial do Tlp 

consiste em elaborar um diagnóstico para descobrir os sintomas e isolar a maleita de 

onde essas questões brotam. Curá-la é o passo seguinte, reservado à crítica da 

linguagem – que deve ser entendida como actividade clínica. De acordo com esta 

abordagem preliminar, Wittgenstein pretende desenvolver uma tarefa análoga à que está 

consagrada pela crítica nos textos kantianos. Apurar as condições e os limites de todo o 

conhecimento possível era a ambição de Kant. Wittgenstein acredita que, se conseguir 

um domínio absoluto da lógica da nossa linguagem, está em condições de lançar, de 

forma absolutamente sólida e firme, os alicerces do edifício filosófico.  

A primeira condição para evitar o aparecimento de problemas filosóficos, que 

nos desorientam e lançam na obscuridade, consiste, então, em uma clarificação 

completa da gramática lógica da linguagem. Isto é, trata-se de limitar com absoluta 

precisão não a faculdade de pensar (a qual labora em exclusivo no interior da 

linguagem), mas a expressão dos pensamentos, impedindo todo o género de atropelos 

gramaticais. Assim, o levantamento wittgensteiniano tem a dupla finalidade de pôr à 

                                                
121 Tlp, prólogo, vol. 1, p. 9: Das Buch behandelt die philosophischen Probleme und zeigt – wie ich 
glaube – daβ  die Fragestellung dieser Probleme auf dem Miβverständnis der Logik unserer 
Sprache beruht. 
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vista as debilidades da língua, visíveis à superfície no acto de falar e de escrever, e de 

revelar a sua essência, que parece esconder-se sob o uso quotidiano, cronicamente 

distraído, que dela fazemos. Ou seja, o uso da linguagem assenta em estruturas de 

evidência e adormecimento que ocultam o seu sentido efectivo – a sua essência – e 

perturbam a conexão que estabelece com a coisa nomeada. Assim, não possuímos uma 

ideia global, completa, da totalidade das regras que governam a língua materna e 

também não fazemos a mais remota ideia de todos os significados das palavras nas suas 

múltiplas possibilidades de combinação. A ignorância disso não se faz sentir no dia a 

dia. De sorte que, ao escrevermos ou falarmos, raramente caímos em dificuldade ou, se 

isso acontece, diz respeito a um problema instrumental que uma breve consulta ao 

prontuário ortográfico ou à gramática rapidamente soluciona. Mas, sendo assim, por 

baixo deste aparente domínio da língua está alojado um complexo de dificuldades que 

somente um esforço demorado de atenção pode suspeitar e descobrir.  

 

4.002 O homem possui a capacidade de construir linguagens com as quais se 

pode expressar qualquer sentido sem ter nenhuma noção de como e do que significa 

cada palavra. – Tal como também se fala sem se saber como é produzido cada um dos 

sons. 

A linguagem corrente é uma parte do organismo humano e não menos 

complicada que este. 

É humanamente impossível extrair dela, imediatamente, a lógica da linguagem. 

A linguagem mascara o pensamento e, na verdade, de tal modo que pela forma 

exterior da roupa não se pode concluir a forma do pensamento revestido; porque a 

forma exterior da roupa está constituída segundo fins completamente diferentes do que 

os de dar a conhecer a forma do corpo.  

Os acordos tácitos para a compreensão da linguagem corrente são 

enormemente complicados.122 

                                                
122 Tlp, 4.002, vol. 1, pp. 25 e 26: Der Mensch besitz die Fähigkeit Sprachen zu bauen, womit sich 
jeder Sinn ausdrücken läβt, ohne eine Ahnung davon zu haben, wie und was jedes Wort bedeutet. – 
Wie man auch spricht, ohne zu wissen, wie die einzelnen Laute hervorgebracht werden. 
Die Umgangssprache ist ein Teil des menschlichen Organismus und nicht weniger kompliziert als 
dieser. 
Est ist menschenunmöglich, die Sprachlogik aus ihr unmittelbar zu entnehmen. 
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Torna-se evidente que, também para Wittgenstein, a natureza da linguagem 

parece constituir, ela própria, um acontecimento estranho, complexo e problemático. A 

noção de organismo traduz bem a sua unidade e, ao mesmo tempo, a complexidade 

infinita que abarca. Ela admite e encerra acordos e relações nas suas estruturas 

profundas que comprometem os fins para que o ser humano a emprega. De sorte que, a 

forma exterior da linguagem – a sua ordenação morfológica e sintáctica: as frases – 

pode não ser a melhor maneira para explicitar aquilo que enuncia e “reveste”, pode 

mesmo disfarçá-lo, transfigurá-lo e, em último caso, ocultá-lo. Pois Wittgenstein afirma 

que a linguagem mascara o pensamento. E o cerne do conceito de máscara filia-se na 

noção de representação, no estar no lugar de, como no teatro. Ou seja, a máscara da 

tragédia não é a tristeza nem a da comédia a alegria, bem como a palavra cristal não 

quebra nem a palavra chuva molha. Há uma alteridade incontornável entre a linguagem 

e as coisas, alteridade em virtude da qual não é admissível olhar a palavra como idêntica 

ao objecto. A palavra deve antes ser encarada apenas como seu correlato – como 

representação, como “quadro vivo” disso que representa (e nesta expressão se concentra 

toda a dimensão figurativa da linguagem).  

Um pequeno esforço de atenção revela que as facilidades na utilização diária da 

língua escondem uma multiplicidade de problemas difíceis de resolver: por exemplo, 

uma palavra pode ter mais do que um significado ou o seu sentido pode estar 

contaminado por uma quantidade insuspeita de elementos de natureza tão peculiar que o 

falante não acompanha de modo algum. Assim, o nascimento “semântico” de cada 

palavra, a fixação do seu sentido estabelecido pela etimologia e pelo emprego, as 

                                                
Die Sprache verkleidet den Gedanken. Und zwar so, daβ  man nach der äuβeren Form des Kleides 
nicht auf die Form des bekleideten Gedankens schlieβen kann; weil die äuβere Form des Kleides 
nach ganz anderen Zwecken gebildet ist als danach, die Form des Körpers erkennen zu lassen. 
Die stillschweigenden Abmachungen zum Verständnis der Umgangssprache sind enorm 
kompliziert. Os apontamentos do Tb 1914-16 que estão na origem desta proposição surgem separados 
por um intervalo temporal significativo e nem todo o material foi aproveitado na redacção, primeiro do 
PT e depois do Tlp: cf. Tb 1914-16, entradas de 14.05.1915, de 22.06.1915, vol. 1, pp. 139 e 163. O 
material desaproveitado dos Tb 1914-16, p. 163 assinala o seguinte quanto à complexidade da linguagem: 
A cada frase está acrescentado em pensamento uma quantidade enorme de coisas que não são ditas. [Es 
wird enorm viel zu jedem Satz dazugedacht, was nicht gesagt wird.] Também refere uma nota 
preciosa: os acordos tácitos dão corpo a um conceito semelhante ao das “convenções” tal como 
Whitehead as percebia. A exposição do PT vai mais longe do que a do Tlp na especificação de algumas 
consequências que conduzem ao engano originadas pelos acordos tácitos da linguagem ordinária: cf. PT, 
4.0015, p. 82: So ist nach dem äuβeren Schein der Umgangssprache jede Täuschung und 
Verwechselung möglich. Assim, a partir do aspecto exterior da linguagem corrente, é possível todo o 
género de ilusões e confusões. 
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variações de significado que o tempo histórico lhe impõe e ela permite, bem como o 

grau de variação em conjugação com outras palavras na frase ou isolada, remete para 

uma rede problemática que a cada momento fica, sem cerimónia de espírito, fora de 

análise.   

 

3.324 Assim surgem facilmente as mais fundamentais confusões (das quais toda 

a filosofia está cheia).123 

 

O falante não hesita em expressar-se de cada vez que precisa ajuizar uma acção, 

fazer um pedido ou declarar uma opinião. E, se acontece hesitar, a sua hesitação 

corresponde apenas a um escrúpulo de maior precisão, de maior clareza em confronto 

com a realidade. O sujeito está seguro de si e daquilo que diz ou escreve na linguagem. 

Contudo, Wittgenstein denuncia que existe e vigora habitualmente um batalhão de 

evidências – uma verdadeira mitologia – inscrito no interior da linguagem, o qual 

impede o sujeito de cair em dúvida, de olhar de uma forma crítica para a linguagem, 

para a sua natureza estranha e complexa (de uma complexidade a perder de vista). 

Paralelamente, este batalhão de evidências apoia-se e legitima-se na tradição, a qual 

sempre promoveu e discutiu, como se fossem autênticas, um género de questões 

filosóficas perfeitamente absurdas. Segundo Wittgenstein, essas questões violam as 

regras estabelecidas para e pela linguagem representativa em geral e têm de ser 

descartadas como verdadeiras questões filosóficas. 

 

4.003 A maior parte das proposições e perguntas que foram escritas acerca de 

temas filosóficos não são falsas, mas são absurdas. Por isso, nós não podemos dar 

absolutamente nenhuma resposta a este género de perguntas, mas somente estabelecer 

a sua natureza absurda. A maior parte das perguntas e proposições dos filósofos 

assenta no facto de não compreendermos a lógica da nossa linguagem. 

(Elas são do género de perguntas: se o bem é mais ou menos idêntico do que o 

belo.) 

                                                
123 Tlp, 3.324, vol. 1, p. 22: So entstehen leicht die fundamentalsten Verwechslungen (deren die 
ganze Philosophie voll ist). 
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E não é extraordinário que os problemas mais profundos não sejam 

propriamente problemas nenhuns.124 

 

Estas questões aparentes e que os filósofos sempre levaram a sério – como, por 

exemplo, aquela que Wittgenstein cita, saber se o bem é mais ou menos idêntico do que 

o belo – compõem uma peça importante do puzzle que a noção de filosofia desenha nos 

textos de Wittgenstein. Elas não são mais do que um bloco de questões absurdas ou 

insensatas. De tal modo que a metafísica tradicional traduz o ímpeto, a doença da razão 

no alheamento fantasista, na potência transgressora, ao perder de vista o limite de 

sentido reconhecido e imposto pelo Tlp. Tais perguntas põem em evidência a pretensão 

inadmissível de a linguagem transpor a barreira do mundo fáctico e designar realidades 

para além do mundo sensível. Este procedimento corresponde a uma violação por via da 

qual a razão ignora a fronteira entre dizível e indizível, deixa de tomar o mundo dos 

factos como pedra de toque e ousa dizer o que não pode ser dito.  

A discussão iniciada na proposição 4 e desenvolvida nas instâncias decimais 

seguintes retoma, na íntegra, as asserções das NL. Em termos gerais, esta discussão 

reforça a clivagem radical entre conhecimento filosófico e conhecimento científico 

(acrescentando várias peças novas, que são respostas quase directas a concepções 

russellianas acerca da noção de filosofia125) e repete o seu compromisso com a 

clarificação lógica das proposições científicas. De tudo isto resulta um desenho rigoroso 

da fronteira entre dizível e indizível. Fora do seu contexto, a proposição 6.211 do Tlp 

recupera e reproduz o primeiro elemento da crítica da linguagem – aquele por meio do 

qual são feitas descobertas valiosas para a filosofia se a utilização das palavras for 

submetida ao apertado processo da dúvida e desconfiança em relação à gramática.  

                                                
124 Tlp, 4.003, vol. 1, p. 26: Die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge 
geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art 
überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und 
Sätze der Philosophen beruhen darauf, daβ  wir unsere Sprachlogik nicht verstehen. 
(Sie sind von der Art der Frage, ob das Gute mehr oder weniger identisch sei als das Schöne.) 
Und es ist nicht verwunderlich, daβ  die tiefsten Probleme eigentlich keine Probleme sind. 
125 É o caso da proposição 4.1122, do Tlp: A Teoria de Darwin não tem mais que ver com filosofia do que 
qualquer outra hipótese das Ciências Naturais. Die Darwinnische Theorie hat mit der Philosophie 
nicht mehr zu schaffen als irgendeine andere Hypothese der Naturwissenschaften. (Cf. Tlp, 4.1122, 
vol. 1, p. 33) Ela é uma resposta directa a teses avançadas por Russell, em OKEW e em OSMP, segundo 
as quais o método filosófico deve imitar, para obter êxito, o método científico e, nesse contexto, o 
evolucionismo de Darwin seria um exemplo do progresso que a filosofia não logra alcançar.  
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Porém, surgem aqui desenvolvimentos novos e muito relevantes para a noção de 

filosofia, surge a definição de filosofia como actividade. Esta definição indica que a 

filosofia tem o carácter de uma prática (uma atitude comportamental, uma maneira de 

fazer, que se repete e que no fundo nunca está acabada) e não consiste propriamente em 

uma doutrina. Ao falar da filosofia como actividade, Wittgenstein lança mão de uma 

metáfora privilegiada para dar conta da inquietude que, sempre de novo, a pergunta (o 

problema e a sua dificuldade) traz consigo e põe em movimento, em estreita ligação 

com o sentido prático da vida de quem pergunta e, desse modo, aspira obter uma 

resposta. A finalidade e o significado de uma tal actividade revestem-se de um grande 

alcance cognitivo, crítico, metodológico e até existencial.  

Em todo o caso, a grande novidade da abordagem de Wittgenstein consiste na 

tarefa de traçar o limite entre dizível e indizível. Este ponto constitui, sem dúvida, o 

escopo mais importante da actividade filosófica à luz do Tlp. Trata-se, evidentemente, 

de separar as águas entre as ciências naturais e a filosofia – entre doutrina e actividade. 

Mas, por outro lado, o traçar do limite não serve apenas para impedir a linguagem de 

sair para fora da “ilha” de sentido que a linguagem circunscreve. Traçar o limite para lá 

do qual a linguagem não pode ir mostra, pela via negativa, que para lá dele se situa o 

indizível. E, mais importante ainda, que o indizível não está ao alcance da linguagem, 

não pode ser objecto de conceptualização. Assim, ao impedir a nomeação do indizível, a 

linguagem protege-o (na sua pureza e transcendência) e impede que um qualquer modo 

de dizer ouse, inadvertidamente, resgatá-lo do silêncio. A maneira como Wittgenstein 

formula e desenvolve o problema, nesta passagem específica, distancia-se bastante da 

mera enunciação formal, tal como é feita nas NL. 

 

4.114 Ela [a filosofia] deve delimitar o pensável e com isso o impensável. 

Ela deve traçar a fronteira ao impensável a partir de dentro, por meio do 

pensável. 

4.115 Ela significará o indizível na medida em que apresenta claramente o 

dizível.126 

                                                
126 Tlp, 4.114 e 4.115, vol. 1, p. 33: Die soll das Denkbare abgrenzen und damit das Undenkbare. Sie 
soll das Undenkbare von innen durch das Denkbare begrenzen.  
Sie wird das Unsagbare bedeuten, indem sie das Sagbare klar darstellt. 
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Reconhecer filosoficamente que os saberes científicos cobrem todo o horizonte 

do dizível não significa uma conquista menor para o conhecimento representativo. Mas, 

será que isto resolve definitivamente o problema? Porventura cabem neste horizonte e 

são susceptíveis de se deixarem fechar nele, ao mesmo tempo, os interesses gerais do 

saber e a tendência humana (inseparável do próprio facto da lucidez) para desocultar e 

responder ao “enigma” da própria vida? Na verdade, o anúncio daquela conquista (o 

êxito da representação) não sossega a urgência de certas perguntas que, de modo algum, 

encontram respostas satisfatórias neste horizonte. Ou seja, a adequação total da teoria da 

figuração – verificada entre a linguagem e o mundo – satisfaz, em absoluto, o sujeito do 

conhecimento, mas ignora, completamente, os interesses do ser humano. Deste modo, 

a linguagem figurativa encontra um limite a partir do qual perde a sua capacidade 

operatória especular relativamente a estados-de-coisas definidos. As palavras não 

acompanham nem atingem o reduto conceptual de ideias como homem, Deus, alma, 

bem, sentido da vida. Então, as questões filosóficas (à luz dos critérios tradicionais da 

filosofia) impõem-se no plano prático: quem somos? O que devemos fazer? Qual a 

maneira correcta de viver? O que é e como atingir a felicidade? E, poderíamos 

apresentar aqui uma colecção maior e mais diversificada de perguntas que não 

obedecem aos critérios do Tlp. 

Ao levantar tais questões, o ser humano exprime a sua insatisfação perante as 

regras do conhecimento objectivo e faz entrar em jogo a notícia da incapacidade de a 

linguagem figurar uma ordem da realidade e de ser capaz de apresentar provas ou 

fundamentos credíveis em seu abono. Com efeito, esta ordem de realidade que assim é 

protegida da publicidade linguística não possui somente o estatuto de um pequeno 

enclave isolado no reino da linguagem, do pensamento. Trata-se, ao invés, de um vasto 

horizonte – e de um horizonte de grande porte. E isto de tal forma que, segundo os 

textos de Wittgenstein, este horizonte abrange aquilo que de mais importante há na vida 

humana. O Tlp faz um gesto firme de aproximação a esse horizonte do inefável. E a 

aproximação que faz passa precisamente pela forma como abdica de o publicitar por 

meio da palavra, uma vez que a sua apreensão por meio dela radicaria sempre na 

reificação de conceitos e seria imprópria. Esta incapacidade de que a linguagem padece 

corre paralela à sua capacidade de dizer, de nomear – não apenas, porém, como antítese 

dela. Wittgenstein elegeu um conceito para acusar esse fracasso da linguagem, que não 
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é apenas nem propriamente um fracasso, pois desempenha um papel muito importante 

na arquitectura filosófica do Tlp: o conceito de mostrar. O conteúdo da noção de 

mostrar (aquilo que mostra) não é outra coisa senão o indizível. Todavia, parece 

paradoxal a palavra poder estabelecer qualquer forma de contacto com o indizível, 

poder chegar de algum modo ao universo onde ela precisamente está (e só pode estar) 

ausente. Por isso, colheu adeptos a crítica protagonizada por Ramsey de que, se ele 

fosse indizível em absoluto, não teríamos na linguagem o mais leve rastro ou notícia da 

sua existência. Isto é: Mas, o que não podemos dizer, não o podemos dizer e nem tão-

pouco podemos assobiá-lo.127 No entanto, Wittgenstein afirma, em várias passagens, 

que uma maneira de captar o indizível é através do dizível. De sorte que o dizível 

reflecte, exibe o indizível. Wittgenstein usa estes verbos como sinónimos de «mostrar». 

Quando tem esta ocorrência – uma vez que há, pelo menos, duas concepções de 

inefabilidade – o indizível diz respeito a uma estrutura fundacional do universo que não 

é captada pela linguagem, que não é de todo exprimível pela linguagem, embora seja ela 

mesma condição de possibilidade da própria linguagem.128 

 

4.12 A proposição pode representar a totalidade da realidade, mas não pode 

representar aquilo que tem de ter em comum com a realidade para a poder representar 

– a forma lógica. 

Para poder representar a forma lógica, tínhamos de nos poder posicionar com a 

proposição fora da lógica, isto é, fora do mundo. 

4.121 A proposição não pode representar a forma lógica, ela reflecte-se na 

proposição. 

Aquilo que se reflecte em a linguagem, ela não o pode representar. 

Aquilo que se exprime em a linguagem, nós não o podemos exprimir através 

dela. 

                                                
127 RAMSEY, F., Foundations, Essays in Philosophy, Logic, Mathematics and Economics, Routledge & 
Kegan Paul, London, 19792, p. 134: But what we can’t say we can’t say, and we can’t whistle it either. 
128 O ponto culminante do inefável tem na LE a sua melhor formulação: o inefável não consiste já na 
admiração da existência do mundo, mas sim no espanto da existência da própria linguagem. De modo que 
a linguagem tem na LE um valor ontológico que em muitos passos da obra de Wittgenstein não se 
descobre, pois parecem sugerir até que nunca a linguagem poderia ter esse valor. Basta lembrar, por 
exemplo, todos aqueles passos onde figura a comparação entre a linguagem e a noção de instrumento ou 
de ferramenta. Cf., em particular, infra: pp. 437-443. 
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A proposição mostra a forma lógica da realidade. 

Documenta-a.129 

 

O corolário desta forma de o inexprimível se manifestar através do exprimível, 

apenas como reflexo de algo que resiste à redução linguística, encontra-se em: 

 

4.1212 O que pode ser mostrado não pode ser dito.130 

                                                
129 Tlp, 4.12 e 4.121, vol. 1, p. 33: Der Satz kann die gesamte Wirklichkeit darstellen, aber er kann 
nicht das darstellen, was er mit der Wirklichkeit gemein haben muβ , um sie darstellen zu können – 
die logische Form. 
Um die logische Form darstellen zu können, müβten wir uns mit dem Satze auβerhalb der Logik 
aufstellen können, das heiβt auβerhalb der Welt. 
Der Satz kann die logische Form nicht darstellen, sie spiegelt sich in ihm. 
Was sich in der Sprache ausdrückt, könen wir nicht durch sie ausdrücken. 
Der Satz zeigt die logische Form der Wirklichkeit. 
Er weist sie auf. Destas importantes passagens só se salvou um rascunho breve, anotado nos diários (Tb 
1914-16, entrada de 19.04.15, vol. 1, p. 133).   
130 Tlp, 4.1212, vol. 1, p. 34: Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden.  
Um estudo em várias passagens notável labora em um equívoco no que diz respeito à interpretação da 
noção de mostrar (geralmente identificada com o místico). E, por outro lado, também não estamos de 
acordo com a ruptura que estabelece entre a noção de mostrar e a noção de dizer. Por exemplo, um dos 
passos onde esse equívoco é bastante explícito ocorre em JANIK, A. & TOULMIN, S., Op. cit., p. 193. Estes 
exegetas defendem que há duas modalidades linguísticas para exibir o místico: Em primeiro lugar, ele [o 
místico] refere-se àquilo que o mundo tem em comum com a sua representação, o seu espelho, isto é, a 
linguagem. Em segundo lugar, ele refere-se ao poder poético da linguagem transmitir o «sentido da 
vida». A linguagem é capaz de apresentar a experiência, mas ela também é capaz de comunicar sentido à 
experiência. A primeira é possível porque as proposições que representam factos são modelos com uma 
estrutura lógica. A última é a poesia. No original: In the first place, it refers to what the world has in 
common with its representation, its mirror, that is, language. Secondly, it refers to the poetic power 
of language to convey the «meaning of life». Language can present experience, but it can also infuse 
experience with meaning. The former is possible because the propositions that represent facts are 
models with a logical structure. The latter is poetry. O erro desta interpretação assenta no seguinte: 
sugere-se que a poesia constitui uma modalidade linguística especial que referencia, por consequência, 
um universo de idêntico cariz – o mostrar. Todavia, as coisas não se passam assim. Todo o dizer com 
sentido diz algo relativo ao interior do mundo e mostra algo para lá dele. Há um intercâmbio inquebrável 
entre dizer e mostrar – porque nós também sabemos (e sabemos essencialmente) o que é o mostrar a partir 
de uma forma de dizer. E o mostrar é tanto mais pregnante quanto mais o dizer segue à risca a sua 
vocação concreta, representativa. Quer dizer, o indizível só é possível através do dizível, entrelaçado nele, 
como a urdidura e a trama, embora o seu esplendor esteja prometido, para Wittgenstein, ao silêncio. Mas 
o silêncio – como expressão máxima e ponto mais alto do indizível – é posterior à palavra e dela decorre, 
dela é consequência natural. Ora, a experiência da admiração de que algo exista traduz, enquanto 
experiência de uma evidência inalulável, a impossibilidade de uma adequada expressão linguística. Aqui 
está-se perante um outro nível do mostrar. Uma indagação mais próxima da nossa encontra-se em: 
BARRETT, C., Wittgenstein Ethics and Religious Belief, Basil Blackwell, Oxford, 1991, pp. 3-26.  
Eu creio que é possível localizar a fonte deste erro interpretativo. Wittgenstein escreveu uma carta a Paul 
Engelmann – carta que já citámos na página 88, nota 91, e relembramos aqui de novo – acerca de um 
poema de Uhland, que causou um impacto extraordinário sobre ele e suscitou-lhe um comentário acerca 
da noção de inexpressável (portanto, o mesmo problema do místico). Cf. LWBB, 6 LW-PE, de 9.4.1917, 
p. 16: Das Uhlandsche Gedicht ist wirklich groβartig. Und es ist so: Wenn man sich nicht bemüht 
das Unaussprechliche auszusprechen, so geht nichts verloren. Sondern das Unaussprechliche ist, – 
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Por um lado, a matriz a partir da qual a linguagem é possível não é ela mesma 

exprimível na linguagem, como mais tarde dirá, que o metro padrão de Paris não se 

pode medir a si mesmo (PU, §50). Por outro lado, está em jogo salvar de qualquer 

imagem ou caricatura o milagre da existência da linguagem – que o mesmo é dizer o 

milagre da existência do mundo, do ser. Pode exprimir-se o horizonte fáctico do mundo 

e, na verdade, todo o horizonte, mas não o seu horizonte metafísico. Por isso, a esta 

impossibilidade linguística (de um ponto de vista do sujeito) Wittgenstein dá-lhe outra 

designação no Tlp (além da de mostrar), chama-lhe “sentimento místico” do mundo. De 

cada vez que o indizível é acusado, nesta segunda acepção do inefável, Wittgenstein 

está a indicar uma fronteira, a assinalar um limite que a linguagem descobre no seu 

interior, para lá do qual há uma região de realidade à qual apenas convém o silêncio. 

Portanto, segundo Wittgenstein, há duas maneiras de acusar o inefável 

através da linguagem.  

A primeira diz respeito à descoberta da forma lógica da linguagem cuja natureza 

não pode ser expressa pela linguagem. Ou seja, a linguagem não consegue falar de si 

mesma (nem isso teria qualquer interesse). A sua vocação figurativa encontra no mundo 

o seu correlato, o seu alvo. Em suma, a condição de possibilidade da figuração ou da 

representação não é ela mesma figurável, representável.  

A segunda diz respeito ao facto de a linguagem apontar para uma região que lhe 

está interdita, que é inapreensível por meio do discurso (ou seja, dos modelos fixados 

pela linguagem figurativa). A linguagem perde a sua potência ao encarar o problema da 

existência do mundo – anterior ao facto de haver isto que há é aqueloutro de haver, o 

que quer que seja essa existência. Ao tocar essa questão, ao tentar formulá-la, a palavra 

esbarra em um obstáculo intransponível – não há imagem, analogia que se ajuste a esse 

                                                
unaussprechlich – in dem Ausgesprochenen enthalten! O poema de Uhland é realmente magnífico. E 
as coisas passam-se assim: se não nos esforçamos por expressar o inexprimível, nada se perde. Mas o 
inexprimível está – inexprimivelmente  – contido naquilo que é exprimido!  
Engelmann transcreve a poesia na página 63 da mesma obra.  
A confusão dos estudiosos supra-citados reside no seguinte: pareceu-lhes que a poesia seria uma das 
formas privilegiadas para comunicar o inexpressável (tal como a linguagem musical). Mas, em verdade, 
não existe nenhuma linguagem apta a comunicar o indizível. Sucede, porém, que a linguagem poética 
resolve, parcialmente, essa incapacidade linguística. Pois na poesia como que assoma, constantemente, o 
indizível. Mas isso não resulta de uma qualquer qualidade especial que a linguagem poética tenha e as 
outras não. Porque a linguagem poética usa as palavras da língua natural que estão ao dispor de qualquer 
outro modelo linguístico. Pelo contrário, é a sua forma de dizer que faz ressaltar melhor o indizível, mas 
precisamente através das palavras ditas. 
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problema. Face a este facto fundamental de haver mundo, seja qual for a sua realidade, 

o seu ser-assim, o mais conveniente é mesmo emudecer. Supor que o quid do mundo 

podia ser dito, é semelhante a afirmar que poderíamos dizer o seu sentido – e, portanto, 

sairmos para fora do mundo (movimento vedado à linguagem com sentido). Este 

fracasso da linguagem não significa uma espécie de processo afásico ou algo similar 

(como quando alguém é apanhado de surpresa e, instantaneamente, fica “sem palavras” 

– como se perdesse a fala). Não. Trata-se antes de a representação do horizonte do 

Jenseits (o para lá) ser altamente inconveniente. Se, pelo contrário, alguém se atreve a 

exprimir aquilo que não devemos nem podemos exprimir, então todo e qualquer 

discurso (a verbalização do inefável) transforma-se, automaticamente, de acordo com a 

concepção wittgensteiniana da linguagem, em mero falatório – em palavreado 

transcendental que ridiculariza e transforma em caricatura a profundidade (isto é, a 

inefabilidade) da questão.  

 

6.44 Não é [o modo] como o mundo é que é o místico, mas sim que ele seja.131 

  

É de observar que Wittgenstein faz uma rotação de grande amplitude ao falar do 

místico. Ele sublinha que o místico não se deixa captar pelo aparelho cognitivo humano 

                                                
      
131 Tlp, 6.44, vol. 1, p. 84: Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dab  sie ist. 
O supremo espanto acerca do facto do mundo é que ele exista, que haja o que há. Para esse fundo 
inaugural e primordial, idêntico e extensível a todo o plano da realidade contingente, é que Wittgenstein 
não encontra qualquer expressão conveniente na linguagem.  
Não podemos deixar de fazer uma observação a respeito das duas ocorrências do termo “enigma” no Tlp. 
Em rigor, uma concepção linguística admite-o (proposição 6.4312) e a outra, expressa na proposição 6.5, 
proíbe-o. Esta última concepção é aquela que está presa ao projecto filosófico do Tlp. Isto é, se todo o 
projecto de conhecimento for guiado escrupulosamente pelo emprego da linguagem com sentido (sc. da 
linguagem figurativa), tal como é proposto no Tlp, então, o enigma fica excluído do seu campo de 
possibilidades. Ao invés desta última, a primeira concepção está ligada ao sentido da vida e nela se 
especula, precisamente, sobre uma solução do enigma, por outras palavras, do sentido dela. Wittgenstein 
fez algumas sugestões preciosas a Charles Ogden, nos aditamentos à carta de 23 de Abril de 1922 (ÖNB, 
HAN Ser. n.1270.42-9, pp. 19-20; ou LCKO, LW-CKO, 2, de 23.4.1922, p. 36). No fundamental indicam 
o seguinte: na linguagem corrente, enigma tem dois sentidos distintos. Em sentido trivial significa um 
quebra-cabeças, uma dificuldade cuja solução se consegue através de uma determinada conjugação de 
factores. Outra concepção associa o enigma à existência da vida e ao sentido de que ela parece estar 
prisioneira. Na referida carta, Wittgenstein diz que empregou o termo enigma, no Tlp, na acepção em que 
“tem um sentido mais elevado”, a qual o liga ao enigma da existência da vida e do mundo. Ora, 
Wittgenstein não sabia se o termo inglês “riddle” abrangia este significado e, por isso, questionava a 
sugestão dos tradutores. Somente não desejo que/ haja algo de ridículo ou profano/ ou frívolo no termo 
quando usado na/ expressão «enigma da vida», etc. No original: Only I don’t wish that/ there should 
be anything ridiculous, or profane/ or frivolous in the Word when used in the/ connection «riddle of 
life», etc. O que ele quer é expurgar do termo enigma toda a contaminação fútil e superficial a que pode 
estar associado.  
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nem se deixa reduzir a uma fórmula linguística, pensativa. A atitude mística torna-se 

efectiva e revela-se por um sentimento.132 Sentimento que, desde logo, reenvia para a 

região caótica e informe das sensações e das energias anímicas. Para compreender o 

místico prescinde-se do poder organizador do entendimento e dá-se atenção a uma 

disposição sentimental, privada, ou seja, à maneira como o sujeito se sente afectado 

diante do enigma de tudo existir. Assim, perante o mistério da existência do mundo 

(evidência e ilustração do triunfo do ser sobre o nada), de cada ente, a cada instante que 

passa, nenhum constructo cognitivo convém – nenhum análogon linguístico pode o que 

quer que seja. A admiração autêntica, isto é, a experiência do espanto e do 

arrebatamento dispensam a capacidade figurativa da linguagem no mundo. E a questão 

fundamental da Ética e da Estética pertence, precisamente, à esfera mística – a isso que 

em vários passos Wittgenstein chama “o mais elevado”.133    

Parece então que a crítica de Ramsey não fere o coração do problema. Além de 

isso, Wittgenstein alerta, de maneira explícita, para a situação contraditória a que o seu 

projecto filosófico conduziu. Ele não pretende que os seus leitores percebam aquilo que 

escreveu, uma vez que reconhece o Tlp como uma empresa de transgressões e abusos 

sucessivos. À maneira de esclarecimentos filosóficos, várias passagens rompem a 

barreira do dizível. Observações sobre o místico, a ética, a estética ou o sentido do 

mundo violam a natureza da linguagem, segundo o modelo do Tractatus e, nesse 

sentido, Wittgenstein penitencia-se dos disparates que foi cometendo ao longo do Tlp e 

pede compreensão relativamente à sua atitude. Pede ao leitor para o compreender a ele 

na realização desse gesto – um gesto animado por intenções éticas. Sem dúvida, esta é 

uma das chaves mais importantes da compreensão do livro que muitos exegetas (e 

alguns eruditos) deixam fora de movimento e consideração na apreciação que fazem das 

proposições finais do texto. O que o Tlp quer expressar é, justamente, aquilo que escapa 

à expressão: o mais elevado – Deus enquanto sentido da vida e fundamento da Ética. 

                                                
132 Também nesta passagem é muito útil conhecermos a explicação de Wittgenstein enviada a Ogden para 
melhor traduzir aquilo que “das Mystische” implica na língua alemã. Wittgenstein insurge-se contra a 
proposta de traduzir por “elemento místico” e, nos aditamentos à proposição 6.45, vinca o seguinte: Here 
«mystical element» is wrong! If anything, it/ must be, «mystical feeling» for in this prop. the/ 
german «das mystische» is an adjective belonging to «Gefühl». Cf. ÖNB, HAN Ser. N.1270/42-9, p. 
20 ou LCKO, LW-CKO, 2, de 23.4.1922, p. 36-37. Aqui «elemento místico» está errado! Na verdade,/ 
tem de ser «sentimento místico», porque nesta proposição o/ termo alemão «o místico» é um adjectivo 
que pertence a «sentimento». 
133 Cf. por exemplo, Tlp, 6.432, vol. 1, p. 84.  
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Mas como nada disso pode receber expressão na linguagem, o leitor tem de procurar 

fora do livro – no silêncio de Wittgenstein – a parte mais importante desta obra.134  

O final do Tlp arrasa tudo: o método correcto de filosofia termina com o 

filosofar, a aparência de insensatez geral do livro desqualifica-o, a condenação ao 

silêncio de tudo o que importa na vida arruína o edifício de todo e qualquer sistema 

filosófico. Porém, esta onda de destruição está longe de ser gratuita – ou de beber o seu 

gosto pelas ruínas na visão romântica do mundo – e de menosprezar a metafísica, como 

diversos comentários e interpretações o fizeram crer.135 O gesto de Wittgenstein é um 

                                                
134 A defesa do Tlp como livro de ética far-se-á na segunda parte deste trabalho. Para nos darmos conta do 
rol de investigadores que não aceitam ou desvalorizam esta leitura devemos ter sempre presente a 
introdução de Russell que serviu de motor a muitas dessas interpretações. Por exemplo, Max Black no seu 
estudo minucioso sobre o Tlp não atribui uma importância capital para o que a proposição 6.54 adverte (a 
proposição que roga ao leitor compreender o autor do Tlp em vez de compreender só as suas teses), além 
de que, tal como o tradutor português, tradu-la de forma incorrecta. Então ajuiza a secção final do livro 
como insatisfatória: cf. BLACK, M., Op. cit., pp. 376-378. É claro que também os resultados a que chega 
são completamente diferentes dos nossos. Vários autores negam e reprovam a leitura ética do Tlp, 
considerando que as secções sobre ética, valor, estética e religião são secundárias no programa geral do 
livro. Além de isso, consideram a confissão a Ludwig von Ficker, de que o Tlp tinha um propósito ético, 
um exagero incompreensível e uma forma de lisonja descarada junto de um potencial editor. Assim pensa, 
por exemplo: CARRUTHERS, P., The Metaphysics of the Tractatus, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1999, preface xii e nota 6, pp. 168-169. 
135 É um lugar comum afirmar que o Círculo de Viena se apoderou tendenciosamente do Tlp, tomando-o 
como a expressão exacta – como o manifesto – da sua luta. Alguma literatura apareceu já a desfazer este 
equívoco. No entanto, o resumo do combate à metafísica, que os separava mais do que aproximava, foi 
bem elaborado por Paul Engelmann em LWBB, p. 77: Der Positivismus meint, daβ , worüber man 
sprechen kann, sei das allein Wichtige im Leben. Das und nichts anderes ist seine Pointe. Während 
Wittgenstein davon durchdrungen ist, daβ  es für das Leben des Menschen allein auf das ankommt, 
worüber man, nach seiner Meinung, schweigen muβ . O positivismo considera que aquilo acerca do 
qual se pode falar é a única coisa que importa na vida. Isto e nada mais é o cerne [do que sustenta]. 
Enquanto Wittgenstein está perpassado de que para a vida de um ser humano tudo depende disso, 
acerca do qual, segundo a sua opinião, se deve guardar silêncio.  
Vista apenas do exterior, a semelhança entre os dois discursos produz a impressão de uma quase 
identidade de perspectiva, na qual se esconde porém uma diferença de ideias abissal. Bouveresse também 
põe este ponto em evidência no se ensaio: BOUVERESSE, J., La Parole Malheureuse, de l’Alchimie 
Linguistique à la Grammaire Philosophique, Éd. Minuit, Paris, 1971, p. 15: Carnap et le Wittgenstein 
du Tractatus fournissent une illustration particulièrement intéressante du fait qu’à deux discours 
philosophiques superficiellement analogues peuvent correspondre en profondeur deux philosophies 
totalement irréconciliables et deux tempéraments intellectuels violemment opposés. Carnap e o 
Wittgenstein do Tractatus oferecem uma ilustração particularmente interessante do facto de a dois 
discursos filosóficos superfícialmente análogos poderem corresponder, em profundidade, duas filosofias 
totalmente inconciliáveis e dois temperamentos intelectuais violentamente opostos.  
O próprio Wittgenstein tomou consciência desta disparidade quando manteve conversas regulares com 
vários membros da escola de Viena e algumas atitudes que ele tomou nos encontros ilustram na perfeição 
a sua discórdia. Por ocasião de uma homenagem que fizeram a Moritz Schlick, ele escreveu uma carta a 
Friedrich Waismann na qual arrasa totalmente os motivos que presidem a este tipo de manifestações e 
acusa a Escola de Viena de não aproveitar esta oportunidade para honrar a figura tutelar dela de forma 
decente (bem como para mostrar a importância que tivera desde os seus primeiros mentores, como 
Ludwig Boltzmann ou Ernst Mach) e de, em vez de isso, produzir um conjunto de artigos elogiando-se a 
si mesma. Pois, o principal tema das concepções do grupo – a recusa da metafísica em favor de uma visão 
científica do mundo – segundo Wittgenstein, devia ser apenas mostrado e não dito. Mas, a despeito de 
uma tal impossibilidade discursiva, Wittgenstein achava que uma tal concepção do mundo assentava em 
algo que lhe era familiar e caro: a concepção representativa da linguagem. E, desde logo, o destaque desta 
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gesto impeditivo semelhante ao do dai /mwn  socrático. A atitude negativa daquele 

dai /mwn  leva a que, em nome da filosofia, se deixe de filosofar [como por ex., Fedro, 

242b-c]. Nesta óptica, o Tlp é o alvo mais imediato do método filosófico adoptado por 

Wittgenstein e, simultaneamente, o primeiro resultado da sua aplicação: a injunção ao 

silêncio aparece como epílogo lógico de uma longa série de operações críticas – quase 

como se fossem intervenções cirúrgicas a uma doença da razão. Mas ela tem um valor 

acrescido ao operar no leitor uma espécie de catarse. Isto é, o silêncio vale, neste 

contexto específico, muito mais do que qualquer palavra filosófica ou qualquer prova 

lógica – ele aparece como a manifestação da verdadeira palavra salvadora.  

Em resumo, o saber filosófico sofreu no Tlp uma diminuição substancial em 

relação ao que era considerado pela tradição. Ele preenche o fundo constitutivo dos 

discursos científicos e a sua inefabilidade torna-se também mais visível, quanto melhor 

aqueles obedecerem aos critérios objectivos dos modelos figurativos adoptados. O 

indizível assoma no dizível – como pano de fundo e como condição de possibilidade de 

todo o dizer. Por esta razão, o silêncio de Wittgenstein não comporta qualquer dimensão 

sacrificial em relação à palavra. É antes uma forma de comunicação indirecta, privada 

do medium da palavra ou da voz. E o seu propósito é proteger a ordem de realidades do 

que é mais elevado, ou seja, daquilo que ultrapassa a linguagem significativa (confinada 

aos valores de verdade e falsidade) e se situa fora do mundo. Com efeito, se as 

considerações acerca da filosofia (em especial a proposição nuclear 4) já fornecem uma 

imagem bastante singular e distante da tradição, as asserções finais do Tlp provocam no 

leitor um enorme desapontamento – e, se não desapontamento, pelos menos 

perplexidade. Porque o resultado que alcançam diz respeito a um esvaziamento e a uma 

redução drástica do saber habitual. Para Wittgenstein, esse saber encerrava uma 

dimensão puramente virtual e ilusória, à luz das exigências do conhecimento. Por 

consequência, o discurso filosófico deve desempenhar uma dupla função: dar a ver 

aquilo que somente pode ser mostrado e impedir, mediante uma tal amostra, o desejo 

fútil de o dizer.   

 

                                                
vocação da linguagem para o concreto encontrava claros ecos no Tlp e em boa parte dos seus trabalhos 
posteiores. Confrontar para este efeito, por exemplo, NEDO, M. & RANCHETTI, M., Op. cit., p. 243. 
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6.53 O método correcto da filosofia seria, propriamente dizer isto: não dizer 

senão o que se pode dizer, portanto, proposições da ciência natural – portanto, algo 

que não tem nada que ver com a filosofia – e, em seguida, sempre que alguém quisesse 

dizer algo de metafísico, demonstrar-lhe que não deu significado a certos sinais nas 

suas proposições. Este método seria decepcionante para o outro – ele não teria o 

sentimento de que lhe estávamos a ensinar filosofia – mas ele [o método] seria o único 

rigorosamente correcto.136 

 

 Em suma, o Tlp trava e impede as tentações, os impulsos permanentes da razão 

para transgredir os limites de aquilo que é logicamente pensável e que fica para além da 

fronteira do exprimível. De tal modo que, levado à letra, o impedimento requerido e 

exigido pelo Tlp acaba com a filosofia em sentido tradicional, passa-lhe a sua certidão 

de óbito. As perguntas metafísicas terminam para aquele que se submeter à terapia 

prescrita pelo Tlp. Contudo, isso não sossega nem satisfaz a razão prática humana – a 

razão no seu contacto com o próprio acontecimento vital. O facto de o livro relegar 

essas questões para o domínio do absurdo, como questões espúrias, não as anula, apenas 

estabelece a sua absurdidade. Mas a razão é, uma e outra vez, atraída por elas. Por isso, 

Wittgenstein anunciava no prefácio que resolvia definitivamente todos os problemas 

relativos ao conhecimento. Embora advertisse, logo de seguida, que a sua resolução 

significa muito pouco e deixa de fora o fundamental. Ou seja, são as perguntas que 

enviam para além do pensável, para além da linguagem que o Tractatus delimita como 

legítima, que mais interessam ao filósofo Wittgenstein e que a crítica da linguagem não 

logra erradicar – a não ser que se consiga reduzir o humano a um mero ente 

especulativo, eliminando por completo o interesse vital que tem por essas questões. O 

valor mais importante desta obra consiste, então, em apontar constantemente para aquilo 

que não se pode dizer. 

 

                                                
136 Tlp, 6.53, vol. 1, p. 85: Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die: Nichts zu sagen, 
als was sich sagen läβt, also Sätze der Naturwissenschaft – also etwas, was mit Philosophie nichts zu 
tun hat –, und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm 
nachzuweisen, daβ  er gewissen Zeichen in seinem Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese 
Methode wäre für den anderen unbefriedigend – er hätte nicht das Gefühl, daβ  wir ihn Philosophie 
lehrten – aber sie wäre die einzig streng richtige. 
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 O impulso para o místico decorre da insatisfação dos nossos desejos por meio 

da ciência. Nós sentimos que, mesmo quando todas as questões científicas possíveis 

estão respondidas, o nosso problema ainda não está, de modo algum, tocado. É certo 

que então já não subsiste mais nenhuma questão; e justamente isso é a resposta.137 

 

 Em contrapartida, é preciso repetir sempre de novo que uma tal resposta – a de 

não haver mais perguntas – não o seria em absoluto. Por mais progresso que as ciências 

anunciem e conquistem, por mais longe que as suas descobertas cheguem, jamais 

tocarão a superfície de, ou serão a resposta adequada ao próprio facto do acontecimento 

vital – e todas as respostas a que o progresso científico responde deixam fora de 

consideração a questão básica do sentido da vida (a qual parece fixar, como bússula, o 

norte a todas as outras). E, na verdade, as questões que nascem do terreno da própria 

vida (no seu acontecer aqui e agora e na interpelação que esse acontecer produz) têm 

uma primazia inquestionável sobre as de teor puramente cognitivo – aquelas que se 

colocam apenas de um ponto de vista exterior à sua experimentação, ao que o passar por 

elas nos traz e, inevitavelmente, ensina.  

Para terminar (e no seguimento do que se acabou de dizer), não podemos 

esquecer uma outra peça fundamental para se compreender, da forma mais abrangente 

possível, a noção de filosofia no Tlp. Wittgenstein afirma, em jeito de balanço, no fim 

do prólogo – de maneira contraditória, à primeira vista, mas só aparentemente 

contraditória – que o valor do livro reside em duas coisas que ele comunica. A primeira 

consiste no facto de ter encontrado uma solução intocável e definitiva para os 

problemas filosóficos e a segunda mostra que essa solução encontrada (para sempre) 

não conduz a lado nenhum.138  

                                                
137 Tb 1914-16, entrada de 25.05.1915, vol. 1, p. 143: Der Trieb zum Mystischen kommt von der 
Unbefriedigheit unserer Wünsche durch die Wissenschaft. Wir fühlen, daβ  selbst wenn alle 
möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unser Problem noch gar nicht berührt ist. 
Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr; und eben dies ist die Antwort. Esta nota deve 
confrontar-se com a proposição 6.52 do Tlp e as suas instanciações decimais, pois aqui o problema é 
objectivamente determinado, precisado, como dizendo respeito “aos problemas da vida”. 
138 Tlp, prólogo, vol. 1, pp. 9 e 10: Wenn diese Arbeit einen Wert hat, so besteht er in zweierlei: 
Erstens darin, daβ in ihr Gedanken ausgedrückt sind, und dieser Wert wird um so gröβer sein, je 
besser die Gedanken ausgedrückt sind. Je mehr der Nagel auf den Kopf getroffen ist. – Hier bin ich 
mir bewuβt, weit hinter dem Möglichen zurückgeblieben zu sein. Einfach darum, weil meine Kraft 
zur Bewältigung der Aufgabe zu gering ist. – Mögen andere kommen und es besser machen. 
Dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Ich 
bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Und wenn ich mich 
hierin nicht irre, so besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, daβ sie zeigt, wie wenig 
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Esta declaração – que tem passado despercebida a (ou é voluntariamente 

ignorada por) uma grande parte dos comentadores – tem de ser lida à luz de uma carta e 

das três proposições finais do Tlp, também raramente convocadas para tentar esclarecer 

a dificuldade aqui equacionada. Wittgenstein estava convencido de que o Tlp carecia de 

uma segunda parte que nunca escrevera – aqui entra em jogo o silêncio que já referimos 

antes – a qual, na verdade, não podia ser escrita de modo algum. E houve um tempo em 

que quis alertar os seus leitores, chamando-lhes a atenção, no prólogo, para o facto. 

 

Na realidade, ele [o tema do livro] não lhe é estranho a si, pois o sentido do 

livro é um [sentido] ético. Houve uma altura em que eu quis incluir no prólogo uma 

frase que, de facto, não está lá, mas que agora lhe escrevo porque constituirá para si, 

talvez, uma chave: o que eu quis escrever é que a minha obra consta de duas partes: 

daquela que aqui se apresenta e de tudo aquilo que não escrevi. E é precisamente esta 

segunda parte a importante.139  

 

O Tlp não termina na proposição 7. A parte mais importante do livro encontra-se 

para além de si, fora da sua redacção. A injunção ao silêncio – tomada como uma 

espécie de “imperativo categórico” – põe na pista dessa dimensão nova e valiosa que 

nenhum género de escrita pode profanar. É o leitor (cada um que obedece ao repto final 

do Tlp) que “tem de escrever” o que falta. Neste sentido, o valor e a importância do 

livro remetem para uma dimensão prática, para o seguimento de um imperativo, que 

escapa ao poder de formalização e conceptualização da razão. 

                                                
damit getan ist, daβ diese Probleme gelöst sind. Se este trabalho tem valor, então ele consiste em duas 
coisas: em primeiro lugar pelo facto de nele se exprimirem pensamentos e este valor será tanto maior 
quanto melhor os pensamentos estiverem expressos. Quanto mais se acertar na muche. A este respeito 
tenho consciência de ter ficado muito aquém do possível. E isto apenas porque o meu poder para levar 
de vencida a tarefa é demasiado escasso. Possam vir outros e fazer melhor. 
Em contrapartida, a verdade dos pensamentos aqui comunicados parece-me intocável e definitiva. Sou, 
portanto, da opinião de ter, no essencial, resolvido definitivamente os problemas. E, se não estou em 
erro, então o valor deste trabalho consiste, em segundo lugar, em ele mostrar quão-pouco fica feito com 
o facto de se resolverem estes problemas. 
139 BLF, 23 LW-LvF, Outubro/Novembro de 1919, p. 35: In Wirklichkeit ist er [der Stoff] Ihnen nicht 
fremd, denn der Sinn des Buches ist ein Ethischer. Ich wollte einmal in das Vorwort einen Satz 
geben, der nun tatsächlich nicht darin steht, den ich Ihnen aber jetzt schreibe, weil er Ihnen 
vielleicht ein Schlüssel sein wird: Ich wollte nämlich schreiben, mein Werk bestehe aus zwei Teilen: 
aus dem, der hier vorliegt, und aus alledem, was ich nicht geschrieben habe. Und gerade dieser 
zweite Teil ist der Wichtige.  
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Assim, a recusa em escrever a segunda parte do livro – que não podia 

legitimamente ser escrita – protege e engrandece o valor ético que o livro se destina a 

responder e ilustra duas coisas diferentes: mostra que, em rigor, não se pode dizer o 

indizível e esclarece um pouco melhor o pedido que Wittgenstein faz aos leitores para o 

compreenderem a ele e à sua atitude face à filosofia. Uma vez compreendida a razão 

pela qual ele escreveu o livro do modo como o fez, compreenderão então os enunciados 

nele contidos, os quais, a despeito das infracções gramaticais (as infracções que 

envolvem por não obedecerem aos princípios que regulam o conhecimento 

representativo, por imagens), são “verdadeiras” proposições filosóficas. Sem esta dupla 

apreensão, jamais compreenderão o Tlp e jamais alcançarão uma visão correcta do 

mundo, que é aquilo para que o Tlp abre caminho.  

Todavia, o que quer que seja a visão correcta do mundo, ela não se alcança por 

uma espécie de “intuição intelectual”. Pelo contrário, o que as palavras de Wittgenstein 

sugerem, mas não podem formular objectivamente, é o seguinte: vê o mundo de uma 

forma correcta quem percebeu o sentido da vida. Contudo, o sentido da vida não se 

reduz a uma fórmula que se possa comunicar e transmitir aos outros. De sorte que, 

quem vê o mundo correctamente encara um outro desafio – em rigor, não é um desafio, 

mas sim um imperativo, uma ordem a que não pode desobedecer – quem vê o mundo 

assim é obrigado a adoptar uma certa forma de vida.  

 

As minhas proposições esclarecem na medida em que quem me compreende 

acaba por reconhecê-las como absurdas, quando por meio delas – sobre a sua base – 

se elevou para lá delas. (Ele tem de, por assim dizer, deitar fora a escada, depois de ter 

subido por ela.) 

Ele tem de superar estas proposições, então vê o mundo correctamente. 140 

                                                
140 Tlp, 6.54, vol. 1, p. 85: Meine Sätze erläutern dadurch, daβ sie der, welcher mich versteht, am 
Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist. (Er muβ 
sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)  
Er muβ diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig.  
Como já mencionámos antes, a tradução portuguesa do Tlp hipoteca aqui a compreensão do livro, para 
aqueles que lhe tenham acesso somente por meio dela. Uma vez que o tradutor traduz algo que não está 
no original: o pronome sie no lugar de mich. WITTGENSTEIN, L., Tratado lógico-filosófico e 
Investigações Filosóficas, trad. de M. S. Lourenço, F. C. Gulbenkian, Lisboa, 1987, 6.54, p. 142. Vai uma 
distância abissal entre dizer que alguém compreende um livro, se compreender os enunciados dele ou se 
compreende o seu autor. Não faria qualquer problema, aliás, se aquilo que o autor pedisse fosse a 
compreensão das frases nele contidas. Dá que pensar e causa espanto é Wittgenstein afirmar que a 
compreensão do livro passa por compreendê-lo a ele (Wittgenstein) e, de tal modo que, se tal desiderato 
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No entanto, esta possibilidade de acesso a uma visão correcta do mundo, livre de 

qualquer perturbação e como que apontando o caminho em direcção à felicidade, 

pressupõe a leitura do Tlp e, simultaneamente, a ultrapassagem da mesma. Aliás, este 

penúltimo enunciado do livro reclama uma posição de fundo em matéria gnosiológica e 

uma atitude radical face à filosofia. Em sentido restrito, os enunciados, que Wittgenstein 

acaba de desvalorizar de forma tão crua, podem considerar-se enunciados filosóficos na 

medida em que elucidam e clarificam aspectos polémicos das ciências naturais e dos 

fenómenos linguísticos em geral – na versão abrangente de crítica da linguagem. 

Elucidações são, portanto, considerações que procuram alcançar um maior grau de 

clareza e transparência dos pensamentos. Embora Wittgenstein admita serem os 

enunciados filosóficos absurdos, atrás da sua absurdidade esconde-se o fim para o qual 

eles constantemente apontam, embora falhem. Mas, por outro lado, tudo isto significa 

muito claramente que Wittgenstein reconhece aqui a falência de todo o conhecimento 

científico natural. E que a trangressão operada pelo Tlp tem em vista uma forma de 

libertação do humano.  

Em suma, o Tlp afirma peremptoriamente que a filosofia (sem esquecer a ética e 

a estética) não é possível – que é uma tarefa impossível de levar a cabo porque quer 

falar de um plano de realidades em relação ao qual a linguagem experimenta um 

fracasso permanente. O Tlp põe um ponto final na série de equívocos e imprecisões a 

que a história da filosofia deu corpo. Em última análise, a filosofia só é possível se 

                                                
não for cumprido é possível que se passe completamente ao lado daquilo que está em causa no Tlp. Ora, 
esta possibilidade de leitura (veiculada pelo próprio texto – não se trata, portanto, de uma possibilidade 
hermenêutica) está excluída à partida na tradução portuguesa de M. S. Lourenço. Vários exegetas dão 
ênfase e colocam o acento tónico do entendimento do livro neste pedido. Entre eles, por exemplo, P. 
Engelmann quando diz: “Compreender com que intenção está escrito parece-me a única chave para a 
sua compreensão. ” Veja-se: LWBB, (V – Bemerkungen zum Tractatus), p. 74: Zu verstehen, in welcher 
Absicht es geschrieben ist, erscheint mir als der einzige Schlüssel zu seinem Verständnis. Mas 
também MOUNCE, H., Op. cit., pp. 101-109 ou Cora Diamond, entre outros estudiosos, defende o mesmo 
no artigo que citámos na nota 109. O próprio Frank Ramsey equaciona magistralmente o nó essencial da 
questão quando, em 1923, ao escrever uma carta à mãe, diz o seguinte: His idea of his book is not that 
anyone by reading it will understand his ideas, but that some day someone will think them out 
again for himself, and will derive great pleasure from finding in this book their exact expression.  
Cf. LCKO, Appendix (Letters by F. P. Ramsey), p. 78: A ideia que ele tem do seu livro não é que 
qualquer pessoa ao lê-lo compreenda as ideias dele, mas que algum dia alguém as pensará de novo por 
si mesmo e tirará grande prazer de encontrar neste livro a exacta expressão delas. 
O mesmo, e mais do que isso, se defende no excelente artigo de, NYSTRAND, S., “When God was 
Absent?” in LEINFELLNER, W., & WUKETITS, F. (Eds.), Die Aufgaben der Philosophie in der Gegenwart, 
Verlag hpt, Wien, 1986, vol. 12/I, pp. 355-360. Aqui levantam-se questões que não vimos abordadas em 
mais nenhum lugar. Em especial, questiona-se de maneira muito séria a matriz judaica do pensamento de 
Wittgenstein e a impossibilidade de o mais elevado ser representado na linguagem. 
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renunciar ao seu impulso de conceptualização e se diluir na contemplação, no olhar. No 

entanto, só o Tlp é capaz de abrir esse caminho ao leitor, ele é a chave para a realização 

da empresa filosófica. Para que isso aconteça, o leitor tem de o tomar como meio (como 

escada) por meio do qual é possível atingir e apreender aquilo que se situa para lá do 

plano fáctico. A negação da filosofia – a sua dissolução autofágica – no fim do livro não 

significa um golpe inesperado e isolado em relação ao quadro de questões tratadas ao 

longo da exposição. Pelo contrário, o desfecho do Tlp acentua o primado conceptual do 

mostrar sobre o dizer – e a supremacia do silêncio relativamente à esfera das coisas que 

mais interessa apurar na vida humana. Esfera em relação à qual Wittgenstein exige uma 

maneira de agir, de alguém se comportar: uma atitude prática diante do mundo.  

Não é de mais repetir que Wittgenstein considerava haver um único ponto 

importante no qual se podia resumir toda a problematicidade filosófica do Tlp e, em 

uma carta dirigida a Russell, reitera essa convicção assim.  

 

 A questão principal é a teoria do que pode ser expresso (gesagt) por 

prop[osiçõe]s, isto é, pela linguagem (e, o que equivale ao mesmo, o que pode ser 

pensado) e o que não pode ser expresso por prop(osiçõe]s, mas apenas mostrado 

(gezeigt); isto é, creio, o problema fundamental da filosofia.141 

 

Ampliando a escala de aplicação, de uma frase para o livro, pode-se pegar neste 

pensamento tardio de Wittgenstein para dar conta do processo em que o discurso do Tlp 

logicamente desembocou: 

 

Uma frase pode parecer absurda & a absurdidade da superfície ser tragada 

pela profundidade que, por assim dizer, há atrás dela.142  

 

                                                
141 CL, 68 LW-BR, de 19.08.1919, p. 124: The main point is the theory of what can be expressed 
(gesagt) by props – i. e. by language – (and, which comes to the same, what can be thought) and 
what can not be expressed by props, but only shown (gezeigt); which, I believe, is the cardinal 
problem of philosophy. 
142 DBT 1930-37, entrada de 01.12.[1936], p. 70: Ein Satz kann absurd erscheinen & die Absurdität 
seiner Oberfläche von der Tiefe, die gleichsam hinter ihm liegt verschlungen werden. 
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Em nosso entender, o silêncio final do Tlp também traga, em certo sentido, o seu 

discurso “racionalista”. Pois só quem cumprir a máxima prática posta no fim do livro e 

compreender o seu autor, na maneira absurda como o escreveu, dissipa a insensatez dos 

factos e tranquiliza a razão atormentada. 

 

Por último, um aspecto que ainda hoje é vulgar confundir, dando origem a 

interpretações erróneas, é aquele que diz respeito à posição gnosiológica postulada por 

Wittgenstein quanto a uma notação lógica perfeita. Trata-se de saber se a adopção de 

uma linguagem ideal – e, por consequência, a possibilidade real de uma metalinguagem 

– responde em absoluto às pretensões do conhecimento em geral. Ou seja, trata-se de 

saber se o emprego de um instrumento lógico “perfeito” consegue corrigir as 

imprecisões e os erros da linguagem corrente. Entre outras vantagens, uma linguagem 

ideal eliminaria por completo o carácter vago, indeterminado e metafórico que a 

linguagem ordinária inevitavelmente traz consigo. A doxografia de pendor lógico e 

matemático defende, em particular no que respeita ao Tlp, esta interpretação. Russell e o 

Círculo de Viena foram os responsáveis pela propagação desta leitura. A introdução de 

Russell para a edição do livro defende-a e esta foi uma questão (de entre várias outras) 

que desagradou a Wittgenstein.  

Apesar de, em várias passagens da obra, Wittgenstein ser inequívoco e até 

mesmo contundente na rejeição de tal possibilidade, há quem sustente a tese 

contrária.143 É bem verdade que a leitura isolada e descontextualizada de algumas 

proposições do Tlp pode conduzir-nos àquela interpretação.144 A descontextualização 

                                                
143 É o que acontece na introdução à edição portuguesa: OLIVEIRA, T., Alguns Comentos sobre o 
Tractatus, in WITTGENSTEIN, L., Tratado Lógico-filosófico e Investigações Filosóficas, trad. de M. 
Lourenço, F. Calouste Gulbenkian, 1987, p.xxi. Veja-se também STROLL, A., Op. cit., pp. 53-56. No 
entanto, alguns estudos monográficos importantes do Tlp recusam-na frontalmente. É designadamente o 
caso de, BLACK, M., Op. cit., p. 218; FANN, K., Op. cit., p. 9 e, menos enfático, PITCHER, G., Op. cit., pp. 
224-26.   
144 A proposição que tem induzido em erro mais estudiosos é: Tlp, 3.325, vol. 1, pp. 22-23: Um diesen 
Irrtümern zu entgehen, müssen wir eine Zeichensprache verwenden, welche sie ausschlieβt, indem 
sie nicht das gleiche Zeichen in verschiedenen Symbolen, und Zeichen, welche auf verschiedene Art 
bezeichnen, nicht äuβerlich auf die gleiche Art verwendet. Eine Zeichensprache also, die der 
logischen Grammatik – der logischen Syntax – gehorcht.  
(Die Begriffsschrift Freges und Russells ist eine solche Sprache, die allerdings noch nicht alle Fehler 
ausschlieβt.) Para evitar estes erros, temos de empregar uma linguagem de signos que os exclua, na 
medida em que não emprega o mesmo signo para símbolos diferentes, nem emprega, exteriormente, do 
mesmo modo signos que designam de modo diferente. Portanto, uma linguagem de signos que obedeça à 
gramática lógica – à sintaxe lógica. 
(A notação conceptual de Frege e Russell é uma tal linguagem que, de resto, ainda não exclui todos os 
erros.)     
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aqui em causa foi dupla. Por um lado, interpretaram, como lhes convinha alguns passos 

do Tlp. E, em segundo lugar, ignoraram, de propósito, outros. Mas em última análise a 

matriz desta interpretação viciosa, como já se referiu antes, remonta a Russell.145 Ao 

admitir essa possibilidade, o que Russell estava a acautelar na leitura do Tlp era – de 

forma consciente ou não – a sua Theory of Types, que o Tlp ataca em vários passos.146 

Mau grado a leitura assim veiculada, aquilo que importa apurar é o problema visto e 

agarrado a partir dos textos e em conformidade a eles, se assim se pode dizer, a 

verdadeira versão do problema. Em vários momentos, como já se procurou testemunhar 

aqui, Wittgenstein manifesta uma grande insatisfação com a linguagem. Essa 

insatisfação nasce de uma querela antiga entre as exigências do conhecimento e a 

natureza da linguagem. A proposta de uma linguagem ideal impediria o surgimento dos 

problemas que a linguagem quotidiana não é capaz de evitar e resolveria na perfeição as 

pretensões do conhecimento objectivo. Por isso, para Russell a hipótese de uma 

linguagem ideal (isto é, de uma notação lógica perfeita, uma notação que respeitasse a 

univocidade simbólica: a cada palavra um sentido ou referente) responde com sucesso e 

de forma cabal às pretensões de rigor implicadas na noção de filosofia que é própria do 

Tlp. Para Wittgenstein a sua recusa convém em absoluto à vocação figurativa da 

linguagem, à sua natureza relacional, sc. à relação projectiva que tem com as realidades 

mundanas. Por isso, segundo Wittgenstein, toda a expressão linguística que não observe 

                                                
145 Foi justamente por força da interpretação de Russell (expressa na introdução ao Tlp) que vários 
doxógrafos ou simples leitores passaram ao largo do texto do próprio Tlp quanto a esta questão. Quem lê 
a prop. 5.5563, não pode ignorar a aceitação incondicional (de Wittgenstein e, obrigatoriamente, dos 
leitores do Tlp) da linguagem corrente como um sistema linguístico perfeito. Cf. Tlp, 5.5563, vol. 1, p. 
66: Alle Sätze unserer Umgangssprache sind tatsächlich, so wie sie sind, logisch vollkommen 
geordnet. De facto, todas as proposições da linguagem corrente estão ordenadas, tal como estão, de 
forma perfeitamente lógica. Para a introdução de Russell, no original inglês, seguimos a versão bilingue 
do Tlp: WITTGENSTEIN, L., Tractatus logico-philosophicus, translation by D. Pears & B. McGuinness, 
and with the Introduction by Bertrand Russell, Routledge & Kegan Paul, London, 1974. As passagens 
que aludem à linguagem logicamente perfeita – ou a uma hierarquia de linguagens que admite aquela – 
ocorrem nas pp. x, xxi e xxii. Não é por acaso que Tiago de Oliveira aconselha vivamente a leitura da 
introdução de Russell (em Alguns Comentos sobre o Tractatus, p.xxxii), pois os seus comentários estão 
visivelmente colados àquela interpretação. 
146 A concepção de linguagem – o estatuto do sinal e da proposição – no Tlp não podia estar mais distante 
daquela que é própria da teoria dos tipos. Em rigor, uma opõe-se à outra. Esta oposição levou 
Wittgenstein a declarar explicitamente a sua contestação do uso auto-referencial do sinal lógico 
russelliano nas proposições 3.331 até 3.334 do Tlp. Alguns exegetas separam as águas de forma radical, 
atribuindo a Wittgenstein rejeição da teoria dos tipos (e, por conseguinte, do “paradoxo de Russell”). 
Veja-se, por exemplo, BLACK, M., Op. cit., pp. 145-149. Outros afirmam que Wittgenstein só nega o uso 
auto-referencial (negação que está de acordo com a impossibilidade de hierarquias linguísticas). É o caso 
de: DUMITRIU, A., “Wittgenstein’s Solution of the Paradoxes and the Conception of the Scolastic 
Logician Petrus de Allyaco”, The Journal of the History of Philosophy, 12/1 (1974), pp. 227-237. Para 
quem queira esclarecer melhor a abrangência desta questão e várias implicações suscitadas por ela, 
consulte-se: EDWARDS, J., Op. cit., pp. 15-19. 
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este princípio está condenada ao fracasso. Ou então tem de ser uma expressão 

desprovida de pretensões gnosiológicas, como acontece com a linguagem poética. Nesta 

perspectiva, encontram-se vários exemplos que ilustram na perfeição a adesão ao 

princípio figurativo da linguagem e negam toda e qualquer possibilidade de haver 

diversos graus de linguagem – negando deste modo toda e qualquer metalinguagem, 

bem como o emprego auto-referencial concebido por Russell.    

A primeira refutação categórica da existência ou da possibilidade de uma 

metalinguagem (capaz de substituir na perfeição e, portanto, de erradicar as imprecisões 

da linguagem corrente) ou de uma hierarquia de níveis linguísticos está formulada nas 

NDMN (texto que não deixaria qualquer vestígio de influência em Russell nem em 

Moore147) e diz o seguinte:   

 

Para que tenhas uma linguagem que possa expressar ou dizer tudo aquilo que 

pode ser dito, esta linguagem tem de ter determinadas propriedades; e quando isto 

acontece, o facto de ela as ter já não pode ser dito nessa linguagem ou em qualquer 

linguagem.148 

 

  Tanto nesta como em várias outras observações dispersas ao longo de toda a 

obra, Wittgenstein não podia ser mais claro na rejeição da possibilidade de a linguagem 

inflectir sobre si mesma e sobre as suas propriedades figurativas.149 As propriedades da 

                                                
147 Cf. CL, 54. LW-BR, de 22.X.1915, pp. 101 e 102. Para melhor perceber esta dificuldade devem ler-se 
também as cartas n.º46, de Junho de 1914, a n.º48 do Natal de 1914 e a n.º51, de 5.02.1915.   
148 NDMN (NB 1914-16), Appendix II, p. 108: In order that you should have a language which can 
express or say everything that can be said, this language must have certain properties; and when 
this is the case, that it has them can no longer be said in that language or any language. 
149 A rejeição mais categórica que encontrei faz parte de BB, (vol.5) p. 28 e diz o seguinte: It is wrong to 
say that in philosophy we consider an ideal language as opposed to our ordinary one. For this 
makes it appear as though we thought we could improve on ordinary language. But ordinary 
language is all right. Whenever we make up “ideal languages” it is not in order to replace our 
ordinary language by them; but just to remove some trouble caused in someone’s mind by thinking 
that he has got hold the exact use of a common word. That is also why our method is not merely to 
enumerate actual usages of words, but rather deliberately to invent new ones, some of them because 
of their absurd appearance. Passagem que podemos traduzir assim: É errado dizer que em filosofia 
consideramos uma linguagem ideal como oposta à nossa linguagem corrente. Pois isto faz parecer que 
pensamos poder melhorar a linguagem corrente. Mas, a linguagem corrente está em ordem. Sempre que 
inventamos “linguagens ideais” não é com o propósito de substituir por elas a linguagem corrente; mas 
apenas para eliminar algum problema provocado na mente de alguém pelo facto de pensar que está na 
posse do uso exacto de uma palavra vulgar. É também a razão por que o nosso método não consiste, 
simplesmente, em enumerar usos reais das palavras, mas antes em inventar deliberadamente novos usos, 
alguns por causa da sua aparência absurda. Apresentamos aqui um pequeno rastreio de passagens onde 
a negação está formulada em moldes bastante dogmáticos: NDMN (NB 1914-16), Appendix II, p. 108; Tb 
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linguagem resumem-se a um conjunto de dispositivos capazes de tornar o mundo 

inteligível. A questão é a seguinte: como é que é possível alguém falar das coisas do 

mundo com sentido? Wittgenstein responde que a primeira condição para o êxito da 

empresa consiste no facto de se perceber, claramente, a essência da linguagem. A 

compreensão da essência da linguagem divide-se em dois momentos distintos: perceber 

a sua função (o emprego que dela fazemos) e perceber a sua estrutura. O primeiro é 

alcançado através de análises ao emprego real que os seres humanos fazem na sua 

língua materna. Com elas o filósofo tem em vista clarificar, circunscrever e precisar 

com todo o rigor possível o sentido e o significado de cada palavra. Estes não suscitam 

qualquer problema no uso habitual, natural que damos às palavras. Portanto, não se trata 

apenas de esclarecer os fenómenos linguísticos, quaisquer que sejam, mas, antes do 

mais, de investigar o fundamento do seu emprego. O esclarecimento do fundamento 

obriga a desmontar uma atitude que normalmente leva o ser humano a manejar a língua 

sem questionar o modo como sempre faz uso das palavras, dos conceitos e de todos os 

instrumentos linguísticos ao seu dispor. O segundo momento reside na descoberta de 

uma estrutura a priori que toda e qualquer língua possui. Esta estrutura ou ordem tem 

determinadas características que possibilitam à língua ser aplicada ao mundo exterior 

(ao mundo das coisas). Wittgenstein dá a esta estrutura vários nomes: forma da 

representação ou forma lógica são os mais comuns e eles traduzem, à luz do Tlp, um 

reduto inalcançável para a própria linguagem. Para qualquer falante da língua 

portuguesa, a palavra “copo” consagrou uma ligação e subsume uma certa família de 

objectos cujo reconhecimento não oferece dúvidas a quem ouve tal palavra a meio de 

uma conversa. Independentemente das características do objecto a que em cada caso a 

palavra se refere (ou seja: independentemente de o copo em causa ser de vidro ou de 

cerâmica, alto ou baixo, de conter uma quantidade grande de líquido ou de estar vazio, 

etc.), a palavra “copo” designa uma realidade, é a expressão de algo, mais precisamente 

de algo que é comum a todas essas realidades diferentes. O problema aqui é saber como 

uma palavra, um conceito, contém em si a capacidade de designar uma diversidade 

heterogénea de objectos e ao mesmo tempo manter a sua identidade. Trata-se, como está 

bem de ver, do antigo problema dos universais. Todavia, a novidade que Wittgenstein 

                                                
1914-16, entradas de 29.05.1915 e 16.06.1915, vol. 1, pp. 144 e 154; Tlp, 4.12, 4.121, 5.5563 e 
subsidiariamente 6.12, vol. 1, pp. 33, 66 e 70; PB, I Parte, §3, vol.2, p. 52; PG, I Parte, VI, §72, vol. 4, p. 
115; PU, §§97, 98 e 101-107, vol. 1, pp. 294-297 e VB (1946), vol. 8, p. 524 (Esta última nota sobre o 
esperanto deve ser lida e enquadrada à luz do problema em epígrafe.) 
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introduz na análise que faz ao problema reside no facto de remeter o valor operativo do 

conceito, a sua capacidade para tornar os singulares inteligíveis, para o universo do 

indizível, do inominável. De facto, a linguagem produz um vínculo com as coisas do 

mundo mediante um conjunto de regras por meio das quais ela funciona, mas o vínculo 

não é ele mesmo uma “coisa”, algo que possa reificar-se sem mais. Assim, as análises 

que Wittgenstein faz da possibilidade de uma metalinguagem (bem como de uma 

hierarquia de linguagens que teria como correlato diversos níveis da realidade – que não 

apenas o dos factos) tem como epílogo uma resposta negativa. Esta resposta é tanto 

mais explícita quanto ela é exigida pela concepção de linguagem veiculada pelo Tlp (e 

não apenas por ele, pois também no BB150 se afirma que uma palavra deve comparar-se 

a uma ferramenta e o seu significado de ferramenta tem um vínculo inquebrável em 

relação às funções para as quais ela foi concebida; esta é a primeira versão de toda a 

discussão do sentido de linguagem levado a cabo nos primeiros parágrafos das PU). 

Não fosse assim, o “sistema filosófico” arquitectado no Tlp sofreria uma derrocada 

completa. Portanto, o debate filosófico acerca desta matéria restringe a sua preocupação 

a uma busca de clareza compreensiva no seio das línguas existentes, tal como este 

enunciado programático declara sem rodeios: 

 

…porque a tarefa da filosofia não é criar uma linguagem ideal, nova, mas sim 

clarificar o uso linguístico da nossa linguagem – daquela que existe. O seu fim é 

remover mal entendidos particulares; não é, digamos, criar pela primeira vez um 

entendimento genuíno.151 

 

                                                
150 Cf. BB (vol.5), p. 67: Think of words as instruments characterized by their use… 
151 PG, VI, §72, vol. 4, p. 115: …denn die Aufgabe der Philosophie ist nicht, eine neue, ideale 
Sprache zu schaffen, sondern den Sprachgebrauch unserer Sprache – der bestehenden – zu klären. 
Ihr Zweck ist es, besondere Miβverständnisse zu beseitigen; nicht, etwa, ein eigentliches 
Verständnis erst zu schaffen. Wittgenstein repisou este ponto particular de forma insistente e 
inequívoca. As frases da linguagem corrente obedecem a uma ordenação lógica perfeita – a dificuldade 
filosófica reside em a conseguirmos expressar no dia a dia. E, em conversa com Waismann, sublinha a 
mesma ideia da seguinte forma: Ich glaube, daβ wir im Wesen nur eine Sprache haben und das ist die 
gewöhnliche Sprache. Wir brauchen nicht erst eine neue Sprache zu erfinden oder eine Symbolik 
zu konstruieren, sondern die Umgangssprache ist bereits die Sprache, vorausgesetzt, daβ wir sie 
von den Unklarheiten, die in ihr stecken, befreien. Unsere Sprache ist schon vollkommen in 
Ordnung, wenn man sich nur im klaren darüber ist, was sie symbolisiert. Ver WWK, I, vol. 3, pp. 45 
e 46. Eu creio que no essencial só temos uma linguagem e essa é a linguagem corrente. Não precisamos 
de inventar uma nova línguagem ou de construir uma simbólica, antes [sucede que] a linguagem corrente 
é já a linguagem, pressupondo que a libertamos das faltas de clareza que há nela. A nossa linguagem já 
está perfeitamente em ordem, contanto que tenhamos clara noção do que ela simboliza. 
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§5 

A NOÇÃO DE FILOSOFIA NO BT 

A despeito de o texto intitulado Filosofia (Ph) ser aquele que mais demorada, 

extensa e pormenorizadamente expressa o esforço desenvolvido por Wittgenstein para 

clarificar o conceito de filosofia, este texto está longe de constituir um complexo de 

pensamentos coeso e íntegro – um bloco de notas onde seja perceptível, de forma nítida 

e inequívoca, o fio condutor dos problemas nele contidos. É certo que há quem que lhe 

atribuia uma coesão, unidade e extensão que o distancia e distingue de todos os outros 

escritos e passos em que Wittgenstein aborda a noção de filosofia. Mas, de facto, Ph 

está muito longe de se poder considerar um texto tradicional de filosofia. Aquilo que 

nele se destaca, aquilo que mais salta à vista na sua leitura é, justamente, o ziguezague 

da argumentação, o carácter provisório, fragmentário e heterogéneo da maior parte das 

anotações (como se fossem esboços) – e, aqui e acolá, assoma ainda o estilo fechado e 

epigramático do Tlp.  

No entanto, o texto Ph ocupa realmente um lugar central na sua obra e reveste-

se, quanto ao tema em epígrafe, de uma importância talvez inigualável. Quer dizer, 

apesar de serem visíveis as marcas e características do Wittgenstein à la Tlp (e outros 

escritos a ele associados), uma mão-cheia de aspectos empresta a este texto um certo 

grau de novidade. De tal modo que é impossível não reconhecer uma certa inflexão, 

pelo menos no que diz respeito ao modo de expressão.  

O primeiro aspecto novo é a própria extensão do texto. Na obra de Wittgenstein, 

não é habitual encontrar-se uma tão continuada tentativa de focagem do problema, que 

se estende ao longo de páginas e páginas152 – como se pode verificar, comparando 

                                                
152 Na paginação do BT o texto – intitulado Filosofia – prolonga-se por 8 parágrafos e 29 páginas, tanto 
no dactiloscrito do Nachlaβ como na edição da obra. [Cf. WN, TS 213, §§ 86-93, pp. 406-435 e BT (Ph), 
§§86-93, WA, vol. 11, pp. 273-292.] O BT esteve na origem de vários trabalhos de revisão e 
aperfeiçoamento durante a década de 1930 e, a pouco e pouco, os exegetas vêm-lhe reconhecendo um 
valor central no quadro da “viragem” metodológica que o, vulgar e equivocamente designado, “último” 
Wittgenstein materializa. Nedo desenhou a “árvore genealógica” do corpus manuscrito e dactilografado 
deste trabalho: os textos que lhe serviram de base e aqueles que dele descendem: NEDO, M. (Ed.), The Big 
Typescript, WA, vol. 11, Zweitausendeins, Wien, 2000, introdução, p. viii. Um debate erudito acerca do 
estatuto deste texto no Nachlaβ de Wittgenstein e a importância de ser rascunho da primeira parte das PU, 
pode ler-se em: HILMY, S., Op. cit., pp. 25-39. Uma outra novidade que este texto apresenta (e que não se 
repetiu em mais nenhum texto posterior) consiste no facto de Wittgenstein dar um título geral às várias 
anotações que compõem cada parágrafo.  
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outros textos aparentemente mais homogéneos, por exemplo, o BB, o BrB ou UG, onde 

as incursões fora do tema principal são incontáveis. Pela mesma ordem de ideias, não é 

possível reduzir Ph a um fio condutor único. Porém, por razões formais, não seria 

descabido nem violento em relação ao texto identificar nele, grosso modo, três fios 

condutores: 1) problemas de método, 2) problemas de estilo (modo de expressão no 

vocabulário wittgensteiniano) e 3) problemas de linguagem. Por outro lado, vendo bem, 

estes três fios condutores têm que ver com um problema único e fundamental, a saber, o 

de a noção de filosofia. No que diz respeito ao estilo, porém, já se referiu o facto de 

terem sobrevivido, não apenas esporadicamente, elementos estilísticos da sua primeira 

investida na filosofia. Mas também neste aspecto, o discurso filosófico de Ph traz uma 

ligeira mudança. Na maior parte dos casos, as observações que compõem Ph estão 

escritas em prosa filosófica corrida e, além de isso, na maior parte dos casos esboça-se 

um esforço argumentativo, acompanhado de um número muito assinalável de exemplos 

ilustrativos das teses que se querem provar. Ora, se ignorarmos os textos que estiveram 

na génese do Tlp, que Wittgenstein nunca pensou publicar, tanto o produto final do PT 

como do Tlp não comporta estas componentes. Por isso, pode falar-se – de maneira 

contida – de uma certa novidade e mudança em Ph, continuada nas obras posteriores. 

Pois, de facto, este texto serviu de rascunho a várias exposições melhoradas – ou pelo 

menos revistas e reelaboradas – das questões aqui levantadas, em particular a primeira 

parte das PU e, sobretudo, as PB, a PG, os BB e BrB. 

Em termos formais, os aspectos assinalados são suficientes para considerar Ph 

um texto à parte no corpus filosófico witggensteiniano. Contudo, importa agora seguir, 

pari passu, o debate levado a cabo em cada parágrafo. Por uma questão de comodidade, 

seguimos precisamente a ordem dos parágrafos e não a ordem interna dos conteúdos.  

Os dois primeiros pensamentos do §86 ocupam-se de uma questão clássica e que 

se pode resumir na seguinte pergunta: qual é o significado do que habitualmente se ouve 

dizer que filosofar é difícil? Wittgenstein apura algo surpreendente. A dificuldade de 

quem filosofa prende-se com uma resistência da vontade. Não se percebe imediatamente 

a razão pela qual é a inclinação da vontade que aparece a interferir, como principal 

princípio de travagem, no processo do conhecimento filosófico. Segundo Wittgenstein – 

e, ao contrário de uma ideia muito difundida pelo senso comum –, lidar com enunciados 

filosóficos não exige uma preparação especial para conseguir entender questões 

abstrusas. Isto é, não se trata de alcançar um saber inacessível à maioria. Nem tão pouco 
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esse saber exige, para ser apreendido, capacidades intelectuais fora do comum. A 

dificuldade de quem se confronta com enunciados filosóficos não decorre de a matéria 

em apreço ser de difícil compreensão. Pelo contrário, os enunciados filosóficos versam 

realidades acessíveis a qualquer ponto de vista: o emprego da linguagem, a 

compreensão desta mesa sobre a qual escrevo, a possibilidade do amanhã, a existência 

de Deus ou a inevitabilidade da morte. Nenhum destes enunciados (e podíamos dar 

muitos outros exemplos) carece, de acordo com Wittgenstein, de uma instrução especial 

para se tornarem compreensíveis. Também não existe, de antemão, nenhum 

impedimento de ordem intelectual que obste à compreensão de tais enunciados. Na 

verdade, aquilo que mais dificulta a compreensão dos filosofemas referidos é uma 

resistência da vontade – resistência que passa completamente despercebida a uma 

análise superficial dos problemas envolvidos naqueles enunciados. Ou seja, 

Wittgenstein afirma que, habitualmente, existe uma interferência da vontade na 

apreensão (na representação) do mundo. De tal sorte que, a compreensão que fazemos 

dele (qualquer compreensão fornecida por enunciados filosóficos, próprios ou de 

outrem) está marcada por interesses do próprio sujeito na apresentação das coisas do 

mundo – quaisquer que elas sejam. Dito por outras palavras, o acesso (filosófico) às 

coisas do mundo não acontece de uma forma neutra, como se fosse obtido por meio de 

um aparelho cognitivo livre de toda e qualquer influência. As coisas não se passam 

assim. A apreensão humana do mundo – sejam quais forem os conteúdos registados – 

está contaminada por aspectos de foro sentimental e volitivo.  

Tome-se o exemplo da inexorabilidade da morte para pormos em saliência a 

natureza e a dimensão da interferência referida. 

O exemplo da inevitabilidade da morte sublinha o facto de, enquanto mortais, 

estarmos condenados ao padecimento da morte. Isto é, não há maneira de escapar à 

morte: mais cedo ou mais tarde ela acaba por impor a sua lei. Mas, no contexto da 

natureza inexorável da morte, queremos acentuar um outro aspecto, um aspecto mais 

grave e radical que temos de enquadrar na moldura relativa a uma compreensão, tão 

ampla quanto possível, do fenómeno da vida. Grave e radical não é o facto de, em um 

futuro próximo ou longínquo, a morte nos arrebatar. Grave e radical é perceber-se que o 

instante presente pode ser o último da nossa existência (da minha que escrevo, da 

vossa que ledes), da existência de todo e qualquer ente. A vida caracteriza-se, 

precisamente, por essa fragilidade máxima, por essa exposição constante e total ao 
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acontecimento inevitável da morte: aliás, acontecimento inevitável, mas não aprazado. 

A morte não tem data marcada, pode sobrevir a qualquer instante. Nenhum ser humano, 

em condições normais, desconhece isso. E a sentença proverbial que ajuíza “para morrer 

basta estar vivo” já acusa, no essencial, esse saber. Porém, o conhecimento de que no 

próximo instante podemos estar mortos não é levado a sério pelo ponto de vista natural. 

E, tende a não ser levado a sério, precisamente, em nome do sentimento de continuidade 

(e o amor de si mesmo) que o estar em vida – que a preferência pela vida – sempre já 

afirma e, a cada instante, reforça. Porque tomar a sério o juízo que afirma a 

possibilidade real de o instante presente ser o último, tomá-lo a sério na sua grave 

radicalidade, implicaria uma viragem também ela radical do modo de se estar vivo. 

Compreender e aceitar isso – não como um saber formal, uma possibilidade entre 

outras, mas como algo efectivamente incontornável a qualquer instante – obrigaria o 

sujeito a viver no limiar da indefinição, da dúvida permanente, da insegurança absoluta. 

Provavelmente, a consciência de um tal estado levaria o ser humano à inacção (à 

incapacidade para decidir o que quer que fosse acerca de si ou da sua orientação no 

mundo) ou à loucura. Ponderar, a cada momento, com toda a seriedade, a possibilidade 

efectiva de se acabar não deixaria espaço às alternativas que rasgam caminhos à vida 

(que esquecem, de propósito, essa possibilidade do fim último).153 Pois, o ser humano 

tem dificuldade em suportar a asfixia da dúvida permanente, em particular quando se 

trata da própria continuação da vida. Por isso, o ser humano tende a desvalorizar o 

conhecimento da incerteza aqui em causa e, em vez disso, dá ênfase ao projecto no qual 

se acha lançado na vida. Isto é, sobrevaloriza tudo aquilo que faz que o seu projecto de 

estar vivo constitua o núcleo de sentido da própria vida enquanto tal. De modo que esse 

projecto é um projecto em aberto para o futuro e lida mal com a expectativa da morte. A 

morte percebe-se como algo inevitável, algo que há-de chegar, mas não é uma peça 

definida no projecto de vida do humano – qualquer que ele seja.   

                                                
153 Não é possível optar pela preferência da vida e, ao mesmo tempo, esperar seriamente a iminência da 
morte. Toda a forma de dizer sim à vida (mesmo a mais relutante de todas) não equaciona a fundo a 
possibilidade efectiva de o passo seguinte na vida ser o da morte. Quem está lançado em um projecto de 
vida não está interessado em aprofundar a questão da chegada da morte – não a sua chegada a qualquer 
instante enquanto uma possibilidade entre outras, mas a efectiva, a incontornável chegada. É isso que um 
texto de Hofmannstahl resume de forma extraordinariamente concisa. Cf. HOFMANNSTAHL, H., 
Aufzeichnungen, Herbert Steiner (ed.), S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1973, p. 193: Es ist dem 
Menschen gegeben, dass er sich auf das Leben und den Tod einstellen kann: beides in einem zu 
müssen, das ist das Schwere und Bemühende. Está dado ao ser humano poder preparar-se para a vida 
e para a morte: ter de se preparar, simultaneamente, para ambas é que é o difícil e trabalhoso. 
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Em suma, o ponto de vista percebe que há certas formas de saber que põem em 

causa a própria vida e a sua continuidade e, para esse saber não aniquilar a própria vida, 

é relegado para segundo plano – como possibilidade remota – para protecção da vida. 

Como se a vontade de viver, os interesses que a opção de viver impõe, fizessem 

naturalmente esquecer tudo o que não liga bem com a própria continuidade da vida. De 

modo que, a consideração dessa possibilidade (da possível iminência da morte) não 

passa de uma visita episódica, rara e rapidamente ultrapassada pela enraizada (e quase 

se pode dizer esmagadora) certeza de que a vida há-de continuar.154  

  

/(Tolstoi: o significado (a significatividade) de um objecto reside na sua 

compreensibilidade geral. Isto é verdadeiro e falso. O que torna o objecto dificilmente 

compreensível não é – quando ele é significativo, importante – que, para a sua 

compreensão, seja exigida uma qualquer instrução especial acerca de coisas abstrusas, 

mas antes a oposição entre o compreender do objecto e aquilo que a maioria das 

pes/soas quer ver. Por isso, justamente aquilo que é o mais plausível pode tornar-se o 

mais difícil de compreender. O que se tem de superar não é uma dificuldade do 

entendimento, mas da vontade.)/ 155   

 

Portanto, o que aqui está em causa é, precisamente, um de entre os vários 

fenómenos pertencentes ao quadro de resistências da vontade que impede o ponto de 

vista (e este impedimento é feito em nome da continuidade da vida, como se disse antes, 

                                                
154 É à luz deste quadro de ideias, o qual consagra a soberania e, quiçá a tirania, do ponto de vista 
habitual, que se torna pertinente citar uma passagem semelhante às nossas análises, mas incipientemente 
reforçada na colossal e obscena realidade que afirma, em PEARS, D., The False Prision, A Study of the 
Development of Wittgenstein’s Philosophy, vol. 1, Clarendon Press, Oxford, 1990, p. 12: Our usual 
point of view is our only point of view, not because we cannot develop it or criticize it, but we 
cannot altogether abandon it for another. O nosso ponto de vista habitual é o nosso único ponto de 
vista, não porque não o possamos desenvolver ou criticar, mas não somos capazes de o abandonar 
totalmente por outro. Esta verdade repugnante tem de ser sempre e de novo sublinhada: o ponto de vista 
habitual está preso a um conjunto complexíssimo de dispositivos e a ilusão de se libertar deles produz-se 
ainda no interior dessa prisão e dela continua cativo. Quer dizer, o olhar está, no quotidiano instalamento 
de si, desviado e iludido do plano da realidade, porém, aquele que se julga liberto e capacitado no acesso 
que faz às coisas pode estar duplamente desviado do real.   
155 BT (Ph), §86, vol. 11, WA, p. 275: /(Tolstoi: die Bedeutung (Bedeutsamkeit) eines Gegenstandes 
liegt in seiner allgemeinen Verständlichkeit. – Das ist wahr und falsch. Das, was den Gegenstand 
schwer verständlich macht ist – wenn er bedeutend, wichtig, ist – nicht, daβ irgendeine besondere 
Instruktion über abstruse Dinge zu seinem Verständnis erforderlich wäre, sondern der Gegensatz 
zwischen den Verstehen des Gegenstandes und dem, was die meisten Men/schen sehen wollen. 
Dadurch kann gerade das Naheliegendste am allerschwersten verständlich werden. Nicht eine 
Schwierigkeit des Verstandes, sondern des Willens ist zu überwinden.)  
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mas também em nome da sobrevivência do próprio ponto de vista adoptado) de acatar 

pacificamente a mudança de olhar para um saber, sem dúvida mais capacitado, mas que 

colide com os interesses imediatos do viver. Ou seja, a vontade enfraquece o impacto da 

evidência segundo a qual este instante pode ser o último da nossa vida. Mas não se 

limita a enfraquecer e (como que) neutralizar a força da evidência. Além disso, relega-a 

para um plano periférico, um plano a partir do qual não perturba nem ameaça os 

interesses imediatos do sujeito. De modo que, ao relegá-la para um plano periférico, está 

a evitar as consequências nefastas (a dúvida, a insegurança, o sofrimento, etc.) que um 

contacto próximo com ela poderia acarretar para o curso normal da vida. O 

enfraquecimento do poder da evidência (em último caso a sua neutralização) torna o 

ponto de vista distraído e desfocado para aquilo de que se trata. De modo que o contacto 

que se estabelece com a iminência da morte não é mais do que um contacto na forma da 

distracção e do adormecimento daquilo que essa possibilidade tem de premente, de 

inadiável, de ameaçador. Isto é, parece que a força da evidência da morte, no aspecto 

particular de poder chegar a qualquer instante, não convém ao ponto de vista natural. E 

não lhe convém, precisamente, na medida em que a sua consideração explícita, a cada 

momento, tornaria difícil – se não mesmo insuportável – o convívio com a vida. Ora, a 

obstinação do ponto de vista em não considerar essa possibilidade com toda a seriedade, 

é uma obstinação que se deve atribuir exclusivamente à vontade. Pois ela resulta da 

aplicação de medidas profiláticas em relação ao sentimento vital. É secundário para a 

vontade que, em certos aspectos da realidade, perca acuidade cognoscitiva, porque o 

que está em causa na ponderação desses aspectos é a própria possibilidade de falência 

do ponto de vista e de destruição da própria vida. E desviar o olhar desses aspectos 

parece ser a resposta que melhor convém ao viver. Mas, quando Wittgenstein declara 

que é preciso ultrapassar uma resistência da vontade, parece estar a insinuar que a 

filosofia pode acometer contra a vida, embora esse acometimento seja feito em nome da 

necessidade de transparência, isto é, da exigência radical da verdade. 

O segundo momento da abordagem de Wittgenstein, no §86, prende-se com uma 

questão clássica: a divisão dos problemas filosóficos em essenciais, universais e em 

acidentais. Esta divisão não convém à concepção wittgensteiniana da filosofia. Em 

primeiro lugar, porque aquela divisão é cunhada a partir do universo científico e, para 

Wittgenstein, nada mais distante dos problemas científicos do que os filosóficos. Não 

há, portanto, uma classe de problemas de primeira ordem e outra de segunda ordem. Há 
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apenas um género de problemas que interessa a Wittgenstein: o género filosófico. Por 

outra parte, os problemas considerados à maneira clássica revelam-se como não o sendo 

de todo. Em particular, porque uma atenção rigorosa à linguagem põe à vista um 

equívoco, a saber, a maneira como se levanta a questão resulta de uma falta de atenção 

em relação à lógica da linguagem. Isto é, a sua aparência de profundidade decorre de 

uma transgressão em relação à gramática da linguagem. A erradicação da classe de 

trangressões que está na origem das perguntas filosóficas tradicionais conduz, 

obviamente, à supressão da divisão acima apontada. 

 

Dito de passagem, //segundo// a concepção antiga – por exemplo, a dos 

(grandes) filósofos ocidentais – existiam dois géneros de problemas no sentido 

científico// duas espécies de problemas…//: problemas essenciais, grandes, universais e 

problemas inessenciais, como que acidentais. Em contrapartida, a nossa concepção é a 

de que não existe nenhum problema grande, essencial, no sentido da ciência.156 

 

Em resumo, verifica-se neste parágrafo a abordagem de dois géneros de 

problemas: em primeiro lugar, rebate-se a ideia de que filosofar seja uma tarefa difícil, 

acessível apenas a uma minoria especialmente dotada para levar a cabo essa actividade; 

em segundo lugar, combate-se a ideia de que exista mais do que uma classe de 

problemas em filosofia, designadamente, problemas essenciais e problemas acessórios. 

Em conjugação com as duas posições anteriores, e como alternativa a elas, Wittgenstein 

sustenta uma concepção muito próxima daquela que já defendera no final do Tlp. O 

filosofar significa, realmente, uma actividade compreensível somente na aproximação 

ao sujeito, aproximação mediada por uma forma peculiar de olhar as coisas do mundo – 

forma estética, pode-se dizer, como veremos.157   

                                                
156 BT (Ph), §86, vol. 11, WA, p. 275: Beiläufig gesprochen, hat es in //nach// der alten Auffassung – 
etwa der, der (grossen) westlichen Philosophen – zwei Arten von Problemen im wissenschaftlichen 
Sinne gegeben //zweierlei Arten von Problemen …//: wesentliche, groβe, universelle, und 
unwesentliche, quasi accidentelle Probleme. Und dagegen ist unsere Auffassung, daβ es kein 
grosses, wesentliches Problem im Sinne der Wissenschaft gibt. 
157 BT (Ph), §86, vol. 11, WA, p. 275 (Idem VB, vol. 8, p. 472): Die Arbeit an der Philosophie ist – wie 
vielfach die Arbeit in der Architektur – eigentlich mehr die // eine// Arbeit an Einem selbst. An der 
eignen Auffassung. Daran, wie man die Dinge sieht. (Und was man von ihnen verlangt.) O trabalho 
[desenvolvido] em filosofia é – como muitas vezes o trabalho em arquitectura – mais propriamente o // 
um // trabalho [desenvolvido] sobre si próprio. Sobre a sua própria apreensão das coisas. Sobre a forma 
como se vêem as coisas. (E o que se exige delas.)  
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 O conjunto de pensamentos reunidos sob o §87 gravita ao redor de questões 

específicas da linguagem. Em primeiro lugar, chama a atenção para as dificuldades que 

o emprego quotidiano da língua falada põe – quer no que respeita à sua natureza quer à 

sua prática – e, assim também para as dificuldades que, por maioria de razão, são 

suscitadas pela linguagem em geral. A maneira como Wittgenstein foca este problema 

remonta aos diários de guerra e enuncia-se assim: toda a dificuldade linguística, 

filosófica, pode resumir-se a uma dificuldade de expressão.158 Isto significa que o 

conhecimento filosófico se joga no ajustamento, na adequação entre o pensamento e a 

sua expressão na linguagem. A adequação é tanto mais conseguida quanto melhor o 

pensamento se ajustar à coisa pensada. Ou seja, a expressão linguística alcança e torna 

manifesto o objecto, o facto, na medida em que se apresenta como “imagem viva” – 

como réplica – dele. Este ajustamento pressupõe, da parte do sujeito cognitivo, um 

esforço de rigor e precisão. Dado que, no seio da linguagem, está alojada toda uma 

mitologia (mascarada sob formas de pensar pretensamente genuínas), cujo peso cultural 

e histórico se impõe inexplicitamente e desvirtua o pensamento, a tarefa filosófica 

procura prevenir o erro de quem as utiliza. Ou seja, é muito importante para o filósofo 

descobrir as formas espúrias de pensar e, de seguida, neutralizar a sua força 

mobilizadora na linguagem corrente. Pois a sua cristalização pelo uso não garante, de 

modo algum, adequação e, por outro lado, a aplicação dessas formas por uma maioria 

(ou até, em casos extremos, por uma comunidade inteira) também não as legitima, por si 

só, nem constitui prova suficiente de adequação expressiva ao nomeado. Deste modo, 

Wittgenstein atribui à gramática da linguagem, uma importância incontornável na 

solução dos problemas filosóficos.  

Para Wittgenstein, a primeira etapa para solucionar uma questão filosófica 

consiste na localização do erro. Trata-se, portanto, de circunscrever e isolar o problema 

enquanto tal. A segunda etapa é averiguar, até ao ínfimo pormenor, os momentos que 

deram origem a passos falhados. Isto é, está em jogo radiografar cada erro de forma 

                                                
158 Tb 1914-16, entrada de 8.3.15, vol. 1, p. 131: Meine Schwierigkeit ist nur eine – enorme – 
Schwierigkeit des Ausdrucks. Quer isto dizer: A minha dificuldade é somente uma – enorme – 
dificuldade de expressão. Relembre-se que esta dificuldade constitui o maior desafio do Tlp, tal como 
vem anunciado no prólogo, Por conseguinte, o livro quer traçar uma fronteira ao pensar, ou melhor – 
não ao pensar, mas antes à expressão dos pensamentos. Tlp, prólogo, vol. 1, p. 9. Das Buch will also 
dem Denken eine Grenze ziehen, oder vielmehr – nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck der 
Gedanken. 
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precisa, absoluta, de tal sorte que só através da remoção do erro (daquilo que constitui 

obstáculo e causa inquietação), alguém pode seguir a pista do caminho da verdade. 

 

O efeito de uma analogia falsa integrada na linguagem: ela significa uma luta 

permanente e uma inquietação (como que um estímulo permanente). É como quando 

uma coisa à distância parece ser uma pessoa, porque nós não percepcionamos certos 

aspectos e, de perto, vemos que é um toco de árvore. Mal nos afastamos um pouco e 

perdemos de vista as explicações, então aparece-nos uma forma, se de seguida olhamos 

mais de perto, então vemos uma outra, agora afastamo-nos novamente, etc., etc.159 

 

O passo que acabamos de citar põe em evidência algo completamente novo: não 

se trata somente de localizar e remover as comparações falsas e imprecisas integradas 

na linguagem corrente, mas também de dar conta de uma certa incapacidade inerente à 

própria linguagem. Wittgenstein expressa esta incapacidade através de uma metáfora 

aplicada ao olhar – de resto, uma das metáforas preferidas de Wittgenstein no que 

respeita ao conhecimento. O fenómeno escolhido por Wittgenstein consiste no seguinte: 

pôr em evidência as diferenças perceptivas de um objecto, de forma alternada, ao 

aproximar-me e ao afastar-me dele. Com este exemplo, Wittgenstein pretende acentuar 

apenas isto: sempre que há um afastamento do objecto da percepção há uma perda de 

acuidade e de nitidez relativamente aos pormenores e, em contrapartida, sempre que há 

uma aproximação ao objecto percepcionado ganha-se nitidez quanto aos pormenores. É 

por esta razão que, ao longe (para retormarmos o exemplo dado por Wittgenstein) o 

objecto parecia uma pessoa e ao aproximar-se dele verifica que era, na verdade, um 

simples toco de árvore.160    

                                                
159 BT (Ph), §87, vol. 11, WA, p. 276: Die Wirkung einer in die Sprache aufgenommenen falschen 
Analogie: Sie bedeutet einen ständigen Kampf und Beunruhigung (quasi einen ständigen Reiz). Es 
ist, wie wenn ein Ding aus der Entfernung ein Mensch zu sein scheint, weil wir dann Gewisses nicht 
wahrnehmen, und in der Nähe sehen wir, daβ es ein Baumstumpf ist. Kaum entfernen wir uns ein 
wenig und verlieren die Erklärungen aus dem Auge, so erscheint uns eine Gestalt; sehen wir 
daraufhin näher zu, so sehen wir eine andere; nun entfernen wir uns wieder, etc., etc. 
160 No exemplo referido, Wittgenstein parece estar apenas interessado em chamar a atenção para um único 
aspecto. Ganhamos leitura visual dos objectos com a aproximação e perdemo-la com o afastamento. A 
isto se resume o problema de Wittgenstein. No entanto, aquilo que está implicado – em termos 
meramente perceptivos – no movimento de aproximação e afastamento de um objecto diz respeito a um 
leque de fenómenos muito mais vasto e complexo. Pois, além do ganho e perda de leitura dos pormenores 
que ocorre por ocasião do movimento alternado de aproximação e afastamento do objecto, o mesmo 
movimento envolve outros aspectos para os quais Wittgenstein não chama (talvez porque não lhe 
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Acontece algo semelhante com a linguagem. A aplicação das palvaras pode ser 

exacta ou incorrrer em imprecisões. Isto é, podemos com as palavras fazer uma focagem 

ou, ao invés, desfocarmos aquilo que designamos. Uma analogia perfeitamente ajustada 

tem um efeito completamente diferente de uma analogia falsa. Enquanto a analogia 

correcta produz um acordo com as coisas, a analogia falsa produz um desacordo e como 

que nos desvia disso que procura manifestar. Neste segundo caso, o sujeito cai em uma 

espécie de intranquilidade e desorientação – uma das fontes da inquietação filosófica.   

É neste contexto que entra em jogo o conceito de palavra redentora. Alcançar a 

palavra redentora (a palavra libertadora) significa, antes de mais, conquistar um ponto 

de vista adequado acerca de um problema que até ao presente se mantinha prisioneiro de 

uma analogia incorrecta ou falsa. Aliás, os problemas filosóficos são, quase sempre, 

sinónimos de desorientação. Deste modo, a palavra redentora vem libertar do jugo (e do 

tormento) do problemático, de que brota a pergunta filosófica.  

 

O filósofo procura alcançar a palavra redentora, que é a palavra que, por fim, 

nos permite apreender aquilo que até agora, inapreensível, sempre incomodou a nossa 

consciência. 

(É como quando se tem um cabelo na língua; sente-se, mas não se é capaz de 

apanhar // agarrar // e por isso de se ver livre dele.)161 

                                                
interesse chamar) a atenção. Assim, no movimento de aproximação, é evidente que ganhamos acuidade e 
nitidez ns detalhes, mas esse ganho faz-se à custa de várias perdas. Isto é, perdemos abrangência espacial, 
perdemos ângulo de enquadramento no qual o objecto se inclui como um entre vários constituintes do 
campo visual. Por outro lado, o mesmo movimento de aproximação ao objecto da percepção significa o 
tal ganho atrás referido em relação aos pormenores, mas esse ganho quer dizer que a aproximação ao 
objecto tem um limite. Se a aproximação for demasiada, i. e. se se encostar os olhos ao objecto perceptivo 
não vê senão uma mancha indiferenciada e totalmente desfocada. Portanto, nesta situação, vemo-nos 
obrigados a reconhecer que precisamos de um certo afastamento para haver focagem, leitura visual. Com 
efeito, as várias vertentes a partir das quais o simples fenómeno do movimento alternado de aproximação 
e afastamento é passível de ser interpretado não estão contempladas no exemplo de Wittgenstein, nem nós 
as referimos todas. Quisemos apenas chamar a atenção para a forma direccionada e circunscrita do 
exemplo dado por Wittgenstein.  
161 BT (Ph), §87, vol. 11, WA, p. 276: Der Philosoph trachtet, das erlösende Wort zu finden, das ist 
das Wort, das uns endlich erlaubt, das zu fassen, was bis jetzt immer, ungreifbar, unser Bewuβtsein 
belastet hat.  
(Es ist wie wenn man ein Haar auf der Zunge liegen hat; man spürt es, aber kann es nicht erfassen 
// ergreifen // und darum nicht loswerden.)  
O tema da palavra redentora (em uma passagem denominado “pensamento redentor”) tem um tratamento 
relativamente escasso, mas desempenha um papel importante no processo do conhecimento, quanto à 
satisfação e completude que com ele se pretende alcançar. A primeira ocorrência registou-se nos GT – 
onde a expressão aparece por três vezes: GT, entradas de 17.10.1914, p. 72; de 21.11.1914, pp. 96-98 e de 
22.11.1914, p. 98. A expressão volta a aparecer mais tarde nos Tb 1914-16, entrada de 3.6.1915, vol. 1, p. 
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Repetindo: antes de alcançar a palavra redentora, a posição diante de uma 

questão filosófica traduz uma posição mentalmente incómoda e confusa: alguém 

atrapalhado caíu em embaraço linguístico e está refém de um problema específico, quer 

libertar-se dele e não consegue de modo algum. A palavra redentora vem resolver o 

                                                
147 e vem referido em uma carta a Ludwig von Ficker: BLF, 18, de 24.7.1915, p. 28 e também em 
conversa com Schlick em WWK, vol. 3, p. 77. Além desta lista e da citação supra do BT (TS 213), não 
conhecemos outras ocorrências na obra publicada de Wittgenstein. Porém, encontrámos diversas 
passagens do espólio onde a expressão aparece, mas a esmagadora maioria delas são um decalque da 
citação supra do BT. Assim, as versões dos MS 110 fl. 17; MS 142, fl. 109-110; TS 212, fl. 1115 e 1116; 
TS 220, fl. 83; TS 238, fl. 11 e TS 239, fl. 84 apenas divergem em aspectos de pontuação. A versão do TS 
211, fls. 128 omite o exemplo entre parênteses do cabelo na língua, já a versão do mesmo manuscrito que 
aparece nas folhas 158-159 recupera-o; a versão do MS 105, fl. 45-46 resume-se às duas primeiras 
orações; a versão do MS 107, fl. 114 revela que encontrar a palavra redentora soluciona um determinado 
problema filosófico. Portanto, as versões do Nachlass – com ligeiras variantes – giram todas à volta da 
mesma formulação. 
Há um artigo que se ocupa deste problema, mas o repto final nele lançado convida a ler as passagens 
acerca da palavra redentora em estreita ligação com a conversão religiosa. E, se é verdade que o contexto 
em que a expressão é citada, na carta a Ludwig von Ficker (que o autor não cita), parece enquadrar-se no 
universo religioso, não nos parece que Wittgenstein a use no sentido religioso e, muito menos ainda 
exclusivamente nesse sentido. Cf. BOERO, M., “Wittgenstein y la «Palabra Redentora»”, Estudios 
Franciscanos, 406-407 (1993), pp. 383-389. Para nós, a palavra redentora diz respeito à solução de um 
problema filosófico difícil e, em última análise, aproxima-se da noção de visão sinóptica, panorâmica ou 
de adequação expressiva total, isto é, de um ponto de vista absoluto, totalmente capacitado para o cabal 
conhecimento da realidade e capaz de trazer paz a quem a pronuncia. Confirma esta posição sem rodeios 
a versão do WN, MS 107, fl. 114: Die Aufgabe der Philosophie ist es, das erlösende Wort zu finden. 
Das erlösende Wort ist die Lösung eines philosophisches Problems. A tarefa da filosofia é encontrar a 
palavra redentora. A palavra redentora é a solução de um problema filosófico. (Formulação muito 
semelhante à que se acha no WWK.) No fundo, o esforço principal da interpretação de Ostrow acerca do 
Tlp também aponta para uma solução dos problemas filosóficos que a palavra redentora proporcionaria 
(cujo propósito este autor situa em um plano ético) – cf. OSTROW, M., Op. Cit., em especial, pp. 125-135. 
Mas, de acordo com a nossa interpretação, a verdadeira palavra redentora – a solução final – parece 
apontar, no Tlp, para fora do universo linguístico: isto é, para o silêncio final. Confrontar também 
TANESINI, A., Op. cit., pp. 39-41. Por outro lado, não podemos deixar de fazer referência a outro aspecto. 
Em especial no texto Ph, mas não apenas nele, encontra-se uma colecção assinalável de metáforas que 
remetem para a situação em que o sujeito se encontra. Estas metáforas exprimem inadequação ou 
incómodo físico e procuram ilustrar a perplexidade mental em que se cai na consideração dos problemas 
filosóficos. Na citação atrás referida, dá-se o exemplo de alguém ter um cabelo na língua e ser incapaz de 
o tirar. Outros exemplos, cujas metáforas têm um poderoso efeito ilustrativo, são os seguintes: o sapato 
que aperta o pé e magoa; a incapacidade para conter as lágrimas em ocasiões de uma explosão de ira ou 
de raiva; gemer quando se sofre; gritar quando alguém se sente impotente para solucionar uma questão 
prática. Estas metáforas também são iluminadoras de outro ponto de vista: são metáforas essencialmente 
corpóreas, mas remetem para um sofrimento ou desconforto mental. Isso estabelece uma aliança e reforça 
um laço que (até parece paradoxal em Wittgenstein) aproxima corpo e alma – lançando luz sobre um 
aforismo muito estranho que diz: O corpo humano é a melhor imagem da alma. Cf. PU, II Parte, iv, p. 
496. Der menschliche Körper ist das beste Bild der menschliche Seele. (Encontrou-se uma variante 
em BPP, §281, vo. 7, p. 62 – reproduzida também na colectânea VB (1946), vol. 8, p. 519 – Der Mensch 
ist das beste Bild der menschlichen Seele. O ser humano é a melhor imagem da alma humana. Neste 
contexto, não podemos deixar de assinalar um outro conjunto de metáforas que exprime adequação e 
alívio depois de se descobrir o lenitivo para a situação penosa que oprimia o sujeito. Portanto, um 
conjunto de metáforas que produz um sentimento diametralmente oposto àquele provocado pelas 
metáforas anteriormente referidas. Com efeito, neste último caso, o grupo de exemplos abrange outros 
domínios para além do corpóreo. Aliás, para exprimir o rigor da adequação entre o corpo e a alma, 
Wittgenstein encontra nos campos da Mecânica e da Física exemplos privilegiados.  
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embaraço mental e sossegar a inquietação do sujeito mediante a expressão exacta, o 

ajustamento absoluto, àquilo que era fonte de perturbação. Ou seja, o conceito de 

palavra redentora (também palavra que salva ou palavra que liberta) aparece como o 

antídoto daquilo que significa “problema filosófico”. Por outras palavras, ela torna 

inofensivo e elimina o poder perturbador do problema. Uma tarefa importante reservada 

ao filosofar consiste, paradoxalmente, não na solução, mas antes na dissolução dos 

problemas filosóficos. Ou seja, não se procura responder de forma positiva a uma 

questão, pelo contrário, através de uma análise minuciosa, anula-se a pergunta e o 

problema desfaz-se na anulação.162  

Na referência imediata deste excurso, aparecem outras formas de comparar o 

empreendimento filosófico a uma actividade eminentemente destrutiva. Embora, a bem 

dizer, a sua enunciação surja como uma arma de arremesso contra a sua própria maneira 

de fazer filosofia: 

 

Filosofar é refutar falsos argumentos.163 

 

À primeira vista, a frase não merece contestação. Embora a sua afirmação 

incorra em um paradoxo difícil de resolver. Como já se fez notar anteriormente, o 

processo argumentativo, tal como é tradicionalmente entendido, não passa de uma 

miragem nos textos de Wittgenstein. Mesmo em Ph, a aparição de qualquer coisa da 

família dos argumentos é uma presença rara. O contacto com os seus enunciados é, em 

grande parte, um contacto com teses, com dogmas, que se aceitam ou se rejeitam. No 

fundo, a actividade filosófica não se ocupa, segundo Wittgenstein, da refutação 

argumentativa em sentido tradicional. Pelo contrário, ela procura derruir o elenco de 

evidências (a perder completamente de vista) que compõe o edifício sobre o qual 

assenta a atitude natural diante da linguagem e, por consequência, diante do mundo. 

Neste aspecto, tanto quanto nos é dado perceber, a sua posição não se restringe à 

destruição e demolição maciça, como se nada ocupasse o lugar daquilo que é refutado, 

                                                
162 São várias e sugestivas as metáforas desta aniquilação da pergunta. Desde compará-la a um torrão de 
açúcar que se dissolve na água até à imagem “romântica” de destruir castelos de areia que aparentavam 
ser construções da maior importância filosófica. (Cf. por exemplo, BT (Ph), §88, vol. 11, WA, p. 278; BT 
(Ph), §89, vol. 11, WA, p. 284/ PU, §118, vol. 1, p. 301.) 
163 BT (Ph), §87, vol. 11, WA, p. 276: Philosophieren ist: falsche Argumente zurückweisen. 
 



 152 

demolido, destruído. Destruir falsidades e não colocar nenhuma alternativa em seu lugar 

não passaria de uma tarefa inconsequente e gratuita. Assim, a finalidade de Wittgenstein 

consiste em limpar o terreno da linguagem e curar o sujeito dos mal-entendidos a que 

ela, constantemente, conduz. Trata-se, por isso, de eliminar e deitar fora 

“conhecimentos” puramente virtuais que ocupavam o centro – como se fossem os 

pilares – de uma forma de captar a realidade e, mediante este procedimento, abrir 

caminho a uma nova forma de ver e perceber as coisas do mundo. Mais uma vez se 

reforça aqui a ideia da tarefa destrutiva da actividade filosófica. E as consequências 

dessa destruição produzem uma redução gigantesca do capital de conhecimentos 

efectivamente apreendidos. 

Os pensamentos que compõem o §88 retomam e especificam, na íntegra, 

questões levantadas no parágrafo anterior. A crítica da linguagem constitui o tema 

central do esforço de análise desenvolvido neste conjunto de aforismos (porém, as suas 

análises linguísticas e gramaticais devem demarcar-se, desde logo, das dos filólogos).  

Um tema que aparece, repetidas vezes tratado, consiste no seguinte: é 

indispensável mostrar sempre de novo que a importância e a profundidade que 

costumam ser atribuídas às questões metafísicas têm de ser repensadas. Como se tenta 

pôr em evidência nestes textos, a aparência de profundidade e importância assenta 

apenas no descuido com que certos conceitos seduzem a razão humana e a conduzem 

por caminhos que, à luz da crítica da linguagem, são proibidos. Em casos desta 

natureza, a tarefa filosófica consiste em combater o fascínio que tais questões exercem 

constantemente. Para usar o vocabulário wittgensteiniano: as palavras têm de ser 

reconduzidas do seu sentido metafísico ao sentido trivial e familiar que os falantes lhes 

atribuem no dia a dia. Não admira, pois, que a tarefa filosófica realizada segundo este 

princípio transmita mais uma vez uma imagem destruidora: 

 

De onde é que [esta] consideração retira a sua importância, uma vez que parece 

limitar-se a destruir tudo o que é interessante, i.e. tudo o que é grande e importante? 

(Como que todas as construções; deixando apenas pedregulhos e entulho)164  

                                                
164 BT (Ph), §88, vol. 11, WA, p. 278: Woher nimmt die Betrachtung ihre Wichtigkeit, da sie doch 
nur alles Interessante, d.h. alles Groβe und Wichtige, zu zerstören scheint? (Gleichsam alle 
Bauwerke; indem sie nur Steinbrocken und Schutt übrig läβt.) A redacção melhorada e aumentada 
das PU especifica melhor a aparência grandiosa das construções citadas – PU, §118, vol. 1, p. 301. Os 
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Esta onda de destruição atinge proporções gigantescas desde os primeiros 

escritos de Wittgenstein e produz efeitos pela obra fora. A tradição filosófica constitui o 

seu alvo favorito. De acordo com Wittgenstein, a herança dos problemas filosóficos 

trouxe consigo, mais do que um ganho ou uma riqueza estabilizada, uma necessidade 

urgente de revisão. Isto tanto no que respeita ao modo como os problemas foram 

equacionados até ao presente, como no que respeita às soluções para eles apresentadas. 

Por estas razões, o empreendimento filosófico wittgensteiniano assume, em vários 

momentos, um aspecto devastador sem paralelo, uma vez que estabelece uma alteração 

radical no método adoptado e, como consequência, os resultados também são 

inteiramente outros. A primeira impressão é a de que não fica pedra sobre pedra: por 

força da aplicação metodológica assinalada, parece que só restam ruínas e entulho. No 

entanto, o resultado desolador deste procedimento deve atribuir-se ao facto de a 

linguagem ser o centro de todas as disputas. Com efeito, a investida filosófica não se 

pode reduzir a um ataque gratuito à tradição. Pelo contrário, o que Wittgenstein revela é 

de uma importância capital para os seus propósitos. Os problemas herdados por via da 

tradição filosófica ocidental chegaram até ao presente impregnados de vícios de análise 

e perspectiva em virtude dos quais a imagem dela surge adornada de predicados que não 

lhe convêm: a aparência grandiosa, o carácter profundo, a idolatria das questões 

metafísicas. Uma das prioridades da filosofia de Wittgenstein é justamente descer ao 

plano do quotidiano.    

 

(Tudo o que a filosofia pode fazer é destruir ídolos. E isso significa não criar nenhum 

novo – designadamente na “ausência de um ídolo”.)165 

                                                
exemplos dados por Wittgenstein, quanto às questões metafísicas, são escassos. Todas elas, com efeito, 
aparentam dirigir-se a uma profundidade inquestionável e também aparentam atingir um reduto de saber 
de difícil apreensão. No texto Ph retira o exemplo da tradição grega, de Heraclito, ao dizer que não é 
possível ao homem entrar duas vezes nas águas do mesmo rio. A afirmação enferma da presença de 
predicados que Wittgenstein se esforça por combater e repudiar. Despir as questões metafísicas de sua 
aparência grandiosa, eloquente, profunda, e fazê-las regressar ao terreno da quotidianeidade. Para que tal 
aconteça, é necessário fazer uma inspecção, tão minuciosa quanto possível, aos diversos sentidos em que 
os termos são utilizados na língua corrente. Essa aferição constitui a medida mais segura para se 
compreender o seu sentido actual (ou ausência dele) e reduzir, desse modo, os enunciados metafísicos à 
sua carência de sentido.  
165 BT (Ph), §88, vol. 11, WA, p. 279: (Alles was die Philosophie tun kann ist, Götzen zerstören. Und 
das heiβt, keinen neuen – etwa in der “Abwesenheit eines Götzen” – zu schaffen.) O processo de luta 
contra todas as formas de enfeitiçamento filosófico (herdado ou não) e a consequente destruição que tal 
luta persegue encontra em alguns textos de Wittgenstein metáforas poderosas e ilustradoras do 
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Portanto, a luta contra as formas enganadoras da linguagem trava-se no interior 

da sua própria esfera. Merece um olhar atento o património cultural que a língua – a 

cultura em geral – oferece e que é aceite pelos seus utentes, de forma passiva e sem 

qualquer revisão crítica. Destruir ídolos faz parte da tarefa de limpar a linguagem de 

uma série de ideias culturalmente transmitidas e raramente questionadas. Essa herança 

contém, a par de uma fixação de um certo saber, uma inibição da novidade. Se o ponto 

vista da cultura se impõe de maneira autoritária, impede o aparecimento de novas 

modalidades de compreensão e, por consequência, reduz e simplifica a realidade 

fenomenal a um cânone estabelecido de antemão que a sonolência do quotidiano 

embala.166  

Deste modo, Wittgenstein dispensa uma atenção redobrada à oralidade e à 

linguagem corrente nas suas múltiplas manifestações. É na diversidade do uso diário 

que melhor se espelha a gramática da língua: seja quanto às regras aplicadas, seja 

quanto ao leque de significados que um conceito pode conter. É no fenómeno da fala 

que melhor se toma o pulso vivo da língua e, se assim se pode dizer, onde se sente como 

que a “respiração” do próprio pensamento. 

Dos oito parágrafos que compõem o texto Ph, o §89 é, de longe, o mais extenso 

e o mais diversificado tematicamente. Além de isso, encontram-se nele segmentos de 

problemas e respectivas análises que comportam um elevado grau de novidade. 

                                                
movimento destrutivo do seu modo de pensar. Por exemplo, um dos pensamentos que serviu de mote ao 
nosso trabalho de investigação e interpretação filosófica da sua obra honra essa natureza destruidora: Se o 
meu nome sobreviver, então será somente como terminus ad quem da grande filosofia ocidental. Por 
assim dizer, como o nome daquele que incendiou a Biblioteca de Alexandria. Veja-se: DBT, 1930-1937, 
entrada de 7.2.1931, p. 39: Wenn mein Name fortleben wird dann nur als der Terminus ad quem der 
groβen abendländischen Philosophie. Gleichsam wie der Name dessen der die Alexandrinische 
Bibliotek verbrannt hat. Outro exemplo muito forte desta maneira de ver a tarefa do pensar como 
ocupação devastadora acha-se em: VB, 1931, vol. 8, p. 479. A anotação começa com um fragmento 
musical e termina com um monótono refrão: “eu destruo, eu destruo, eu destruo”. Vários autores 
chamaram a atenção para esta característica do discurso filosófico wittgensteiniano, por exemplo, MORA, 
F., “Wittgenstein oder die Destruktion”, in Ludwig Wittgenstein, Schriften, Beiheft 1, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1972, pp. 21-29. 
166 Está em causa uma espécie de reavaliação dos fenómenos – de uma recondução às coisas mesmas – 
formalmente muito semelhante aos projectos de Husserl e da fenomenologia em geral. Wittgenstein alerta 
para uma cegueira sempre já alojada e protegida pela “força simplificadora do hábito”, segundo a 
extraordinária expressão de Hugo von Hofmannsthal. Ou seja, os fenómenos são tomados na sua 
imediatez como algo aproblematicamente detido e compreendido. Cf. HOFMANNSTHAL, H., Der Brief des 
Lord Chandos, in Gesammelte Werke, II volume, S. Fischer Verlag, Berlin, 1924, p. 181: Es gelang mir 
nicht mehr, sie mit dem vereinfachenden Blick der Gewohnheit zu erfassen. Cuja tradução pode ser 
algo assim: Já não os conseguia apreender [aos homens e às suas acções], com o olhar simplificador do 
hábito. 
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Vejamos, então, como os três principais fios condutores dos problemas 

filosóficos, tal como se acham equacionados em Ph – método, expressão e problemas de 

linguagem – configuram elementos novos. O aspecto que mais nos interessa destacar, 

desde já, diz respeito a uma série de problematizações, metodológicas e práticas, em 

relação ao fenómeno da linguagem humana.  

Por um lado, a filosofia enquanto crítica da linguagem, i. e., a filosofia enquanto 

metodologia que orienta e disciplina todo o plano de expressão da facticidade, mereceu 

diversas formulações – formulações substancialmente diferentes – nos textos de 

Wittgenstein. Por outro lado, a ligação do saber filosófico ao poder constitutivo 

fundacional das próprias línguas, i. e., o saber filosófico enquanto doutrina da forma 

lógica das proposições poucas vezes foi objecto de análises explícitas. Pelo contrário, a 

referência a este aspecto particular raramente ultrapassava a formulação vaga dos 

enunciados formais. No entanto, o §89 fornece-nos uma metáfora bastante sugestiva 

quanto ao poder organizador que o conhecimento filosófico possui. E, sem esse poder 

constitutivo e ordenador fundamental, a nossa compreensão do mundo estaria à partida 

condenada ao fracasso. Ou, na mais optimista das hipóteses, seria uma compreensão 

sempre envolvida na luta (talvez inglória) contra a confusão e a desordem da realidade. 

Reveste-se, portanto, de uma importância central perceber esse atributo do saber 

filosófico. Pois é ele que atribui a cada coisa o lugar específico que ocupa no espaço 

lógico. A metáfora usada por Wittgenstein remete para a constituição e o bom 

funcionamento de uma sociedade nas múltiplas vertentes que a caracterizam. Isto é, se 

reduzirmos a escala, trata-se de uma associação de pessoas na qual se partilham deveres, 

direitos e bens com vista a fomentar e manter a harmonia geral entre todas as partes, 

independentemente das funções, estatutos ou hierarquias dos cidadãos ou dos bens. É o 

que se desenha com toda a nitidez em uma passagem do parágrafo 89. 

 

Uma questão filosófica é semelhante à questão relativa à constituição de uma 

determinada sociedade. – E seria sensivelmente assim como se uma sociedade se 

reunisse sem regras claramente escritas, mas com uma necessidade delas; e até mesmo 

também com um instinto através do qual ela observasse/ respeitasse/ determinadas 

regras nas suas reuniões; só que isto é dificultado por nada estar enunciado 

claramento acerca disto e por não se ter montado nenhum dispositivo que torne nítidas 

as regras/ que as faça aparecer claramente./ De sorte que consideram, de facto, um de 
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entre eles como presidente, mas ele não está sentado à cabeceira da mesa, não é 

reconhecível através de nada e isso dificulta os trabalhos. Por isso, nós chegamos e 

criamos uma ordem clara: sentamos o presidente em lugar facilmente reconhecível e o 

seu secretário perto dele em mesinha própria e o resto dos membros que têm estatuto 

idêntico em duas filas de ambos os lados da mesa, etc, etc.167  

  

Está bem de ver que a finalidade do saber filosófico tem como fito lançar luz 

sobre as funções, estatutos e relações dos “membros desta sociedade”. No fundo, o 

ponto fundamental prende-se com a questão de clarificar a função e o estatuto de cada 

sujeito no seio da vasta rede social em que está inserido. E, de acordo com a metáfora 

escolhida, onde empregamos o termo “sujeito” podemos substituí-lo pelo termo 

“palavra”. A sociedade que Wittgenstein pretende organizar é a língua materna.   

De cada vez que Wittgenstein tece considerações sobre o que significa uma 

pergunta filosófica, um dos aspectos que foca com mais insistência é o de que a 

pergunta resulta, inevitavelmente, de uma falta de clareza intelectual por parte de quem 

questiona. Quer dizer, quem questiona não sabe a função exacta daquilo que é 

questionado. Assim, a pergunta nasce de um embaraço, de um estar em dificuldade e 

procurar a todo o custo sair dela. Para recuperar o modo de formulação transmitido pela 

tradição, a pergunta nasce de uma aporia – termo que põe à vista, na perfeição, uma das 

formulações preferidas de Wittgenstein. A saber, a de que a pergunta nos mantém, em 

certo sentido, prisioneiros.168 A pergunta traduz sempre um grau de desorientação do 

sujeito que a faz e, ao mesmo tempo, dirije-se já a um alvo, tem em vista um fim, que 

não é absolutamente indeterminado, desconhecido e inocente. Ela ilustra o movimento 

                                                
167 BT (Ph), §89, vol. 11, WA, p. 280: Eine philosophische Frage ist ähnlich der, nach der Verfassung 
einer bestimmten Gesellschaft. – Und es wäre etwa so, als ob eine Gesellschaft ohne klar 
geschriebene Regeln zusammenkäme, aber mit einem Bedürfnis nach solchen; ja, auch mit einem 
Instinkt, durch welchen sie gewisse Regeln in ihren Zusammenkünften beobachten / einhalten/ 
[sic]; nur, daβ dies dadurch erschwert wird, daβ nichts hierüber klar ausgesprochen ist und keine 
Einrichtung getroffen, die die Regeln deutlich macht./ klar hervortreten läβt./ So betrachten sie 
tatsächlich Einen von ihnen als Präsidenten, aber er sitzt nicht oben an der Tafel, ist durch nichts 
kenntlich und das erschwert die Verhandlung. Daher kommen wir und schaffen eine klare 
Ordnung: Wir setzen den Präsidenten an einen leicht kenntlichen Platz und seinen Sekretär zu ihm 
an ein eigenes Tischchen und die übrigen gleichberechtigten Mitglieder in zwei Reihen zu beiden 
Seiten des Tisches, etc. etc. Não podemos ignorar uma observação complementar desta: a última do §90 
cujo símile chama a atenção para a existência de jogos, em tribos selvagens, sem quaisquer regras 
escritas. Vistas de fora, tais ocupações lúdicas oferecem grandes dificuldades de compreensão; por isso, a 
tarefa do filósofo é semelhante a alguém que redige as suas regras para melhorar a compreensão de tais 
diversões e facilitar o entendimento dos jogadores entre si. Veja-se BT (Ph), §90, vol. 11, WA, p. 287.  
168 Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, B, I, 995a. 
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em direcção a algo que já se detém parcialmente, do qual já se alcançou uma notícia, 

mas ainda é uma notícia embargada, insegura e incompleta. O acto de perguntar já 

indica a direcção a tomar, já persegue, de um modo que não se afirma completamente 

esclarecido, o objecto da sua procura. Mesmo a pergunta clássica, aparentemente 

inofensiva, da definição do conceito, de “o que é isto ou aquilo…” (a substância, um 

corpo, esta mesa), manifesta a atitude de estar em apuros relativamente ao objecto 

questionado. Isto é, a pergunta emerge do horizonte da dúvida e a sua tendência 

interrogativa tem em vista atingir um horizonte de maior clareza acerca do que é 

perguntado. A clareza que a pergunta almeja consegue-se, de acordo com Ph, através de 

uma nova ordenação dos conceitos, de uma ordenação das palavras em virtude da qual 

cada uma passa a ocupar o lugar que lhe compete.  

 

O problema filosófico é uma consciência da desordem nos nossos conceitos e 

deve superar-se pelo ordenar dos mesmos.169 

 

Quer dizer, a pergunta dá expressão a um desconforto intelectual. Esse 

desconforto tem a sua origem no facto de nunca se ter conferido um significado preciso 

a esse conceito ou de se lhe ter atribuído um significado que de todo não lhe pertence. 

Portanto, a dificuldade reside na linguagem. No momento em que se consegue adequar 

a palavra à função que lhe é pedida, desaparece o desconforto e a inquietação que o acto 

de perguntar costuma, em filosofia, provocar. Ao desaparecer a inquietação originada 

pelo desajustamento que a pergunta ilustra, dissipa-se a pergunta – ela anula-se a si 

própria – e, na verdade, essa é a resposta que satisfaz. À luz do novo sistema onde o 

conceito (a palavra) foi integrado, a questão perde o impulso interrogativo que a 

animava. Perde, por assim dizer, a sua problematicidade. Por isso, Wittgenstein não dá 

uma resposta às questões filosóficas. Pelo contrário, estabelece a falta de fundamento da 

pergunta e neutraliza-a desse modo. Wittgenstein reconhece que, à primeira vista, este 

procedimento deixa o leitor filosófico perplexo e insatisfeito. Mas é um preconceito que 

nos leva constantemente a continuar, no momento em que era indispensável parar.170 

                                                
169 BT (Ph), §89, vol. 11, WA, p. 283: Das philosophische Problem ist ein Bewuβtsein der Unordnung 
in unsern Begriffen, und durch ordnen derselben zu heben. 
170 Esta questão encontra a sua formulação mais convincente fora do texto Ph que estamos a analisar. Por 
essa razão não resistimos a citar o passo onde se encontra tal formulação: Z, §313, §314, vol. 8, pp. 345 e 
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No que toca à inquietação filosófica, o emprego de metáforas 

extraordinariamente sugestivas, nos vários exemplos de Wittgenstein, é surpreendente e 

tem um forte efeito de persuasão. Como se o poder da imagem “metafórica” valesse por 

mil palavras. Citaremos dois pensamentos que ilustram na perfeição o que se acabou de 

dizer. O primeiro diz o seguinte: 

 

(A quietação particular, que ocorre quando conseguimos pôr outros casos 

semelhantes ao lado de um caso que tínhamos por único, ocorre sempre de novo nas 

nossas investigações quando mostramos que uma palavra não tem apenas um 

significado (ou não tem apenas dois), antes é usada com cinco ou seis acepções 

diferentes.)  

 

Os problemas filosóficos podem comparar-se com os cofres em código que são abertos 

através da formação de uma determinada palavra ou de um determinado número, de tal 

modo que nenhuma força é capaz de abrir a porta, antes, de se achar justamente esta 

palavra e, uma vez achada, qualquer criança é capaz de a abrir.171 

 

                                                
346: 313 Hier ist die Versuchung überwältigend, noch etwas zu sagen, wenn schon alles beschrieben 
ist. – Woher dieser Drang? Welche Analogie, welche falsche Interpretation erzeugt ihn? 
314 Hier stoβen wir auf eine merkwürdige und characteristische Erscheinung in philosophischen 
Untersuchungen: Die Schwierigkeit – könnte ich sagen – ist nicht, die Lösung zu finden, sondern, 
etwas als die Lösung anzuerkennen, was aussieht, als wäre es erst eine Vorstufe zu ihr. «Wir haben 
schon alles gesagt. – Nicht etwas, was daraus folgt, sondern eben das ist die Lösung!» (…) 
Die Schwierigkeit ist hier: Halt zu machen. 
313. Aqui é avassaladora a tentação de dizer ainda algo quando já tudo foi descrito. – de onde provém 
esta pulsão? Que analogia, que falsa interpretação a gera? 
314. Topamos aqui com um fenómeno peculiar e característico [que ocorre] nas investigações filosóficas: 
a dificuldade – poderia dizer – não é encontrar a solução, mas reconhecer como solução aquilo que 
parece que seria somente um estado preliminar dela. “Já dissemos tudo – não é algo que resulta disto, 
mas justamente isto é que é a solução!” (…) 
A dificuldade aqui é parar. 
171 BT (Ph), §89, vol. 11, WA, p. 281: (Die besondere Beruhigung, welche eintritt, wenn wir einem 
Fall, den wir für einzigartig hielten, andere ähnliche Fälle an die Seite stellen können, tritt in 
unseren Untersuchungen immer wieder ein, wenn wir zeigen daβ ein Wort nicht nur eine 
Bedeutung (oder, nicht nur zwei) hat, sondern in fünf oder sechs verschiedenen Bedeutungen 
gebraucht wird.) 
Die philosophischen Probleme kann man mit den Kassenschlössern vergleichen, die durch 
Einstellen eines bestimmten Wortes oder einer bestimmten Zahl geöffnet werden, sodaβ keine 
Gewalt die Tür öffnen kann, ehe gerade dieses Wort getroffen ist, und ist es getroffen, jedes Kind 
sie öffnen kann. 



 159 

Ou seja, trata-se de encontrar casos particulares que, ao primeiro olhar, não 

tinham nada em comum, mas que, bem vistas as coisas, partilham de uma característica 

qualquer que permite agrupá-los sob a alçada de um mesmo conceito ou da mesma 

regra. Aquilo que impedia de compreender o singular era, precisamente, a 

impossibilidade de o agrupar com outros e de o integrar em uma classe a que pertencia. 

Havia um aspecto que permanecia escondido e ignorado. Portanto, a metáfora que 

Wittgenstein encontra para ilustrar este caso é a da formulação de uma palavra ou de 

uma série de números que perfazem um código (uma chave secreta) para a abertura da 

porta de um cofre. Nenhuma violência consegue abri-lo. Mas a descoberta do código 

permite abri-lo à mais ligeira pressão do manípulo. 

O segundo exemplo afirma o seguinte:  

 

Tal como eu exerço a filosofia, toda a sua tarefa é formular a expressão de tal modo 

que determinadas inquietações// problemas// desapareçam. (Hertz.)) 

 

Se tenho razão, então os problemas filosóficos, ao contrário de todos os outros, têm 

efectivamente de se dissolver sem deixar resíduo. 

 

Quando eu digo: aqui estamos nos limites da linguagem, isso parece //soa // sempre 

como se aqui fosse necessária uma resignação, quando, pelo contrário, o que entra em 

cena é uma satisfação plena, dado que não resta nenhuma pergunta. 

 

Os problemas são dissolvidos no sentido próprio [do termo] – como um torrão de 

açúcar na água.172 

 

                                                
172 BT (Ph), §89, vol. 11, WA, p. 284: Wie ich Philosophie betreibe, ist es ihre ganze Aufgabe, den 
Ausdruck so zu gestalten, daβ gewisse Beunruhigungen //Probleme // verschwinden. (Hertz.)) 
Wenn ich Recht habe, so müβen sich philosophische Probleme wirklich restlos lösen laβen, im 
Gegensatz zu allen andern. 
Wenn ich sage: Hier sind wir an der Grenze der Sprache, so scheint //klingt // das immer, als wäre 
hier eine Resignation nötig, während im Gegenteil volle Befriedigung eintritt, da keine Frage übrig 
bleibt. 
Die Probleme werden im eigentlichen Sinne aufgelöst – wie ein Stück Zucker im Wasser.   
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Enquanto nas NL e no Tlp encontramos, em várias passagens, a comparação 

entre a maneira como Hertz formula os problemas, na física e na mecânica, e a maneira 

como Wittgenstein o faz em filosofia, deparamos aqui apenas com uma agudização 

desse modo de levantar o problema. Um problema filosófico significa, literalmente, 

estar desorientado e perdido, no texto Ph.173 Esta desorientação pode curar-se por duas 

vias diferentes. A primeira consiste na reordenação dos conceitos: atribuir-lhes 

correctamente o seu lugar gramatical na linguagem. Com ela também as realidades 

singulares experimentam um acréscimo de clareza. A segunda resolve os problemas 

filosóficos de uma forma análoga. Trata-se também de uma conformação entre os 

objectos e o modo de os enunciar, mas aparentemente vai além de isso. Como se diz no 

passo que acabámos de citar, a superação da incomodidade é comparável à abertura de 

um cofre. Quer dizer, é preciso descobrir qual a palavra (a chave ou a senha) que tem o 

poder de o abrir sem forçar a porta. Por conseguinte, o filósofo tem de encontrar para 

cada caso a senha ou a “chave” que lhe convém. A fechadura do cofre constituía um 

problema que desapareceu ao encontrar-se a palavra exacta com a qual se abre (no 

segundo exemplo, a dificuldade desaparece destruindo-se a si mesma, anulando-se no 

antídoto). Este símile é usado com alguma frequência, nos textos de Wittgenstein e 

aproxima a actividade filosófica da noção de dom (como já foi referido antes) e, em 

certo sentido, da solução dos problemas tal como aparecem resolvidos nos contos de 

fadas.174  

                                                
173 BT (Ph), §88, vol. 11, WA, p. 283: Ein philosophisches Problem ist immer von der Form: “Ich 
kenne mich einfach nicht aus”. Um problema filosófico tem sempre a forma: estou simplesmente 
perdido. Este pensamento foi aproveitado para as PU, §123.  
Há autores que vêem neste e em muitos outros passos das PU um parentesco evidente com o modo de 
formulação dos problemas filosóficos segundo o cepticismo pirrónico. Uma síntese destas afinidades e 
das várias posições doxográficas sobre o assunto encontra-se em ALONSO, Modesto Goméz, Actitud y 
Metodología Pirrónicas en la Última Filosofia de Wittgenstein, Actas del I Congreso Internacional de 
Filosofía Griega, Palma de Maiorca, 2008, pp. 1-7, no prelo (pôde-se consultar este texto no CD-Rom 
com as Comunicações ao Congresso). 
174 Confrontar com passagens onde este símile aparece de forma explícita: DBT 1930-37, entrada de 
26.4.1930, p. 19 e, sobretudo, VB, 1931, vol. 8, p. 466: Die Lösung philosophischer Probleme 
verglichen mit dem Geschenk im Märchen, das im Zauberschloβ zauberisch erscheint und wenn 
man es drauβen beim Tag betrachtet, nichts ist, als ein gewöhnliches Stück Eisen (oder 
dergleichen). A solução dos problemas filosóficos comparada com o dom nas fábulas, o qual aparece 
como mágico no castelo encantado e, quando é considerado cá fora, não é nada mais do que um pedaço 
de ferro comum (ou algo do género).     
Mesmo em Ph, encontra-se outro símile esclarecedor para a ultrapassagem da inquietação filosófica: O 
estranho na inquiteação filosófica e na sua solução podia parecer [ser o facto de] que ela é como o 
sofrimento do asceta, o qual, segurando sob gemidos uma pesada esfera, ali estava e a quem um homem 
libertou ao dizer-lhe:“deixa-a cair”. §89, p. 281: Das Seltsame an der philosophische Beunruhigung 
und ihrer Lösung möchte scheinen, daβ sie ist, wie die Qual des Asketen, der, eine schwere Kugel 
unter Stöhnen stemmend, da stand und den ein Mann erlöste, indem er ihm sagte: “lass’ sie fallen”. 
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Há, no entanto, dois obstáculos de monta – aos quais se podiam juntar outros de 

menor peso – que constantemente obstam a que o ponto de vista cure a confusão e 

obscuridade a que se pode estar exposto ao fazer uma pergunta. A confusão e a 

obscuridade estão na origem do sentimento de inquietação e de desnorte de quem 

questiona. Os obstáculos são a ausência de uma representação panorâmica da linguagem 

e o falso domínio (ancorado no descuido) das realidades mais próximas e familiares ao 

ponto de vista habitual. 

Para Wittgenstein, a impossibilidade de uma representação ou visão sinóptica da 

linguagem dificulta, seriamente, a obtenção de clareza e compreensão acerca dos 

problemas que lhe dizem respeito – e, como já se disse, a tarefa da filosofia pode 

caracterizar-se, desde que não seja tomada no sentido mauthneriano, como crítica da 

linguagem. Porque a complexidade da natureza da linguagem não se expõe, por si só, ao 

falarmos ou escrevermos. Isto quer essa complexidade seja considerada de um ponto de 

vista meramente teórico, quer seja de um ponto de vista prático (ou até da conjugação 

de ambos). Só uma demorada análise pode descobrir e clarificar a complexidade de 

articulações que as palavras admitem entre si. Ou seja, a rede imensa de possibilidades 

que a linguagem humana cobre não é susceptível de ser desvendada pela atenção à 

gramática nem ao emprego real, actual, das diversas linguagens. Assim, a hipótese de 

uma visão sinóptica da linguagem humana tem que ver com uma possibilidade, 

porventura, impossível de satisfazer: quer já pelo confinamento do próprio ponto de 

vista humano, só consegue focar um âmbito restrito de cada vez, de sorte que não 

abrange mais do que traços, pedaços do que há (e impede uma visão sinóptica da 

totalidade da linguagem); quer já pelo facto de a linguagem ser um organismo vivo e de, 

a cada instante que passa, poder perder usos ou ganhar conjugações imprevistas. No 

entanto, se o ponto de vista conseguisse alcançar efectivamente uma visão sinóptica (ou 

panorâmica), ela equivaleria a qualquer coisa como abranger de um só golpe o plexo 

total das possibilidades de relação do vocabulário que compõe uma língua. Ou seja, 

nenhuma ocorrência ou possibilidade de conjugação escaparia a esse ponto de vista.175  

                                                
175 Já tecemos algumas considerações sobre a problematicidade inerente à tradução de Übersichtlichkeit. 
(cf. nota 104, pp. 101-102, supra). Os ajustamentos e as imprecisões de a tradução de Übersichtlichkeit se 
fazer por “visão perspícua”, por olhar panorâmico, sem se perder de vista a ideia de sinopse. Trata-se, em 
todo o caso, de uma visão que remete para um ganho de nitidez e precisão do todo, e do todo em relação 
às partes que constituem o campo visual. Este conceito está disperso por vários textos para alguns dos 
quais se remete o leitor interessado. Em BT (Ph) encontram-se três observações: BT (Ph), §89, vol. 11, 
WA, pp. 281 e 282; PB, I, §2, vol. 2, p. 52 e PU, §5, p. 239, §92, p. 293 e §122, vol. 1, p. 302. 
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Logo a seguir Wittgenstein aponta um segundo obstáculo, não menos importante 

– esse obstáculo está incrustrado no cerne do próprio ponto de vista habitual. O olhar 

humano tem, sobre o horizonte das realidades próximas, uma tal certeza de domínio, 

uma tal transparência de saber, que muito raramente equaciona a possibilidade de a sua 

eficácia sobre o horizonte referido ser apenas aparente, virtual. Com efeito, como se 

referiu atrás, uma multiplicidade de aspectos faz que a soberania sobre o horizonte das 

realidades próximas assente simplesmente no descuido de si, na falta de revisão crítica 

do seu próprio olhar. E, como então ficou dito, a familiaridade e a proximidade das 

coisas constituem o maior obstáculo a uma efectiva compreensão do que são e daquilo 

que com elas se passa. Deste modo, não surpreende que Wittgenstein registe uma série 

de pensamentos curtos dedicada a este tema goetheano e dos quais citamos este:  

 

Os aspectos filosoficamente mais importantes das coisas //da linguagem// estão 

escondidos pela sua simplicidade e quotidianeidade. 

(Não se pode notar isso, porque se tem sempre (à vista) diante dos olhos.)176 

 

Contudo, a revelação mais surpreendente deste §89 produz-se no último 

parágrafo. Ela surge como requesito incontornável para solucionar uma série de 

dificuldades apontadas até então. As várias caracterizações do estado de inquietação e 

desnorte em que o sujeito se encontra, ao fazer perguntas filosóficas, formam o 

diagnóstico. O remédio que Wittgenstein preconiza para curar as debilidades que 

afectam o entendimento em si mesmo parece simples, e pacífico, quase correspondendo 

mesmo a um truísmo. Mas, proposto por Wittgenstein, o princípio metodológico (o 

remédio) em questão causa um certo espanto e estranheza.      

 

As pessoas que não têm necessidade de transparência na sua argumentação 

estão perdidas para a filosofia.177  

 

                                                
176 BT (Ph), §89, vol. 11, WA, p. 283: Die philosophisch wichtigsten Aspekte der Dinge // der Sprache 
// sind durch ihre Einfachheit und Alltäglichkeit verborgen.  
(Man kann es nicht bemerken, weil man es immer (offen) vor Augen hat.)  
177 BT (Ph), §89, vol. 11, WA, p. 284: Die Menschen, die kein Bedürfnis nach Durchsichtigkeit ihrer 
Argumentation haben, sind für die Philosophie verloren.  
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Esta máxima metódica surpreende o leitor. Em primeiro lugar, por Wittgenstein 

referir o processo argumentativo, do qual os seus textos se divorciam quase em 

absoluto. E, em segundo lugar, por fazer um apelo à necessidade de uma transparência 

que muitos leitores podem ter a impressão de estar muito longe de caracterizar os seus 

próprios textos, excepto talvez aqueles que estão mais próximos da tradição. Contudo, o 

juízo proferido não podia ser mais radical, dogmático e contundente: quem não observar 

aqueles dois requesitos está, ab initio, condenado ao fracasso em filosofia. Ninguém 

ousaria discordar do conteúdo desta máxima, mas, se a projectarmos sobre os textos, ela 

parece perder, em vários momentos, o seu valor operatório.    

Como já se disse no princípio desta exposição, os oito parágrafos que compõem 

o texto Ph não desenham um único retrato da noção de filosofia. Sucedem-se antes 

diversos esboços. Além de isso, os esboços desenhados raramente utilizam o traço 

nítido do “realismo”. Pelo contrário, diante das várias tentativas de captar a imagem do 

conceito de filosofia, tem-se a impressão de rascunhos de cariz “impressionista”. Quer 

dizer, a leitura de Ph pauta-se por avanços e recuos significativos nos temas abordados, 

por exposições em nada coincidentes e, por vezes, até aparentemente contraditórias com 

as imediatamente anteriores, por comparações novas e desconcertantes; aqui e acolá 

surgem aforismos isolados que denunciam uma linha de pensamento que não vingou ou 

que foi abandonada. As anotações que compõem o §90 caracterizam-se por todos estes 

ingredientes juntos. Porém, a maioria delas faz jus ao título do cabeçalho do parágrafo 

e, à semelhança do § anterior, acusa vários problemas (a que Wittgenstein aqui chama 

armadilhas) nascidos no seio da própria linguagem.  

O que estava em jogo no parágrafo anterior era elucidar propriedades específicas 

do ponto de vista habitual que dificultavam uma efectiva apreensão dos objectos no 

plano das realidades próximas ao sujeito. Ao passo que neste parágrafo está em jogo 

localizar – e se possível erradicar – as armadilhas que impedem o ponto de vista de 

alcançar com precisão e acuidade o objecto procurado. Pois as armadilhas significam 

muitos e diversos perigos: por exemplo, conduzem por caminhos errados e enformam 

maneiras absurdas de pensar. Não se pense, porém, que elas são colocadas no terreno da 

linguagem por um espírito maligno qualquer, exterior a ela. Não. As armadilhas são os 

frutos da desatenção do ponto de vista quanto ao emprego da linguagem e só um 

enorme esforço de focagem e atenção logra descobri-las, localizá-las. Por conseguinte, o 

filósofo está investido de uma dupla tarefa: descobri-las, para as poder evitar ou, se for 
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o caso, para as poder anular na sua eficácia e, simultaneamente, manter um nível de 

vigilância e despertez para não se cair, de novo, no engodo delas. Deste modo, a 

actividade filosófica tem uma complexidade variável conforme a situação em que se 

encontra o ponto de vista que a leva a cabo. Quanto maior for a confusão e a 

desorientação do ponto de vista no interior da linguagem, maior será a sua necessidade 

de revisão. Conforme a gravidade da doença de que sofre, assim se torna conveniente 

escolher a dosagem terapêutica.  

 

Como é que acontece que a filosofia seja uma construção/ uma estrutura/ tão 

complicada. Na verdade, ela devia ser totalmente simples, se fosse aquela coisa última, 

independente de toda a experiência, por que a fazes passar. A filosofia desata os nós no 

nosso pensar; por isso, o seu resultado tem de ser simples, a sua actividade, porém, tão 

complicada como os nós que desata.178 

 

O ser humano está irredutivelmente preso às armadilhas da linguagem. Por duas 

razões diferentes. Em primeiro lugar, porque o humano vive em a linguagem, é um ente 

provido de λόγος. Quer dizer, o ser humano caracteriza-se por ser um acontecimento 

que não está completamente fechado sobre si mesmo, reduzido às suas próprias 

fronteiras. Muito pelo contrário, é um acontecimento capaz de uma certa abertura e essa 

abertura caracteriza-se precisamente por uma capacidade de ir para além de si mesmo, 

de estar lançado a cada instante para uma ultrapassagem das suas próprias limitações. 

Portanto, o ser humano vive – e não pode senão viver – mergulhado na sua língua 

materna, de tal modo que ela propicia e possibilita uma determinada conformação do 

mundo. Mesmo uma pessoa muda possui uma conformação linguística do mundo, 

simplesmente, essa conformação exprime-se em termos gestuais ou escritos e não em 

termos orais. Ora, a língua que viu nascer cada um de nós assenta em determinadas 

formas e matrizes, em pilares que a suportam e que lhe permitem ser o que é. Isto é, a 

língua materna desenhou um percurso, tem uma história que a identifica e que está em 

                                                
178 BT (Ph), §90, vol. 11, WA, p. 285: Wie kommt es, daβ die Philosophie ein so komplizierter Bau // 
Aufbau// ist. Sie sollte doch gänzlich einfach sein, wenn sie jenes Letzte, von aller Erfahrung 
Unabhängige ist, wofür Du sie ausgibst. – Die Philosophie löst die Knoten in unserem Denken auf; 
daher muβ ihr Resultat einfach sein, ihre Tätigkeit aber so kompliziert wie die Knoten, die sie 
auflöst. Este pensamento foi reproduzido ipsis verbis em Z, §452, vol. 8, p. 379; outras versões aludem 
ao desatar os nós, em que certo tipo de linguagem nos enreda, como uma das tarefas principais que o 
filósofo tem de realizar: cf. PB, I parte, §2, vol. 2, p. 52 e LSPP, §756, vol. 7, p. 446.   
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constante mutação. O sujeito nasce no seio dessa história e toma-a para si, como ser 

provido de λόγος. Participa na actualização das características da língua que cada 

sujeito exerce, pois a língua materna constitui a atmosfera vital de cada um no que 

respeita ao próprio pensamento. Deste modo, a linguagem dá expressão e privilegia 

certas matrizes do pensar em vez de outras – por circunstâncias internas e externas ao 

próprio fenómeno linguístico. Os sujeitos tendem, instintivamente, a utilizar e privilegar 

certas matrizes em detrimento de outras possíveis. Só assim se compreende que, por 

exemplo, os esquimós disponham de um vocabulário excepcionalmente mais rico para 

designar os tons de branco (devido sobretudo ao facto de viverem em contacto diário 

com a neve e a paisagem ser maioritariamente desta cor) do que qualquer língua 

europeia. 

As matrizes de cada língua formam uma rede de possibilidades quase infinita 

que os falantes têm ao seu dispor. Cada um está sempre em situação de optar, de dar 

expressão a uma possibilidade que ela prevê e admite. No entanto, nessa rede quase 

infinita de caminhos, cada escolha leva a consequências e implicações específicas. 

Algumas levam directamente ao fim desejado, são o correlato exacto daquilo que se 

tinha em vista, outras constituem atalhos que desviam facilmente do fim almejado ou 

conduzem simplesmente a perigos, impasses, bêcos sem saída e erros. O emprego 

inconsciente, maioritariamente desatento de algumas opções, torna-as ideias feitas 

(estafadas no seu sentido) das quais é difícil abdicar no dia a dia. A sua dificuldade de 

erradicação é tanto maior quanto, por vezes, uma comunidade inteira as consagra. 

Assim sendo, só aqueles que vivem em duelo constante com a língua, que vivem 

obcecados por uma atenção rigorosa ao fenómeno linguístico e combatem a ligeireza 

das propostas da linguagem habitual, logram abrir caminho em direcção ao ponto de 

vista filosófico, ou seja, em direcção a uma maior claridade. 

 

As pessoas estão profundamente incustradas em confusões filosóficas, i. e. 

confusões gramaticais. E, libertá-las delas pressupõe arrancá-las às ligações 

colossalmente diversificadas nas quais estão presas. Por assim dizer, tem de se 

reagrupar toda a sua linguagem. Mas esta linguagem formou-se // passou a ser // deste 

modo, porque as pessoas tinham – e têm – a inclinação para pensar assim. Por isso, o 

arranque só funciona para aqueles que vivem em uma instintiva rebelião contra // 
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insatisfação com // o a linguagem. Não para aqueles que, segundo todo o seu instinto, 

vivem no rebanho que criou esta linguagem enquanto autêntica expressão sua.179 

 

 Contudo, pode viver-se toda a vida no seio do rebanho da língua materna como 

se fora o seu ambiente natural e próprio, por isso, sem alguma vez se suspeitar sequer de 

que as confusões e ardis gramaticais são os verdadeiros grilhões que prendem o sujeito 

a essa situação. Deste modo, à luz do §90, uma parcela importante do trabalho filosófico 

consiste em avaliar a posição em que se está, em dar conta verdadeiramente da posição 

que se ocupa, de tal modo que se foque as condições do próprio pensar. Não espanta, 

pois, ouvir dizer, uma e outra vez, que a filosofia não faz progressos assinaláveis, não 

conquista novas descobertas. A filosofia de Wittgenstein “apenas” reclama 

transparência e clarificação do que está aí e desiste de alcançar novas e grandiosas 

descobertas do que quer que seja. Apresentar o trivial e quotidiano enquanto tal, despido 

de falsas metafísicas.   

 A segunda razão que prende o ser humano à linguagem tem que ver com uma 

concepção falsa da sua capacidade de configuração. Isto é, quando se faz filosofia, tem-

se a ideia de que a linguagem vai ter inevitavelmente com questões últimas para lá das 

quais não é possível remontar. Questões que revelam um impulso da razão e assinalam, 

também, um limite à expressão dos pensamentos. Ao embater na fronteira da linguagem 

(na fronteira da linguagem com sentido), pode-se, assim, produzir a ilusão de que é 

possível (e até desejável) transpô-la. A apetência do humano para o transcendente faz 

com que a razão choque, uma e outra vez, contra essa fronteira. No Tlp – e em toda a 

sua obra, Wittgenstein manteve-se fiel a esta posição – a região para além da linguagem, 

para além da fronteira, era uma região que não tinha expressão adequada na linguagem. 

Incorre em frases absurdas e sem sentido aquele que ouse falar do que situa fora dela, 

fora do mundo. No entanto, a tendência obsidente de querer ir para além do mundo, de 

derrubar a fronteira da linguagem e abrir caminho à transcendência, revela um impulso 

                                                
179 BT (Ph), §90, vol. 11, WA, p. 285: Die Menschen sind tief in den philosophischen d.i. 
grammatischen Konfusionen eingebettet. Und, sie daraus zu befreien, setzt voraus, daβ man sie aus 
den ungeheuer mannigfachen Verbindungen herausreiβt, in denen sie gefangen sind. Man muβ 
sozusagen ihre ganze Sprache umgruppieren. – Aber diese Sprache ist ja so entstanden // geworden 
//, weil Menschen die Neigung hatten – und haben – so zu denken. Darum geht das Herausreiβen 
nur bei denen, die in einer instinktiven Auflehnung gegen // Unbefriedigung mit // derdie Sprache 
leben. Nicht bei denen, die ihrem ganzen Instinkt nach in der Herde leben, die diese Sprache als 
ihren eigentlichen Ausdruck geschaffen hat./ 
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de profunda insatisfação com os factos, com o que há ou que o mundo tem para 

oferecer. De tal sorte que, em verdade, aqueles que cometem essa violação procuram 

libertar-se da prisão dos factos. Mas essa libertação já não assenta na lógica da 

linguagem e viola mesmo as suas condições. Ora, quem comete esta infracção não pode 

ser julgado à luz das condições lógicas da linguagem, pois um tal sujeito (motivado por 

uma expectativa ilusória) quis justamente superá-las e por meio dessa superação 

alcançar, não o inalcançável, mas o inefável.     

 

Os resultados da filosofia são a descoberta de um qualquer disparate puro e 

simples, e amolgadelas, que o entendimento contraiu ao embater contra a fronteira // o 

termo // da linguagem. Elas, as amolgadelas, fazem-nos compreender // conhecer // o 

valor daquela descoberta.180 

 

Um dos resultados palpáveis da filosofia devia ser, então, esta simples tomada 

de consciência: tem de parar, tem de refrear o ímpeto filosófico, na acepção tradicional 

do termo, todo aquele que manifesta o desejo de ultrapassar a fronteira do mundo. 

Wittgenstein sublinhou isso desde a sua primeira obra: o silêncio final que o Tlp impõe 

aos leitores tem uma pretensão universal. Pois ele significa o sinal de proibição que, 

desde então, devia ser escrupulosamente cumprido e seguido à risca. E se, por acaso, 

alguém ultrapassasse a fronteira proibida, então devia manter silêncio acerca disso. Isto 

é, a sua experiência não devia ser formalizada, expressa em termos linguísticos.  

 Voltando de novo às análises de Ph, Wittgenstein insurge-se contra o facto de 

uma grande parte dos problemas filosóficos brotar de um plano meramente especulativo 

e não de um plano prático ou factual. Isso acontece pelo facto de o filósofo se deixar 

encantar por comparações ou por associações linguísticas que contradizem o contacto 

que naturalmente se tem com a realidade. Um número significativo de pensamentos do 

§91 combate justamente o símile de Heraclito que afirma “tudo flui”, na esfera 

                                                
180 BT (Ph), §90, vol. 11, WA, p. 286: Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgend 
eines schlichten Unsinns, und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenze // das 
Ende // der Sprache geholt hat. Sie, die Beulen, laβen uns den Wert jener Entdeckung verstehen // 
erkennen. Este apontamento foi recuperado para o §119 das PU. A observação anterior à citada resume, 
como um epigrama, a finalidade da filosofia enquanto luta contra a expressão da transcendência: O fim da 
filosofia é levantar um muro ali onde a linguagem de todo o modo cessa. – No original: Das Ziel der 
Philosophie ist es, eine Mauer dort zu errichten, wo die Sprache ohnehin aufhört. 
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temporal. Ora, na relação que cada sujeito trava com o mundo, diariamente, a noção de 

passagem do tempo, de mudança, está tacitamente pressuposta e não precisamos de a 

explicitar. O contacto que sempre já se tem com os fenómenos não dispensa essa 

estrutura temporal. Qualquer fenómeno aparece suportado, inscrito no plano temporal. 

A repetição da sua aparição (e assim também, quando é caso disso, o seu 

desaparecimento) ocorre sempre a partir da estrutura da sucessão. Pelo contrário, nunca 

é possível considerarmos duas imagens simultâneas do mesmo fenómeno. A 

simultaneidade só é possível quando consideramos dois fenómenos diferentes no 

espaço. Ora, o que Wittgenstein quer acentuar é o seguinte. No contacto natural com os 

fenómenos que sempre já acontece, o sujeito não tem necessidade de revelar essa 

estrutura que possibilita a sua aparição sucessiva. Porque isso dá a impressão de que, 

afinal, o nosso contacto natural com eles deixa escapar o essencial. Como se, de facto, a 

verdadeira realidade nos escapasse e aquela com a qual contactamos fosse apenas uma 

sombra de outra que se enconde sob a superfície dos fenómenos. A nossa apreensão do 

mundo dá-se no universo da representação (e não no da coisa em si) – a qual pressupõe 

uma estrutura espacio-temporal, sem a qual a representação não seria possível. Mas isso 

é uma condição da própria natureza dos fenómenos e não deve ser objecto de nenhuma 

tentativa de expressão. Pois, segundo Wittgenstein, ela só poderia caricaturar o que um 

tal processo põe em jogo. Então, de acordo com Wittgenstein, enunciados como, no 

tempo, “tudo flui” não podem ser expressos na linguagem – eles fazem parte da 

essência do mundo e, como tais, deviam ser inexprimíveis.  

Por outo lado, a nossa apreensão do mundo exterior acontece a partir de um 

conjunto de características peculiares ao aparelho cognitivo humano. Quer dizer, a 

questão que se levanta pode ser enunciada assim. Do ponto de vista da percepção, a 

apreensão dos fenómenos é sempre dada em perspectiva, a partir do ponto de onde se vê 

e, em condições normais, mediante um olhar estereoscópico que abre sobre uma 

amplitude mais ou menos equivalente a 180º, como que formando a imagem de um 

leque. Acresce ainda que a sua focagem não é igual em todo o campo visual e vai-se 

esbatendo em direcção às margens. Isto para lembrar apenas duas ou três características 

próprias do olhar humano. Todavia, não lembraria a ninguém invocar – (como nós 

estamos agora a fazer) a não ser a título de curiosidade especulativa sem consequências 

reais na nossa dimensão prática da vida – a especificidade e constrangimento que a 

visão humana pode significar por contraposição a outras formas de apreensão visual, 
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existentes ou imaginárias, para justificar uma apreensão insuficiente das realidades do 

mundo. Por exemplo, é difícil imaginar o que seja um olhar sem perspectiva ou um 

olhar que abranja uma amplitude de 360º, como o dos camaleões, ou um olhar que 

atravessasse os corpos, como o raio X. Quer dizer, a forma a partir da qual as coisas do 

mundo são detidas constitui o fundamento de uma visão possível e que, por sinal, 

corresponde à humana. Os fenómenos são captados deste modo específico pelo humano, 

se a sua captação antropomórfica desvirtua ou desvia de uma apreensão plenamente 

eficaz, isso não o sabemos. O que efectivamente sabemos é que, na vida de todos os 

dias, isso não se equaciona – é assim que vemos o mundo. E isso parece suficiente. O 

modo como o processo decorre, bem como os resultados assim alcançados, não são 

postos em causa. Para o ponto de vista natural, a sua posição de apreender o que há 

coincide em absoluto com a realidade. Portanto, a maneira como se percebe é, 

exactamente, uma condição da existência do mundo tal como ele se nos apresenta, mas 

essa condição não é um objecto, um fenómeno mais. Do mesmo modo, «tudo flui» - ou 

seja, a estrutura sucessiva temporal – é uma condição dos fenómenos e também não 

devia ser objecto de discussão. A não ser para reforçar e ilustrar a ideia de que é assim 

que as coisas acontecem com o humano.  

 

Eu queria dizer que é singular que aqueles que atribuem realidade apenas às 

coisas e não às nossas representações se movimentem, tão evidentemente, no mundo 

das representações e nunca olhem para lá dele. (…)  

Pretende-se que isto que é evidente, a vida, seja algo fortuito, secundário; ao 

passo que algo acerca do qual eu, normalmente, nunca mato a cabeça [é que seja] o 

autêntico.181  

 

Quando alguém sente a necessidade de admitir um horizonte para além do 

fenomenal como sendo o verdadeiro horizonte dos objectos a conhecer, Wittgenstein diz 

que essa sugestão está prisioneira de uma falsa comparação. Então, o real seria um 

                                                
181 BT (Ph), §91, vol. 11, WA, p. 289: Ich wollte sagen, es ist merkwürdig, daβ die nur den Dingen, 
nicht unseren Vorstellungen, Realität zuschreiben, sich in der Vorstellungswelt so 
selbstverständlich bewegen und sich nie aus ihr heraussehen. (…) 
Dieses Selbstverständliches, das Leben, soll etwas Zufälliges, Nebensächliches sein; dagegen etwas, 
worüber ich mir normalerweise nie den Kopf zerbreche, das Eigentliche! 
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horizonte a que nunca se teria acesso, seria algo para além da superfície dos fenómenos, 

algo com que só se contacta na forma da suspeita especulativa. Ou seja, trata-se de um 

contacto superficial e ocasional, produzido apenas a partir de uma hipótese – sempre já 

a montante da posição habitual do ponto de vista. Ora, Wittgenstein acredita que o que 

está à vista é tudo, precisamos apenas de desvelar isso que esteve sempre diante de nós 

e que, em virtude de um adormecimento quase permanente da nossa maneira de captar a 

realidade, se mantém como que oculto. O que precisa de revisão é, pura e simplesmente, 

a nossa maneira de ver as coisas. 

Apenas meia dúzia de pensamentos compõe o §92. Todos eles apontam baterias 

para um mesmo núcleo temático: são esboços muito rudimentares acerca dos fenómenos 

da inquietação e do desassossego que as questões filosóficas suscitam. Cada um deles 

chama a atenção para a atitude inconveniente que os homens têm diante de tais 

problemas e aconselha uma revisão profunda do método filosófico. Sem esta revisão – 

que organiza, com critérios bem definidos, os vários passos de um problema – não é 

possível obter resultados seguros e pacíficos no universo polémico da filosofia. 

 

(A maioria dos homens, quando tem de levar a cabo uma investigação filosófica, 

fá-lo como alguém que, com extremo nervosismo, procura um objecto em uma gaveta. 

Atira papéis para fora da gaveta – aquilo que procura pode estar entre eles – e folheia 

entre os restantes de forma precipitada e pouco exacta. Atira de novo alguns papéis 

para dentro da gaveta, mistura-os com os outros, etc. Pode-se-lhe então dizer assim: 

pára, se procuras assim, não te posso ajudar a procurar. Em primeiro lugar, tens de 

começar a, no mais completo sossego, investigar metodicamente um papel a seguir ao 

outro; então também estou pronto a procurar contigo e a regular-me também por ti no 

que concerne ao método.)182   

  

                                                
182 BT (Ph), §92, vol. 11, WA, p. 290: (Die meisten Menschen, wenn sie eine philosophische 
Untersuchung anstellen sollen, machen es wie Einer, der äuβerst nervös einen Gegenstand in einer 
Lade sucht. Er wirft Papiere aus der Lade heraus – das Gesuchte mag darunter sein – blättert 
hastig und ungenau unter den übrigen. Wirft wieder einige in die Lade zurück, bringt sie mit den 
andern durcheinender, u.s.w.. Man kann ihm dann so sagen: Halt, wenn Du so suchst, kann ich Dir 
nicht suchen helfen. Erst muβt Du anfangen, in vollster Ruhe methodisch eines nach dem andern zu 
untersuchen; dann bin ich auch bereit, mit Dir zu suchen und mich auch in der Methode nach Dir 
zu richten.) 
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Finalmente, o §93 é constituído por um pequeno conjunto de pensamentos de 

natureza fragmentária e dispersa – cuja temática principal remete para a riqueza 

cerimonial de práticas rituais ligadas à linguagem. Esta natureza cerimonial de certas 

práticas linguísticas tem como pano de fundo uma exploração muito abrangente das 

manifestações espirituais da vida humana. De modo que estes aforismos devem ser lidos 

à luz do mesmo quadro conceptual das BFGB,183 visto terem resultado de uma 

necessidade de confronto e debate com algumas leituras de foro etno-antropológico que 

Wittgenstein fez, nomeadamente de Frazer e de Paul Ernst.  

O principal ataque desferido por Wittgenstein tem como alvo favorito a 

comparação entre modelos mitológicos arcaicos e modelos de racionalidade 

(especialmente radicados na ciência) para iluminar aspectos recorrentes em quase todas 

as culturas primitivas. Deste modo, o parágrafo 93 apresenta um acentuado grau de 

novidade relativamente aos fios condutores dos parágrafos anteriores e afasta-se do 

tema principal deles. A clivagem agudiza-se pelo facto de, no meio de análises relativas 

a elementos mitológicos depositados nas linguagens actuais (que conduzem quase 

sempre a imprecisões fantasiosas), se encontrarem outras que pretendem esclarecer 

funções simbólicas e rituais inscritas na linguagem e no modo de vida dos povos 

primitivos. A função simbólica das palavras (mais acentuada e viva nas sociedades 

primitivas) aproxima-as da crença em uma espécie de potência mágica, na qual a 

palavra e a acção caminham de mãos dadas. Neste quadro, as palavras estariam 

investidas de uma capacidade de concretude irrefutável – que determinadas práticas e 

comportamentos rituais celebram.184 Isso leva Wittgenstein a fazer o seguinte aviso, 

                                                
183 As BFGB conheceram duas versões diferentes pelas quais os tradutores e estudiosos se costumam 
orientar. Ambas foram fixadas por Rush Reehs, a primeira data de 1967 e foi publicada na revista 
Synthese, An International Journal for Epistemology, Methodology and Philosophy of Science, 17 (1967), 
pp. 233-253 e a segunda foi publicada em forma de opúsculo bilingue, alemão-inglês: BFGB, Brynmill 
Press, Harleston Norfolk, England, 1979. O que diferencia ambas as edições é o facto de a segunda edição 
não incluir várias notas da primeira e precisar com mais acuidade as passagens da obra de Frazer que 
Wittgenstein está a comentar. No entanto, ambas reproduzem alguns passos do §93 de Ph. 
184 Em diversas passagens da sua obra, Wittgenstein exprime essa vertente prática da palavra, cuja 
vocação para o concreto assume preponderância no discurso religioso, o qual só pode ser verdadeiro se 
transformado em comportamento, em práxis. Ou seja, trata-se de uma forma de vida onde as palavras 
estão entrelaçadas de tal modo com a prática que se abdica do discurso – da dimensão formal – a favor de 
uma exibição dos sinais exteriores que reflectem assim toda uma forma de ver o mundo. Por outra parte, o 
laço das palavras e até a dependência delas do visível, do exteriorizável, leva Wittgenstein a dizer que 
elas só encontram o seu verdadeiro significado na corrente da vida. Em segundo lugar, a alusão ao 
começo do Fausto de Goethe onde se diz literalmente “No princípio era a acção” (por exemplo, em UG, 
§402, vol. 8, p. 199) evoca, como matriz originária da linguagem em geral, o exterior, a acção anterior a 
toda e qualquer conceptualização. Contudo, toda esta problemática será tratada, novamente, na segunda 
parte da nossa investigação. 
 



 172 

como se de uma máxima metódica se tratasse: Na nossa linguagem encontra-se 

depositada toda uma mitologia.185 Preocupação que por esta altura assume relevância 

em várias frentes de investigação. Wittgenstein não chama apenas a atenção para a 

existência de uma mitologia no seio da linguagem – enredada e misturada, porventura, 

com as exigências racionais inerentes à lógica de qualquer linguagem. Também chama a 

atenção para um perigo que espreita toda e qualquer modalidade de saber, ou seja, o de 

as conquistas cognitivas produzirem elas mesmas um discurso mitológico e afundarem-

se simplesmente em logomaquias pretensiosas e ocas. 

 

Em filosofia está-se sempre perante o perigo de oferecer uma mitologia do 

simbolismo ou da psicologia. Em vez de dizer simplesmente aquilo que cada um sabe e 

tem de reconhecer.186  

 

Na verdade, a crítica contundente e firme dirigida aos escritos de Frazer deriva 

do facto de Wittgenstein reconhecer, a cada passo, nas obras daquele antropólogo, o 

perigo acima mencionado. Frazer não conseguia narrar uma manifestação ritual 

religiosa na sua simplicidade sem um padrão comparativo actual. Isto é, ele não relatava 

o rito sem uma interpretação e era em virtude deste deslocamento e desta 

descontextualização da manifestação religiosa enquanto tal, que a sua apreensão do 

fenómeno religioso, segundo Wittgenstein, passava ao lado da essência e do significado 

do acontecimento. Por outra parte, o facto de Frazer confrontar as acções cerimoniais e 

todo o género de ritos com o conhecimento alcançado pelos saberes científicos, para 

provar que aqueles povos sofriam de um enorme atraso cultural, enfurecia Wittgenstein. 

Com efeito, Wittgenstein reclamava para as manifestações religiosas um papel 

fundamental na vida humana. Foi mesmo ao ponto de dizer que tudo o que pensava 

                                                
185 BT (Ph), §93, vol. 11, p. 291: In unserer Sprache ist eine ganze Mythologie niedergelegt. 
186 PB, III, §24, vol. 2, p. 65: Man ist in der Philosophie immer in der Gefahr, eine Mythologie des 
Symbolismus zu geben, oder der Psychologie. Statt einfach zu sagen, was jeder weiβ und zugeben 
muβ. (Versões ligeiramente diferentes desta perspectiva encontram-se em PG, II, §18, vol. 4, p. 56 e em 
Z, §211, vol. 8, p. 318 – sendo que os verbos que substituem o geben são aufstellen e erzeugen, isto é 
verbos mais fortes ainda, no sentido em que uma tal mitologia resulta de um acto do sujeito em a 
produzir, criar, estabelecer.) 
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tinha um cunho religioso. Já não acontecia o mesmo no que respeita ao saber científico, 

em relação ao qual, de facto, alimentava as maiores desconfianças.187  

Ora, as BFGB188 eproduzem as críticas demoradas de Wittgenstein, feitas à 

medida que lia os textos, ao procedimento de Frazer e devem ler-se enquadradas neste 

último parágrafo de Ph.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
187 É suficiente recordar aqui um aforismo que figura na colectânea VB para resumir, de uma forma 
singular, a posição que Wittgenstein sustentou ao longo da sua obra. Cf. VB, 1949, vol. 8, p. 563: 
Wissenschaftliche Fragen können mich interessieren, aber nie wirklich fesseln. Das tun für mich 
nur begriffliche und ästhetische Fragen. Die Lösung wissenschaftlicher Probleme ist mir, im 
Grunde, gleichgültig; jener andern Fragen aber nicht. Questões científicas podem interessar-me, mas 
nunca me podem cativar efectivamente. Isso só o fazem, no meu caso, as questões conceptuais e 
estéticas. A solução de problemas científicos é para mim, no fundo, indiferente; mas a daquelas outras 
questões não. 
 
188 As Bemerkungen über Frazers „Golden Bough” descendem, no essencial, de dois grupos manuscritos 
do seu Nachlass: do MS 110 (mais tarde incluidas e melhoradas no TS 221) descende a primeira parte e 
do MS 143, a segunda parte. 
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§6 

A NOÇÃO DE FILOSOFIA NAS PU 

As PU são porventura a melhor apresentação da diversidade e da encruzilhada 

de temas que caracteriza o pensamento de Wittgenstein e distinguem-se também pelo 

facto de nelas se fazerem sentir tanto a permanência de teses e preocupações quanto a 

ocorrência de rupturas e inflexões críticas em relação a posições anteriormente 

assumidas pelo próprio Wittgenstein. O esforço de síntese desenvolvido pelos exegetas 

para fixar os temas principais e as suas variações teve resultados bastante insatisfatórios 

ou excessivamente simplificadores.189 Não é este o lugar para tentar seguir sequer os 

principais fios de desenvolvimento e teses das PU. Limitamo-nos a focar aquelas partes 

que são de maior relevo para o tema que aqui nos ocupa.  

No prefácio a esta obra (preparada para publicação pelo autor, mas apenas no 

que diz respeito às anotações que compõem a I parte),190 Wittgenstein descreve-a como 

sendo um conjunto de esboços paisagísticos traçados ao sabor das diferentes paragens 

percorridas pelo pensamento. Por isso, a unidade da obra consiste em observações mais 

ou menos independentes acerca dos elementos paisagísticos anotados. Quer dizer, é 

possível identificar blocos temáticos com alguma precisão. Por exemplo, o debate 

central da noção de filosofia desenvolve-se entre os §§89-133191 e, por outro lado, 

inserido no quadro geral da discussão da noção de vontade, surge um debate bastante 

                                                
189 A razão principal da insatisfação de tais sínteses prende-se, de facto, com as características do próprio 
livro. Quanto a nós, Fann adverte na sua (também insatisfatória) análise dele para o ponto central da 
dificuldade das PU: cf. FANN, K., Op. cit., p. 105: The Investigations is completely unsystematic in 
both its form and its content. Unlike most earlier or later philosophical writings in the Western 
tradition, it consists of loosely connected remarks, unanswered questions, unamplified hints, 
imaginary dialogues, vague parables, metaphors, and epigrams. As Investigações [Filosóficas] são 
completamente não sistemáticas, tanto no respeita à forma como ao conteúdo. Ao contrário da maior 
parte dos escritos filosóficos da tradição ocidental, anteriores e posteriores [às Investigações], elas 
consistem em observações vagamente relacionadas, questões não respondidas, sugestões não 
desenvolvidas, diálogos imaginários, parábolas vagas, metáforas e epigramas. Cf. também, por exemplo, 
HARTNACK, J., Op. cit., pp. 61-103 e GRAYLING, A., Wittgenstein, Oxford University Press, Oxford & 
New York, 1988, pp. 63-111. 
190 Alguns estudiosos afirmam que as PU deviam reduzir-se à I Parte, na medida em que foi apenas este 
material que Wittgenstein deixou revisto e como que pronto para publicação. Por outra parte, as análises 
desenvolvidas daí em diante divergem substanciamente de toda a primeira parte. Hacker foi o principal 
impulsionador desta ideia, Hilmy concorda e os autores da designação “terceiro Wittgenstein” seguiram o 
exemplo, sustentando que a segunda parte da referida obra pertence ao corpus do terceiro Wittgenstein.   
191 O que não impede que, aqui e acolá, surjam observações que também são relevantes para o âmbito do 
conceito de filosofia e que não podem nem devem ser esquecidas. Citamos apenas as mais importantes 
para o leitor poder aferir a sua pertinência: na I Parte, §§2, 11, 15, 38, 52, 66, 67, 194, 255, 261, 295, 299, 
309, 436 e 593, na II Parte, XI, p. 565. 
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detalhado do conceito de querer, que ocupa os §§611-629. Contudo, os debates travados 

em torno de uma ideia central não impedem que, esporadicamente, surja interpolada 

uma observação isolada ou um pequeno número de observações acerca de uma questão 

absolutamente alheia ao tema sobre que se debruça um determinado conjunto de 

parágrafos. Como se (para se recuperar a sugestão de Wittgenstein acerca dos seus 

pensamentos como esboços de paisagens), na descrição geográfica de uma extensa 

cadeia montanhosa aparecesse repentinamente uma planície; ou, então – para usar uma 

outra forma de comparação – como se, ao descrever uma compacta e homogénea massa 

de arbustos surgisse, a destoar do relevo paisagístico dominante, uma árvore de grande 

porte. Isto é, as PU caracterizam-se justamente – na linha de tradição wittgensteiniana – 

por uma infinitude de incursões, mas isto de tal modo que elas não configuram nenhuma 

distracção ou perda do fio condutor por parte do seu autor. É certo que, em alguns 

momentos, o leitor chega até a ter a impressão de as observações serem produzidas um 

pouco ao acaso, ou ao correr da pena, e de não obedecerem a um plano previamente 

traçado por Wittgenstein, seja ele temático ou outro. Mas, para aqueles que conhecem a 

sua obra um pouco melhor, esta presunção acha-se desmentida: uma grande parte dos 

textos das PU conheceu três ou quatro versões diferentes. Em primeiro lugar, 

Wittgenstein tomava notas de forma livre e desordenada. Essas notas eram, depois, 

submetidas a um peculiar processo de revisão e aperfeiçoamento que as corrigia, 

alterava, melhorava ou até adaptava a novos contextos, a fim de obter versões limpas 

para publicação. Já assim tinha acontecido com as NL e com o Tlp. E foi isso, em 

significativa parte, que voltou a acontecer com as PU.  

No que diz respeito ao conceito de filosofia, cuja discussão, como se disse, está 

centrada nos §§89-133, as notas que sobreviveram até serem fixadas na versão final não 

descendem de uma única fonte manuscrita ou dactilografada. Para o bloco de notas 

formado pelos §§89-108 não há uma versão primitiva única. Há observações dispersas 

por várias obras cujas ressonâncias são suficientemente audíveis nas PU: casos dos BB 

(mais perceptíveis no Livro Castanho192 do que no Azul) e das PB. Mas, de acordo com 

                                                
192 Hallet chamou acertadamente ao Livro Castanho (BrB) o “primeiro borrão” das PU. Cf. HALLET, G., 
A Companion to Wittgenstein’s “Philosophical Investigations”, Cornell University Press, Ithaca, NY, 
1977, p. 52. Como se sabe, o BB e BrB só são assim conhecidos pelo facto de serem manuscritos 
encadernados em capas das ditas cores. Pois ambos os textos tinham como título “Estudos Preliminares 
para as Investigações Filosóficas”. E fácil reconhecer neles, com mais detalhe, discussões dos §§1-189 da 
primeira parte das PU – a chamada versão anterior à guerra das PU. Uma narrativa histórico-genealógica 
das PU encontra-se em WRIGHT, G., “The Origin and Composition of Wittgenstein’s Investigations” in 
LUCKHARDT, C. (Ed.), Op. cit., pp. 138-160. 
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investigadores do espólio inédito, é o TS 220 que está no cerne de toda a primeira parte 

das PU.193 O segundo bloco de notas formado pelos §§109-133 descende directamente 

do BT (TS 213) e, excepto duas notas, as outras são pura e simplesmente copiadas 

dele.194 Portanto, os parágrafos contidos em PU são uma réplica, por vezes de 

magnitude mais intensa, dos vários borrões que lhes estiveram na origem. 

 O exame levado a cabo sobre o conceito de filosofia (§§89-133) pode dividir-se, 

com segurança, em dois grandes grupos de questões. Entre o §89 e §108, Wittgenstein 

revê e questiona, a partir de um ponto de vista filosófico, a natureza, o estatuto e o 

alcance do conhecimento lógico. Estas análises estabelecem um diálogo que, tanto no 

que respeita às análises como aos resultados, tem traços de semelhanças com as 

abordagens desenvolvidas no Tlp e textos afins – os Tb 1914-16, as NL e as NDMN. 

Por sua vez, este conjunto de parágrafos ainda se pode subdividir em três núcleos. 

Assim, em primeiro lugar, nos §§89-97 Wittgenstein procura estabelecer os limites e as 

condições para o apuramento possível de uma estrutura a priori, totalmente 

independente dos fenómenos, mas sem a qual eles jamais poderão ser cabalmente 

percebidos.  

 

89. Pois a consideração lógica investiga a essência de todas as coisas. (…) Ela 

não nasce de um interesse por factos do que acontece na natureza, nem da necessidade 

de apreender conexões causais, mas sim de uma aspiração a compreender o 

fundamento, a essência de tudo aquilo que é empírico.195 

 

                                                
193 Cf. HILMY, S., Op. cit., pp. 27, 33 et passim.  
194 O TS 213, vulgarmente conhecido e publicado sob o título de “The Big Typescript”, foi a principal 
fonte das anotações compreendidas entre os §§108-133, sobre o conceito de filosofia, algumas das quais 
transpostas para as PU sem qualquer alteração. Porém, o TS 213 descende sobretudo de dois manuscritos 
até há pouco tempo inéditos – o MS 110 e o MS 112 (recentemente publicados como volumes 3 e 4 da 
WA) – escritos entre 1930 e 1931. Para conhecer a tábua de correspondências relativamente aos §§89-133 
entre as PU e o Big Typescript e deste e os seus primeiros rascunhos, veja-se: HILMY, S., Op. cit., p. 35. 
Porém, o TS 213 esteve na origem de vários manuscritos que constituem revisões mais ou menos falhadas 
de partes desta obra, que acabaram por ser abandonados. Estas versões têm sido motivo de uma pesquisa 
“filológica” minuciosa para esclarecer a sua proveniência e a importância de que se revestem para a 
redacção da primeira parte das PU, a chamada “versão anterior à guerra” que forma o MS 220 já citado. 
Sobre este assunto veja-se o estudo de HILMY, S., Op. cit., pp. 6-39 (em particular o quadro da p. 36) e de 
BAKER, G. & HACKER, P., Op. cit., pp. 450-456. As contribuições de von Wright também são 
indispensáveis nesta matéria, confrontar, em especial, WRIGHT, G., Art. cit., pp. 324 e 325.  
195 PU, §89, vol. 1, p. 291: Denn die logische Betrachtung erforscht das Wesen aller Dinge. (…) Sie 
entspringt nicht einem Interesse für Tatsachen des Naturgeschehens, noch dem Bedürfnisse, 
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A pretensão de fixar regras universais para todo e qualquer conhecimento 

empresta à lógica uma espécie de estatuto sublime no quadro da sabedoria humana. 

Porém, isto não significa de modo algum que ela almeje apurar essa estrutura (capaz de 

conferir uma exactidão perfeita ao saber) fora da linguagem, ou fora do mundo. Pelo 

contrário, a essência do pensamento lógico já tem de apontar para (e apresentar) uma 

ordem a priori do mundo, deste mundo, a partir do seu interior. Por consequência, 

aquilo que se procura buscar tem estado sempre já disponível, pois a ordem que se quer 

apreender precede toda a possibilidade de organização dos fenómenos no espaço e no 

tempo. Nas palavras de Wittgenstein:  

 

97. O pensar está rodeado por uma auréola. A sua essência, a Lógica, apresenta 

uma ordem e, na verdade, a ordem a priori do mundo, i.e. a ordem das possibilidades 

que tem de ser comum ao mundo e ao pensar. Mas esta ordem tem, parece, de ser 

sumamente simples. Ela está antes de toda a experiência; tem de correr ao longo de 

toda a experiência; a ela própria não deve inerir nada do que é turvo e incerto na 

experiência. Pelo contrário, ela tem de ser do mais puro cristal. (…)196 

   

Esta pretensão não esconde, como pode parecer à primeira vista, a sublimação 

de um género de conhecimento em detrimento de outros. Se a lógica tem a aparência de 

uma super-estrutura profunda que atinge a essência de tudo o que há, ela tem de ajustar-

-se a conceitos gerais investidos de grande importância como mundo ou linguagem, mas 

também a outros que ocupam lugares humildes na escala cognitiva como mesa, corpo 

ou porcaria.  

Em segundo lugar, o §98 estabelece uma ponte entre o bloco de questões 

formado pelos §§89-97 e o bloco formado pelos §99-108. Ele nega a possibilidade de, à 

luz das considerações anteriores, se exigir a formulação de uma meta-linguagem. A 

despeito de a linguagem corrente estar ferida de múltiplos aspectos que a desviam, ao 

                                                
kausale Zusammenhänge zu erfassen, sondern einem Streben, das Fundament, oder Wesen, alles 
Erfahrungsmäβigen zu verstehen.  
196 PU, §97, vol. 1, p. 294: Das Denken, ist mit einem Nimbus umgeben. – Sein Wesen, die Logik, 
stellt eine Ordnung dar, und zwar die Ordnung a priori der Welt, d. i. die Ordnung der 
Möglichkeiten, die Welt und Denken gemeinsam sein muβ. Diese Ordnung aber, scheint es, muβ 
höchst einfach sein. Sie ist vor aller Erfahrung; muβ sich durch die ganze Erfahrung 
hindurchziehen; ihr selbst darf keine erfahrugsmäβigen Trübe oder Unsicherheit anhaften. – Sie 
muβ vielmehr vom reinsten Kristall sein. (…) 
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menos aparentemente, das exigências de perfeição e rigor que a lógica prevê, o seu uso 

quotidiano esconde a ordem procurada. Por isso, Wittgenstein não hesita em afirmar, 

em várias alturas dos seus escritos, que a linguagem quotidiana se funda sobre uma 

ordem perfeita – e, este parágrafo comenta justamente, de forma tácita, a passagem do 

Tlp onde esta concepção é defendida.197 

Em terceiro e último lugar, o que assim fica indicado é o facto de se estar 

obrigado a procurar (e ter de se encontrar) a ordem a priori do mundo sob os aspectos 

mutáveis da linguagem. Todavia, se de facto assim é, então o ideal que a própria lógica 

significa tem de ser posto a descoberto sob aquilo que é impuro, vulnerável e 

contingente. Este procedimento põe à vista, imediatamente, um conflito difícil de sanar, 

pois as pretensões puras da lógica colidem com as características empíricas da 

linguagem. Ou seja, se é verdade que esta fracção de saber tem de estar ao abrigo de 

qualquer tipo de contaminação do que é mutável e incerto, do que deriva do terreno 

fenomenal da experiência, paradoxalmente, ela tem de ser procurada no terreno da 

experiência. A questão que se levanta é a seguinte: como é que algo pode residir na 

realidade fenomenal e, ao mesmo tempo, ser independente dela. 

 

103. O ideal nos nossos pensamentos está fixado de forma imutável. Não podes 

sair dele. Tens de regressar sempre. Não há absolutamente nenhum exterior; falta o ar 

vital no exterior. De onde vem isto? A ideia assenta como uns óculos sobre o nosso 

nariz e aquilo que vemos, vemo-lo através deles. Não nos ocorre a ideia de os tirar.198 

   

No entanto, Wittgenstein alerta para uma perigo peculiar a que esta questão pode 

levar. A descoberta e definição do ideal, da estrutura a priori, totalmente independente 

da experiência, representa uma enorme conquista espiritual: o ideal regula todos os 

                                                
 
197 Tlp, 5.5563, vol. 1, p. 66: Alle Sätze unserer Umgangssprache sind tatsäschlich, so wie sind, 
logisch vollkommen geordnet. Todas as frases da nossa linguagem corrente estão, tal como são, 
perfeitamente ordenadas no plano lógico. Mas Wittgenstein repetiu esta ideia em várias alturas nos seus 
textos e em conversas ditadas a terceiros. Cf. PG, VI, §72, vol. 4, p. 115; BB, (vol. 5), p. 25; existem 
versões mais antigas, onde ainda se evidencia o debate entre a existência da linguagem corrente e a de 
uma outra linguagem primária, “fenomenológica” em: PB, I, vol. 2, p. 51 e V, vol. 2, p. 84, entre muitas 
outras neste volume e WWK, vol. 3, pp. 45-46.  
198 PU, §103, vol. 1, p. 296: Das Ideal, in unsern Gedanken, sitzt unverrückbar fest. Du kannst nicht 
aus ihm heraustreten. Du muβ immer wieder zurück. Es gibt gar kein Drauβen; drauβen fehlt die 
Lebensluft. – Woher dies? Die Idee sitzt gleichsam als Brille auf unsrer Nase, und was wir sehen, 
sehen wir durch sie. Wir kommen gar nicht auf den Gedanken, sie abzunehmen. 
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casos empíricos, serve-lhes de medida, sem que estes alguma vez possam estar em pé de 

igualdade com o ideal. No entanto, a sua profundidade e importância (a “natureza 

etérea” dele) pode enfeitiçar o espírito, ao ponto de produzir a ilusão de que se procura 

transferir esse reduto ou terreno, onde os conceitos estão despidos de todo o contacto 

com e contaminação pela natureza “sensível” da linguagem, para a região da 

experiência. Não é a isso que Wittgenstein aspira. Com efeito, no terreno de um ideal 

imaginado daquele modo e transferido para o plano da experiência, não existiriam 

problemas para solucionar – pois nele não existiria uma linguagem contaminada pelo 

seu nascimento sensível, nem falantes susceptíveis de serem enganados pelos 

inevitáveis atropelos linguísticos, nem palavras com significados diferentes em frases 

aparentemente idênticas, etc. A estratégia de Wittgenstein é outra: quer estabelecer e 

isolar com segurança a estrutura fixa que governa a linguagem a partir do seu interior, 

ou seja, apurar aquilo que se mantém inalterável e se oculta sob a diversidade e a 

confusão superficial da linguagem corrente. Isto porque, de cada vez que as análises 

recaem sobre o uso concreto dela, sobre as expressões que utilizamos no dia a dia, o 

ideal parece ficar seriamente comprometido pelas condições precárias da experiência e 

esfumar-se como uma quimera. 

 

 105. Quando julgamos ter de encontrar aquela ordem, o ideal, na linguagem 

corrente, ficamos insatisfeitos com aquilo a que na vida quotidiana se chama 

«proposição», «palavra», «sinal», etc.199 

 

À primeira vista, nada do que seja uma estrutura a priori – com o valor de ideal 

– transparece nas frases usadas no dia a dia. Nem se descortina nelas uma propriedade 

comum que as una e identifique como pertença a uma mesma classe ou a um núcleo de 

que todas dependem. Aquilo que salta à vista é uma multiplicidade e diversidade de 

aspectos e categorias a perder de vista. Até parece pouco plausível que uma tal 

multiplicidade possa ter um denominador comum. Com efeito, como já se referiu, 

Wittgenstein afirma que não está em causa criar uma linguagem ideal que responda às 

exigências cristalinas da lógica, mas antes agarrar a estrutura sólida que subjaz a todo o 

                                                
199 PU, §105, vol. 1, p. 297: Wenn wir glauben, jene Ordnung, das Ideal, in der wirklichen Sprache 
finden zu müssen, werden wir nun mit dem unzufrieden, was man im gewöhnlichen Leben «Satz», 
«Wort», «Zeichen», etc. nennt. 
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pensamento – ainda que se enfrentem dificuldades que o vínculo da linguagem ao 

mundo não é capaz de resolver, menos ainda de eliminar. 

 

107. Quanto mais exactamente consideramos a linguagem fáctica, tanto mais 

forte se torna o conflito entre ela e a nossa exigência. (A pureza cristalina da lógica 

não me tinha sido dada, era antes uma exigência.) O conflito torna-se insuportável; a 

exigência ameaça tornar-se vazia. – Entrámos no terreno escorregadio, onde falta o 

atrito, e assim, em certo sentido, as condições são ideais; mas, exactamente por isso, 

também não podemos andar. Queremos andar, então precisamos de atrito. 

Regressemos ao chão áspero!200 

 

O ideal era apenas uma exigência – uma pretensão – do pensamento e não uma 

condição sem a qual estaria hipotecada toda a aproximação efectiva à realidade 

empírica. Uma espécie de ideia reguladora da qual distam e simultaneamente à qual 

estão presos todos os casos concretos das línguas enquanto casos traduzidos em frases 

declarativas susceptíveis de uma inspecção veritativo-funcional.    

Em resumo, o que sobressai nesta abordagem breve e superficial dos §§89-108 é 

o facto de subsistir uma concepção filosófica em tudo semelhante àquela que os 

primeiros escritos de Wittgenstein transmitem. Tanto as NL como as NDMN – e de 

forma sincopada e oracular, o Tlp – já tinham estabelecido uma configuração idêntica 

do conhecimento lógico e das suas implicações filosóficas. Contrariamente a ideias 

divulgadas por alguns estudiosos, impressiona a forte continuidade doutrinária entre os 

primeiros e os escritos tardios neste tema específico. Não obstante isso, verifica-se uma 

ligeira viragem na terminologia (por exemplo, a expressão “proposição atómica” 

desapareceu e deu lugar à noção de “linguagens primitivas”; a obssessão por captar a 

forma lógica sofreu uma rotação metodológica, pois agora a sua descoberta faz-se por 

comparação de semelhanças de família, por parentesco, apresentada em uma fila de 

exemplos concretos) e também uma viragem no estilo (mais fluído, menos sincopado). 

                                                
200 PU, §107, vol. 1, p. 297: Je genauer wir die tatsächliche Sprache betrachten, desto stärker wird 
der Widerstreit zwischen ihr und unsrer Forderung. (Die Kristallreinheit der Logik hatte sich mir 
ja nicht ergeben; sondern sie war eine Forderung.) Der Widerstreit wird unerträglich; die 
Forderung droht nun, zu etwas Leerem zu werden. – Wir sind aufs Glatteis geraten, wo die 
Reibung fehlt, also die Bedingungen in gewissem Sinne ideal sind, aber wir eben deshalb auch nicht 
gehen können. Wir wollen gehen; dann brauchen wir die Reibung. Zurück auf den rauhen Boden! 
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O segundo grupo de considerações abrange os parágrafos 109 a 133 e o debate 

neles travado é bastante diferente do primeiro. Além disso utiliza e encorpora grande 

parte do material do texto Ph do BT. Este bloco de notas ainda podia ser dividido em 

dois segmentos: o primeiro inclui os §§109-121 e o segundo bloco os §§122-133. Estes 

agrupamentos caracterizam-se por reunir diversos traços semelhantes que os identificam 

e também algumas dissemelhanças. Por isso, não repugna admitir que as divisões sejam 

algo artificiais e o facto de não coincidirem, em absoluto, entre vários estudiosos é 

prova disso mesmo.201   

Por um lado, o segmento constituído pelos §§109-121 desenha um itinerário 

crítico cujo alvo privilegiado é o Tlp. No entanto, a crítica não faz fogo somente em um 

sentido, ela alterna com uma exposição de aspectos que remontam também aos 

primeiros escritos. Portanto, estes pensamentos ora atacam posições defendidas no Tlp 

ora se colocam ao lado dele para renovar análises e agravar críticas já conhecidas. Ou 

seja, o itinerário crítico aqui traçado abre caminho em duas frentes e delas se tenta fazer 

um resumo ilustrativo. Os §109, 118 e 119 constituem como que paragens onde se faz o 

ponto da situação. São, portanto, considerações reflexivas acerca do trabalho 

desenvolvido: quer no que concerne à opção metodológica, quer no que diz respeito ao 

programa seguido e aos resultados.  

Começamos então pelo itinerário crítico. O género de observações críticas aqui 

anotadas não constitui qualquer novidade. O alvo favorito é a linguagem, isto é, a 

linguagem enquanto universo a partir do qual os problemas filosóficos nascem. Por isso, 

este universo tem de ser objecto de atenção especial, de resto na linha do que aconteceu 

no Tlp. Os §110 e 111, 116 e 117 e 120 e 121 exploram uma vertente do problema, a 

saber, o facto de o emprego da linguagem quotidiana favorecer o aparecimento de um 

vasto conjunto de situações que conduzem a questões filosóficas. Isto significa, antes de 

tudo, que essas situações conduzem a aporias, a questões aparentemente profundas, 

irresolúveis e penosas para o ser humano. Embora, segundo a desmontagem levada a 

cabo por Wittgenstein, não seja verdade que elas por si mesmas tenham essas 

características. De facto, o sujeito (falante ou pensante) está exposto permanentemente 

                                                
 
201 Por exemplo, a nossa divisão difere da de BAKER, G. & HACKER, P., Op. cit., pp. 451-455. Enquanto 
estes autores atribuem ao §97 o papel de elo de ligação entre as duas partes do conjunto das notas, nós 
achamos mais pertinente atribuir essa característica ao §98, pelas razões que se aduzirão no seguimento 
das nossas análises. 
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ao erro e à ilusão que as formas expressivas da linguagem possibilitam e que o descuido 

(a naturalidade) em que o fenómeno da linguagem humana assenta ainda multiplica. As 

analogias falsas radicadas na língua materna, a sublimação do valor de certos conceitos, 

o sentido indeterminado, metafórico e vago de certas palavras, a existência de outras 

que possuem significados diferentes conforme o papel que lhes é atribuído na 

gramática, são apenas alguns exemplos de situações linguísticas dúbias e capazes de 

induzir ao engano, de uma lista muito extensa de situações dessa ordem a que o ser 

humano está constantemente exposto. Como se pode ver pela citação, a recondução das 

palavras sublimadas ao seu sentido trivial e quotidiano ajuda a combater uma das 

múltiplas formas de enfeitiçamento por meio da linguagem. 

 

116. Quando os filósofos usam uma palavra – «saber», «ser», «objecto», «eu», 

«proposição», «nome» – e procuram captar a essência da coisa, devia-se perguntar 

sempre: esta palavra da língua na qual tem a sua pátria é, de facto, alguma vez usada 

assim? 

Nós reconduzimos as palavras do seu emprego metafísico, ao seu emprego 

quotidiano.202         

 

 A linguagem quotidiana exige um olhar vigilante e crítico, uma vez que ela, em 

muitos casos, funciona como meio no qual aquilo que tenta revelar se encobre ou aquilo 

que apresenta simultaneamente se esconde. A tarefa crítica da filosofia tem como 

finalidade primária corrigir todo o tipo de desvios linguísticos. Desde o seu anúncio no 

Tlp que esta tarefa crítica se mantém em actividade e incide sobre aspectos que, olhando 

apenas para o modo inteiramente formal como é apresentada naquele texto, ninguém 

podia suspeitar que ela pudesse atacar e corrigir. 

 Como se apontou, Wittgenstein entrelaça exposições de uma crítica da 

linguagem, que descendem de e retomam as dificuldades apontadas nos primeiros 

escritos, com outras exposições que atacam severamente posições defendidas nos 

                                                
202 PU, §116, vol. 1, p. 300: Wenn die Philosophen ein Wort gebrauchen – «Wissen», «Sein», 
«Gegenstand», «Ich», «Satz», «Name» – und das Wesen des Dings zu erfassen trachten, muβ man 
sich immer fragen: Wird denn dieses Wort der Sprache, in der es seine Heimat hat, je tatsächlich 
so gebraucht? 
Wir führen die Wörter von ihrer metaphysischen, wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurück. 
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mesmos textos de Wittgenstein. Esta alternância expositiva dá a entender, de uma 

maneira muito clara, que as notas – a favor ou contra – têm como interlocutor ou caixa 

de ressonância os seus primeiros trabalhos e, de entre eles, em particular o Tlp. Assim: 

 

 114. Tratado lógico-filosófico 4.5: «A forma geral da proposição é: As coisas 

passam-se assim e assim» – Esta é uma proposição daquela espécie que repetimos 

vezes sem conta. Acredita-se uma e outra vez seguir a natureza e segue-se apenas ao 

longo da forma por meio da qual a consideramos.203 

   

 Aqui temos um exemplo flagrante da mudança de método, a qual, por sua vez, 

dá origem a uma mudança de olhar em Wittgenstein. Captar a ordem a priori do mundo 

parece ter sido uma obsessão quase omnipresente nos primeiros textos. A pouco e 

pouco ela punha ao dispor o molde a partir do qual a realidade podia ser compreendida 

– pois a realidade estava submetida a algo anterior a ela. Ao passo que agora 

Wittgenstein preocupa-se em dar um rol de exemplos e, será a partir de um método 

comparativo (descobrir as diferenças e as semelhanças), extrair as “parecenças de 

família” que lhes subjaz. Há apenas uma rotação na abordagem ao problema. Ou seja, a 

condição sem a qual não é possível uma efectiva aproximação à essência do mundo 

deixou de ser a forma lógica e passou a ocupar esse lugar a categoria do imediatamente 

dado na experiência. 

 Por fim, os três parágrafos (§§109, 118 e 119) que apresentam o balanço da 

actividade filosófica desenvolvida sublinham, uma vez mais, o processo destrutivo do 

método e a nulidade – aparente – do que foi alcançado. Na verdade, ao longo de toda a 

obra de Wittgenstein, a tarefa maior da filosofia parece corresponder a uma permanente 

e inacabada vontade de destruição (destruição de ilusões, erros e confusões no plano 

linguístico): em especial do legado de conquistas atribuído à tradição e da habitual 

forma de o ser humano estar diante das coisas do mundo. Em consequência disso, 

escombros e entulho deviam ser os prémios de tanta destruição. No entanto, 

Wittgenstein acreditava que a vaga de destruição desencadeada por ele não resultava de 

                                                
203 PU, §114, vol. 1, p. 300: Logisch-Philosophische Abhandlung 4.5: «Die allgemeine Form des Satzes 
ist: Es verhält sich so und so.» – Das ist ein Satz von jener Art, die man sich unzählige Male 
wiederholt. Man glaubt, wieder und wieder der Natur nachzufahren, und fährt nur der Form 
entlang, durch die wir sie betrachten. 



 184 

uma decisão gratuita nem arbitrária. Bem pelo contrário, a dimensão colossal desta onda 

destruidora expunha à luz do dia o tamanho dos erros destruídos. Para além disso, tal 

luta tinha em vista um outro aspecto: preparar o caminho – o único correcto – para uma 

maneira autêntica de filosofar, a saber, encontrar uma espécie de grau zero, uma espécie 

de linha de partida ou de princípio a partir do qual alguém pudesse encetar um processo 

absolutamente livre de todo o género de preconceitos e impedimentos que dificultam e, 

em último caso, obstam ao êxito da tarefa filosófica. Trata-se, como já foi referido, de 

estimular o pensar por si próprio, relegando para um plano secundário todas as formas 

de transmissão histórica do conhecimento filosófico. 

 

 118. Onde é que a consideração vai buscar a sua importância, uma vez que, de 

facto, ela parece destruir tudo o que é interessante, i.e., tudo o que é grande e 

importante? (Como que todas as construções, só deixando atrás de si pedregulhos e 

entulho.) Mas só destruímos castelos no ar, libertando o fundamento da linguagem, em 

que assentavam.204  

  

 Este processo demolidor tem raízes antigas na obra de Wittgenstein e deve ser 

visto como um ponto de contacto, que se manteve inalterável, entre os diversos períodos 

da sua actividade filosófica. Assim, o §109 constitui uma espécie de catálogo 

actualizado de algumas grandes linhas do seu pensamento. Por exemplo, aqui se 

reforçam, mais uma vez, oposições sobejamente conhecidas: a mais abrangente de 

todas, entre conhecimento filosófico e científico. Também se defende a negação de toda 

a teoria e, com ela, a rejeição de todo o tipo de explicação (causal ou outra) a favor da 

descrição. Por último, não menos importante do que as oposições que acabamos de 

referir, é o combate movido contra o fascínio que as formas expressivas da linguagem 

exercem sobre o pensamento. Ou seja, estamos perante um novo aspecto que a crítica da 

linguagem tem de combater.  

 

                                                
 
204 PU, §118, vol. 1, pp. 301: Woher nimmt die Betrachtung ihre Wichtigkeit, da sie doch nur alles 
Interessante, d. h. alles Groβe und Wichtige, zu zerstören scheint? (Gleichsam alle Bauwerke; 
indem sie nur Steinbrocken und Schutt übrig läβt.) Aber es sind nur Luftgebäude, die wir 
zerstören, und wir legen den Grund der Sprache frei, auf dem sie standem. 
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 109. Foi acertado não deixarmos que as nossas considerações fossem 

considerações científicas. A experiência de «que se pode pensar isto e aquilo, contra o 

nosso preconceito» – o que quer que seja que isso quer dizer – não nos podia 

interessar. (A concepção pneumática do pensar.) E não podemos produzir nenhuma 

espécie de teoria. Não pode haver nada de hipotético nas nossas considerações. Toda a 

explicação tem de ser eliminada e só a descrição deve tomar o seu lugar. E esta 

descrição recebe a sua luz, isto é, a sua finalidade dos problemas filosóficos. Sem 

dúvida que estes não são problemas empíricos, antes são resolvidos pela obtenção de 

uma perspectiva que capte o modo como a nossa linguagem funciona e, na verdade, de 

sorte que este seja conhecido, em oposição a um impulso para mal-compreender esse 

modo de funcionamento. Estes problemas são resolvidos, não pela adição de nova 

experiência, mas pela compilação do já há muito conhecido. A filosofia é uma luta 

contra o enfeitiçamento do nosso entendimento através dos recursos da nossa 

linguagem.205 

 

Não há necessidade de lutar contra a linguagem, se ela, a dada altura, não surgir 

como obstáculo e dificuldade. Não há necessidade de destruir formas estáveis de 

compreensão e de apresentação da realidade (“castelos no ar”), se não se descobrir que 

elas desviam daquilo que apresentam. Quem enceta esta luta sem tréguas contra a 

linguagem não está satisfeito e, ao manifestar esse desacordo com a linguagem e essa 

vontade de o superar, aspira a uma maior clareza no que respeita à sua situação e ao 

acontecimento do próprio mundo. Esta luta trava-se no interior da esfera da linguagem e 

pode conduzir até aos limites dela. Contudo, a confrontação com os limites revela uma 

obsessão por algo que se situa para lá deles, algo que a linguagem não pode designar. 

                                                
205 PU, §109, vol. 1, pp. 298-299: “Richtig war, daβ unsere Betrachtungen nicht wissenschaftliche 
Betrachtungen sein durften. Die Erfahrung, «daβ sich das oder das denken lasse, entgegen unserm 
Vorurteil» – was immer das heiβen mag – konnte uns nicht interessieren. (Die pneumatische 
Auffassung des Denkens.) Und wir dürfen keinerlei Theorie aufstellen. Es darf nichts 
Hypothetisches in unsern Betrachtungen sein. Alle Erklärung muβ fort, und nur Beschreibung an 
ihre Stelle treten. Und diese Beschreibung empfängt ihr Licht. d. i. ihren Zweck, von den 
philosophischen Problemen. Diese sind freilich keine empirischen, sondern sie werden durch eine 
Einsicht in das Arbeiten unserer Sprache gelöst, und zwar so, daβ dieses erkannt wird: entgegen 
einem Trieb, es miβzuverstehen. Diese Probleme werden gelöst, nicht durch Beibringen neuer 
Erfahrung, sondern durch Zusammenstellung des längst Bekannten. Die Philosophie ist ein Kampf 
gegen die Verhexung unsres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache.”  
Um pouco atrás referiu-se que vários textos conservam as matrizes, ainda que grosseiras e imperfeitas, de 
pensamentos que aparecem mais “cuidados” nos textos preparados para publicação. Por exemplo, a 
última frase desta citação tem a sua semente no BB (vol.5), p. 27: Philosophy, as we use the word, is a 
fight against the fascination which forms of expression exert upon us. 
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Por conseguinte, quem procura inquirir acerca daquilo que se situa para lá dos limites da 

linguagem, não pode deixar de contrair algumas “amolgadelas do entendimento”. Mas 

só faz “amolgadelas do entendimento” quem sente uma enorme insatisfação perante as 

respostas dadas pelas ciências ao enigma da vida.  

Ora, de toda esta configuração de problemas que se tentou expor e das linhas de 

continuidade e ruptura entre os seus primeiros e os últimos escritos – que ensinamentos 

se podem colher da exposição das PU acerca da noção de filosofia? A resposta não tem 

reunido consenso absoluto. Embora os adeptos que defendem ter havido uma ruptura 

radical entre a concepção defendida no Tlp (e constelação de escritos a ele ligados) e as 

PU (e a constelação de escritos a elas, directa ou indirectamente, ligada), começam a 

escassear.206 De acordo com a nossa perspectiva, também não há sinais suficientes para 

se propalar a defesa de uma abertura conceptual nova, apesar de haver alguns indícios 

de mudança. Em termos gerais, as principais linhas de pensamento são mantidas – 

algumas saiem mesmo reforçadas e outras foram sujeitas a reelaborações. A “teoria” da 

figuração foi motivo de uma viragem muito substancial e, por conseguinte, a noção de 

representação expandiu-se a regiões que a apertada concepção de “sentido” defendida 

no Tlp não permitia.207 Contudo, o núcleo essencial da concepção de filosofia mantém-

                                                
206 São hoje raros os casos que ainda comungam da posição dogmaticamente postulada nos estudos de 
HARTNACK, J., Op. cit., pp. 62 e 63 e STEGMÜLLER, W., Op. cit., pp. 524 e 561, segundo os quais existe 
uma descontinuidade radical entre o Tlp e as PU, sc. entre “o primeiro” e “o último” Wittgenstein. Nem 
se aceita facilmente, hoje em dia, a ideia de que as PU representam o estado maduro da sua filosofia. No 
entanto, ainda há autores que defendem posições idênticas. Fazem-no sem se darem ao trabalho de 
fundamentarem a sua posição, mesmo até sem tematizarem a questão. Assim, escrevem sobre o primeiro 
e o segundo Wittgenstein como se de uma evidência se tratasse. Por exemplo, REGUERA, I., Ludwig 
Wittgenstein, Un Ensayo a su Costa, Ed. Edaf, Madrid, p. 42, 48, et passim; SCHULZ, W., Die Negation 
der Philosophie, Neske, Pfullingen, 1979, pp. 51-89 ou LABRON, T., Wittgenstein and Thelogy, T&T 
Clark, London, 2009, pp. 42-53. 
207 Aqui sim faz sentido falar do abandono parcial de um tema querido e defendido por Wittgenstein, até à 
redacção do Tlp: a “teoria” da figuração. Esta questão pode resumir-se do seguinte modo: Wittgenstein 
estava convencido de que cada proposição representa um facto, é a imagem viva dele ou de um estado de 
coisas. O que a proposição partilha com o facto, com aquilo que representa, é a forma lógica. A forma 
lógica é, assim, condição de possibilidade da proposição e, simultaneamente, do representado. Isto pode 
dizer-se assim: a imagem, a linguagem proposicional “lança a sua sombra sobre o mundo” (cf. Tb 1914-
16, entrada de 6.11.14, vol. 1, p. 116): ao campo de aplicação desta noção de linguagem chama 
Wittgenstein dizibilidade. A proposição pode ser verdadeira ou falsa, se é verdadeira espelha a realidade, 
se é falsa representa as coisas no modo de como não acontecem. Esta aplicação linguística aos factos 
ocorreu-lhe quando estava na 1.ª guerra mundial e ao ler uma revista nela se descrevia um método 
inovador de reconstruir uma cena em tribunal: por meio de maquetas em miniatura reconstruía-se o facto 
para melhor se poder compreender os diversos passos da acção, no caso tratava-se de “reanimar” através 
de maquetas um acidente de automóvel. (Cf. Tb 1914-16, entrada de 29.9.19, vol. 1, pp. 94 e 95. Há um 
isomorfismo entre a linguagem (que pode usar vários géneros de figuração: a notação musical, lógica, 
etc.) e os factos, possibilitado pela forma da representação. A linguagem como modelo dessa 
correspondência entronca no sentido do verbo abbilden, tal como é usado no meio artístico em geral e no 
arquitectónico em particular. (Mas, no fundo, a noção geral de regra que subsume as regras que permitem 
jogar os diversos jogos de linguagem não terá uma função similar à forma lógica?) 
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se intacto.208 A tese da sua inefabilidade, fanaticamente defendida no Tlp e presente nas 

sucessivas abordagens posteriores, é mantida nesta reelaboração. Também é um facto 

incontestável, em todas as passagens analisadas, a inexistência de qualquer doutrina em 

filosofia: a tarefa da filosofia é crítica, quer dizer, essencialmente destrutiva. Por isso 

tem de se conformar ao estatuto de actividade e, precisamente, de uma actividade crítica 

sempre renovada. Mais uma vez se acentua a oposição entre conhecimento filosófico e 

científico e, no seu seguimento, entre descrição e explicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
Com efeito, foram algumas críticas contundentes de Piero Sraffa que lhe fizeram reformular esta 
concepção isomórfica da linguagem, por exemplo, ao perguntar-lhe qual seria a forma lógica correcta que 
traduziria o gesto de desdém (muito napolitano) de coçar a parte debaixo do queixo com a ponta dos 
dedos. (Cf. MALCOLM, N., Op. cit., p. 58); remetemos para alguma literatura interessante sobre esta 
questão: LÜDEKIND, K., “Sraffa’s Gesture”, in Philosophie des Rechts, der Politik und der Gesellschaft, 
Akten des 12. Internationalen Wittgenstein Symposiums, Verlag hpt, vol. 15, Wien, 1988, pp. 413-416 e 
FERBER, R., “Nochmals Sraffas Geste” in Wittgenstein: Eine Neubewertung, Akten des Internationalen 
Wittgenstein Symposiums, vol. 19/III, Verlag hpt, Wien, 1990, pp. 112-115.  
208 Por conseguinte, a nossa posição face ao problema da noção de filosofia nos textos de Wittgenstein 
ajusta-se, na perfeição, à tese defendida assim por KENNY, A., Wittgenstein, Penguin Press, Oxford, 1973, 
p. 229: The most striking feature of Wittgenstein’s work is the permanence of his general 
conception of philosophy. Tese que podemos traduzir assim: A característica mais impressionante da 
obra de Wittgenstein é a permanência da sua concepção geral de filosofia. Ou seja, verifica-se uma 
manutenção das linhas gerais da concepção de filosofia em toda a sua obra – tese que temos deixado 
transparecer como um dos fios condutores principais ao longo de toda esta primeira parte do nosso ensaio. 
Embora alguns, grandes exegetas de Wittgenstein, não concordem com esta unidade. 



 188 

 

Em jeito de balanço 

Para mais nítido desenho da situação em que as análises nos deixaram, no termo 

desta primeira parte, convém fazermos uma breve síntese da argumentação 

desenvolvida e das teses defendidas até ao momento.  

A questão principal era o conceito de filosofia, o lugar que ocupa, a importância 

e o alcance que lhe é atribuído nos textos de Wittgenstein. A focagem incidiu sobre 

aspectos morfológicos, isto é, sobre aspectos estruturais e formais do seu discurso e 

sobre aspectos hermenêuticos. Quanto aos primeiros, salientaram-se duas características 

inerentes ao discurso de Wittgenstein, que dificultam o acesso àquilo que está em causa 

nos textos e, ao mesmo tempo, são a chave para a sua compreensão: a afronta que faz à 

tradição e o estilo da prosa filosófica que emprega.     

 No que concerne ao primeiro aspecto, apurou-se, por um lado, que Wittgenstein 

ataca a tradição em momentos distintos e de várias maneiras. Por exemplo, de forma 

directa ao isolar erros capitais cometidos no passado: as questões tradicionais 

acometidas pela metafísica carecem de sentido, uma vez que ultrapassam os limites de a 

razão poder apresentar provas legítimas e incontestáveis a favor delas. Neste sentido 

ataca o problema dizendo que são perguntas incorrectas, perguntas que não assentam na 

lógica da linguagem – resultam de uma desatenção em relação à linguagem e de um 

impulso natural da razão para exceder e ultrapassar as suas próprias possibilidades. Mas, 

por outro lado, apurou-se também que uma outra forma de arremeter contra a tradição, 

segundo Wittgenstein, corresponde à atitude de a ignorar. Quer dizer, não importa saber 

o que os outros pensaram e disseram sobre este ou aquele assunto, uma vez que os 

verdadeiros pensadores encontram, inevitavelmente, as mesmas questões com as quais 

já os antigos se debateram. Esta maneira de encarar a herança espiritual parece reforçar 

e promover a noção de autonomia do pensar (aliada a uma certa originalidade).  

 Para legitimar este quadro de ideias recorreu-se, tão abundantemente quanto nos 

pareceu ser necessário, às obras de Wittgenstein: citando-as e procurando clarificar 

passagens onde a nossa argumentação encontra o seu fundamento. Todavia, mesmo no 

que respeita aos aspectos morfológicos – abonatórios para uma leitura mais precisa dos 

textos – alertou-se para a situação paradoxal a que, tantas vezes, os textos conduzem. É 
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verdade que tudo isto que se afirma encontra matéria probatória à saciedade, mas 

também é um facto difícil de contestar que ele cita com frequência outros pensadores e, 

em algumas passagens, reconhece mesmo a influência benéfica de certas obras na 

elaboração das suas. Mais ainda, não só os cita nominalmente, por vezes tece 

considerações e comentários extensos a abordagens realizadas por outros – seus 

contemporâneos ou não – e que lhe interessavam muito de um ponto de vista filosófico. 

Foi neste contexto que se chamou a atenção para uma leitura de si próprio, na qual se 

intitulava como “espírito reprodutor judaico”. Todos estes elementos, mais ou menos 

dispersos, fragmentários e espalhados pelos diversos textos, desenham, à luz daquilo 

que conseguimos apurar, uma concepção peculiar dos problemas filosóficos: eles 

subsistem em uma atmosfera própria ao longo dos tempos e cada pensador vai, de uma 

maneira ou de outra, ter com eles. Ou seja, pertence-se a uma tradição de problemas que 

não é possível renegar – mas é possível a alguém colocar-se diante dela de uma maneira 

original e autónoma: isto é, ensaiar respostas que não estão, de modo algum, 

consagradas nas abordagens anteirores.  

 Em segundo lugar, acentuou-se de modo bastante enfático que uma característica 

peculiar da obra de Wittgenstein dizia respeito ao estilo da sua prosa filosófica. 

Defendeu-se então que a eleição do aforismo traduz e exprime vários aspectos que, para 

Wittgenstein, o discurso filosófico devia observar, designadamente, clareza, brevidade, 

incontestabilidade e dogmatismo, beleza. Por outro lado, o discurso gnómico dispensa 

os passos argumentativos, isto é, o confronto com outras alternativas a ele. Pelo 

contrário, assume-se como um ponto de vista que defende uma posição isenta de 

dúvida. A forma lapidar da sua enunciação (aliada ao ritmo e sonoridade) favorece a 

memorização e torna fácil a sua transmissão. Neste quadro de ideias aproximou-se, de 

forma cautelosa, o aforismo da arte poética e tomou-se o Tlp como paradigma desta 

união.   

 A primeira parte procurou seguir a discussão que o conceito de filosofia 

encontra ao longo de toda a obra. Dividimos esse esforço de Wittgenstein em quatro 

momentos distintos, embora ligados entre si e marcados por uma forte continuidade. 

 Essa divisão em quatro momentos tem por base outras tantas obras de 

Wittgenstein onde o problema do conceito de filosofia é suscitado em toda a sua 

instância e radicalidade (o problema acha-se formulado em outros textos, mas sem o 

arranjo programático que parece encontrar-se naqueles em que concentrámos a nossa 
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atenção). Em primeiro lugar, considerámos as NL. Este texto é a matriz de todos os 

outros. Sobretudo serviu de fonte de alimentação às breves exposições do Tlp. Depois 

analisou-se de uma forma quase sistemática Ph de BT que, por seu turno, serviu de 

rascunho a diversas versões posteriores, entre elas a das PU. E, a despeito de diferenças 

evidentes na sua aparência, todos estes textos estão marcados por uma forte 

continuidade e uma persistência dos elementos originais. Vejamos então mais de perto o 

que se escreveu sobre eles. 

 As NL constituem a primeira tentativa de sistematiação do problema, sendo que 

a brevidade expositiva e a ausência de argumentação não ajudam à sua cabal 

compreensão. Ali se expõem três teses essenciais que, com ligeiras alterações e 

adaptações, se mantiveram ao longo da obra. A primeira tese afirma que a filosofia é 

descritiva, isto é, não dá imagens da realidade. Ou seja, dito de uma forma crua, a 

filosofia abdica de todo o género de representação, não lhe interessa o real empírico 

nem lhe interessa criar um sistema aplicável ao mundo. Deste modo se percebe a razão 

pela qual a filosofia não faz qualquer interferência no mundo dos factos – ela deixa-o, 

por assim dizer, intacto.  

 Por esta ordem de ideias, também o projecto filosófico de Wittgenstein se situa 

nos antípodas dos projectos científicos, pois estes vivem da preocupação de 

compreender os fenómenos naturais. Pelo contrário, em Wittgenstein, estes projectos 

assinalam empreendimentos conceptuais radicalmente diferentes e incompatíveis. Eles 

situam-se em planos – e são géneros de conhecimento – diferentes. Pode dizer-se que a 

filosofia diz respeito somente a um conhecimento formal do mundo, isto é, a um 

conhecimento que tem em vista obter clareza sobre a estrutura a priori que subjaz ao 

mundo e que é sua condição de possibilidade. Esta clareza traz também um acréscimo 

de saber ao universo das ciências, em especial no que respeita aos seus conceitos 

fundamentais. Esta é, assim resumida, a segunda tese positiva das NL: a filosofia 

caracteriza-se por um esforço de clarificação da forma lógica das disciplinas científicas. 

Por isso, a lógica constitui a sua base e a metafísica o seu outro pólo que, a despeito da 

sua importância e alcance, não é susceptível de ser formalizado. A terceira tese 

enunciada em NL, embora de forma incipiente e ainda sem a força mobilizadora que a 

caracteriza no Tlp, diz respeito à tarefa de crítica da linguagem, tarefa que é atribuída ao 

labor filosófico que começa a despontar ante e quando a própria gramática suscita 

desconfiança. Ao longo da nossa exposição tentámos juntar as pontas dispersas de toda 
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esta problemática e apresentar um tecido coeso e complexo que os textos, na sua 

dispersão, não apresentam directamente. 

 Com maior ou menos rigor, as teses assumidas nas NL foram retomadas, 

reajustadas e reequacionadas no Tlp. A nosso ver, tudo acabou por ser reaproveitado, de 

uma forma ou de outra. Esta nova apresentação distingue-se pela forma como agudiza a 

terceira tese referida. Toda a filosofia tem agora como incumbência a crítica da 

linguagem. Atribui-se uma atenção especial ao modo como são postas as questões 

filosóficas e, assim também, à remoção dos erros que as configuram. De tal modo assim 

é que, segundo o Tlp, a actividade filosófica pode resumir-se a estipular tudo o que pode 

ser dito e a impedir que aquilo que o não pode ser (ainda que tenha sido alvo, até ao 

presente, dos inquéritos filosóficos tradicionais) ganhe qualquer expressão no reino do 

dizível. Por conseguinte, separam-se aqui as águas da filosofia em relação ao que pode 

ser objecto da sua pesquisa. Esta separação origina a tematização de dois conceitos 

fundamentais, que constituem, por assim dizer, “cara e coroa” do núcleo problemático 

principal que atravessa todo o livro: o conceito de dizer e mostrar. São eles que 

alimentam a discussão em torno dos temas que mais nos interessam investigar, a ética e 

a estética. O conceito de dizer monopoliza, talvez, a maior parte do debate, em virtude 

de ele se fundar sobre a concepção figurativa da linguagem (isto é, a linguagem que 

produz um vínculo efectivo com o mundo fenomenal). Pelo contrário, o conceito de 

mostrar ocupa pouco espaço e, em última análise, abre caminho ao indizível de que 

silêncio parece ser a sua mais genuína e conveniente forma de expressão.  

 Como está bem de ver, a focagem do conceito de filosofia tem efeitos de grande 

amplitude sobre os temas da nossa investigação. De sorte que o Tlp desempenha um 

papel privilegiado no acesso e no esclarecimento ao objecto mesmo das nossas 

preocupações. Por outro lado, se joga um papel fundamental, também o Tlp não é isento 

de ambiguidade, pois as secções finais do livro acabam por desvalorizar o conhecimento 

que ele veicula, deixando o leitor como que perdido (como se tivesse caído em uma 

emboscada onde os paradoxos se sucedem uns a seguir aos outros). Nesta inteligência, 

chamou-se a atenção para vários pormenores que podem ajudar a solucionar o impasse 

em que se caiu. A leitura atenta do prólogo constitui, porventura, uma chave importante. 

Mas também a implicação do leitor no texto e o recurso à figura do autor para melhor 

perceber a sua atitude, aparentemente absurda, surgem como “chaves” não menos 

decisivas. 
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 Tudo isto confirma qualquer coisa como uma superioridade do mostrar sobre o 

dizer – cujo clímax se exprime no sentimento místico – e uma espécie de diluição do 

discurso no silêncio final do Tlp. De tal sorte que, nem que tenha passado despercebida 

a uma esmagadora maioria de comentadores, há uma segunda parte do texto do Tlp que 

nunca foi escrita. E, segundo Wittgenstein, a recusa em escrever isso que não foi escrito, 

nem nunca o poderá ser, é aquilo que de mais importante há a dizer. A única forma de 

proteger esse reduto é o silêncio e a única forma de o exibir a vida prática. Assim, 

Wittgenstein converte o filosofar em uma espécie de arte de viver e a arte de viver em 

algo inefável.  

 Após as análises sobre o Tlp, lançámos um olhar mais demorado sobre Ph, uma 

vez que é o texto mais extenso onde a questão da noção de filosofia recebe diversas 

respostas. Este texto ilustra, na perfeição, a permanência e a continuidade das linhas 

principais que caracterizam a sua abordagem anterior. Contudo, não se reduz a um 

inventário de procedimentos e posições consagradas. Pelo contrário: em vários passos 

abre caminho a novos movimentos do pensar, cuja novidade e controvérsia são 

características por demais evidentes. Pode ser aqui ou acolá desmentida, mas a nota 

estilística principal que encontramos neste bloco de pensamentos diz respeito à forma da 

exposição. Nota-se uma abertura parcial ao método dialéctico, quase a lembrar o 

procedimento socrático, onde as dúvidas e hesitações convivem, lado a lado, com as 

frases dogmáticas e incontestáveis. No entanto, o conjunto de anotações que aqui 

passámos em revista pode resumir-se a dois núcleos essenciais: problemas de método e 

problemas de crítica da linguagem (e do próprio ponto de vista). 

 Grosseiramente, os parágrafos que discutem questões metodológicas de fundo 

são: o §86 – ao pretender eliminar a divisão clássica das questões filosóficas em 

essenciais e secundárias, nomenclatura importada por via da ciência e, por essa razão, 

inconveniente à filosofia; o §89 – que atribui à actividade filosófica o poder de 

ordenação dos conceitos, sem o qual os conceitos não ocupam o lugar que lhes compete 

na organização cognoscível do real; o §92 – o qual convida a uma mudança de método, 

mudança que permita erradicar a inquietação existencial e o obscurecimento em que 

habitualmente se cai, ao filosofar.  

 As sucessivas indagações no campo da crítica da linguagem abrem uma 

pluralidade de frentes da qual procuramos agora resumir as mais marcantes: em 

primeiro lugar, a crítica convida a desenterrar analogias falsas e armadilhas, alojadas 
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historicamente na linguagem oral e escrita, para assim produzir uma mudança de 

direcção em relação ao pensar e ao ver (§§87, 90 e 91); a crítica tem também por missão 

destruir a aparência grandiosa e profunda dos problemas metafísicos tradicionais. Pois a 

grandeza deles surge pelo efeito de analogias que não convêm ao conhecimento 

filosófico. Por outro lado, os conceitos assumem uma tal grandeza (que é aparente) por 

sofrerem um desvio que lhes faz perder o contacto com a linguagem corrente e com o 

mundo familiar e quotidiano. (§§87 e 88). Neste sentido, a filosofia está incumbida de 

uma tarefa, eminentemente, negativa e destrutiva (§87). Em segundo lugar, um 

objectivo mais ambicioso perseguido pela filosofia diz respeito ao combate atento a 

discursos mitológicos que povoam parcial ou totalmente o terreno da linguagem (§§88 e 

93); estes discursos mitológicos podem ter uma dupla origem: ou nascem de uma 

desfocagem do ponto de vista ou são uma herança para a qual nunca se olhou com 

atenção. No último caso, as armadilhas e as analogias atrás mencionadas são 

manifestações mitológicas particulares depositadas no interior de uma cultura. 

 Wittgenstein avança com várias propostas para suprimir os vários géneros de 

obstáculos suscitados a partir da linguagem, sejam eles simplesmente gramaticais ou de 

um âmbito mais vasto a que, por agora, damos a designação de “culturais”. As soluções 

adiantadas são: obter uma visão sinóptica dos fenómenos linguísticos (um ver mais, 

§87); dissipar perguntas que inquietam o ser humano e o seu equilíbrio existencial 

(perguntas essas que, na verdade, raramente pertencem ao universo do que é dizível) ou 

então exprimir de forma adequada os pensamentos que desde sempre estiveram presos a 

uma imagem errada (§89). A mola impulsionadora deste tipo de pesquisa assenta na 

procura incessante de clareza, na clarificação lógica do pensar, objectivo último de 

quem filosofa (§89). Por último, um aspecto decisivo quanto ao sucesso da empresa 

assim delineada é o de o ponto de vista se julgar, sempre já, competente e soberano no 

que respeita ao domínio sobre o plano da realidade e o convencimento desta sua 

capacitação pode não ir além de uma mera ilusão de óptica (§87).  

Porém, todo este quadro de ideias não está isento de aspectos contraditórios nos 

seus pormenores. Por exemplo, quando Wittgenstein afirma que filosofar é refutar 

falsos argumentos, nada de comparável a isso assim descrito se encontra ao longo da 

sua obra. Trata-se apenas de uma máxima de difícil contestação, mas cuja 

exequibilidade e ajustamento aos textos em causa são quase nulos. Uma observação 

algo “escandalosa”, a despeito de a sua pretensão em relação aos textos de outros 
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autores parecer um princípio incontestável, é a que assevera que as pessoas que não têm 

necessidade de transparência na sua argumentação estão perdidas para a filosofia. 

Contudo, isto dito por alguém que a dispensa e até a repudia, que a ataca enquanto 

processo aniquilador da beleza expressiva da linguagem, levanta suspeitas e origina 

contradições inultrapassáveis. Isto para darmos apenas dois exemplos de um conjunto 

mais vasto deles, cuja adequação ao quadro geral da concepção filosófica de 

Wittgenstein parece ser tudo menos pacífica e consensual. 

Tudo isto que se disse em relação a Ph aplica-se, quase na íntegra, às PU. Mas as 

PU iniciam o debate em torno da noção de filosofia como que em retrospectiva, isto é, 

recuperam muitos elementos inseridos no Tlp e na constelação de escritos a ele 

associada (§§89-108). Este olhar retrospectivo ora confirma ora afronta aquilo que 

Wittgenstein anteriormente escrevera sobre o assunto. Em primeiro lugar, nestes 

parágrafos o papel mais importante está reservado ao apuramento de uma estrutura a 

priori do mundo, a qual tem como correlato, na linguagem, uma estrutura lógica, em 

tudo idêntica àquela. Por isso, o mundo – qualquer mundo imaginável que seja – tem de 

possuir uma “estrutura lógica” que o sustente e que seja condição da sua possibilidade 

(§§89 e 97). Todavia, convém referir já, que esta ordem tem de ser procurada na 

linguagem (portanto, no pensamento) e não independentemente dela. Assim, não se 

procura aqui um ideal independente e estranho ao mundo, mas algo que lhe subjaz como 

condição de possibilidade – antes de tudo como condição de possibilidade de ser 

nomeado, conhecido (§§94 e 98). Apesar de o ideal sustentar uma pretensão de 

universalidade (a pretensão de valer para todo e qualquer mundo), no que diz respeito a 

este mundo, a presença do ideal tem de se encontrar espalhado por toda a parte, tanto no 

mais erudito quanto no mais popular dos jogos de linguagem (§100). Em alguns casos, 

parece que a linhagem humilde contradiz a elevada pretensão a que ele aspira (§105). 

Não há dúvidas de que o ideal precisa do real para se manifestar, precisa do carácter 

vago das frases para as corrigir, precisa dos particulares para os subsumir nos conceitos 

(§107) – o ideal é a medida em relação à qual todos os casos concretos são aferidos. No 

conjunto destas análises ouvem-se ecos permanentes dos temas preferidos do Tlp. 

O segundo segmento de parágrafos (109-133) descende do texto Ph e constitui, 

em alguns casos, uma revisão e, em outros, um decalque puro e simples. Abundam os 

apontamentos sobre os problemas e dificuldades radicais que a linguagem corrente 

coloca, tal como acabámos de os resumir para Ph: armadilhas, ilusões, mitologias e 
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outras “trapalhadas” gramaticais e conceptuais, que a actividade filosófica tem por 

finalidade dissipar (§§110, 111, 116, 117, 120 e 121). Em diferentes graus e de 

diferentes modos, o inquérito filosófico tenta corrigir desde as simples imprecisões às 

confusões de grande peso, na medida em que estas são responsáveis por aquela 

obscuridade peculiar que se traduz em questões filosóficas. Por outra parte, o resultado 

final da tarefa filosófica regista um balanço negativo perturbante: parece que nada mais 

resta, a não ser ruínas e destroços de destruição (§§109, 118 e 119). Mas de tais ruínas 

nasce uma esperança. A destruição tem em vista limpar o terreno da linguagem e 

prepará-lo para poder receber ou conceber formulações correctas dos problemas que 

antes atormentavam as pessoas. 

.  

Não queremos terminar sem deixar um testemunho de Wittgenstein, escrito um 

mês antes da sua morte, acerca do seu trabalho e que nos serve de epílogo quanto à 

nossa interpretação do conceito de filosofia em Wittgenstein. Sublinhe-se aqui, uma vez 

mais, a continuidade e a permanência que caracterizam as suas posições sobre a 

definição, o programa, a metodologia – e sobretudo, sobre o naipe de “problemas” que 

Wittgenstein identificou e que absorveu o seu esforço ao longo de quase toda a vida.  

 

Eu creio que podia interessar ler as minhas notas a um filósofo, a um filósofo 

capaz de pensar por si mesmo. Porque, mesmo que eu só raramente acerte em cheio, 

ainda assim ele reconheceria para que alvos atirei incessantemente.209 

 

Do percurso desenhado até agora, resulta claro o seguinte.    

Por um lado, existe um conjunto de questões na pesquisa filosófica (em 

Wittgenstein) que arrancam do terreno concreto da vida prática, a saber, da insatisfação 

e até da aflição do ser humano em face das respostas dadas pelo conhecimento. Por 

outro lado, também é verdade que só sente necessidade de levantar tais questões acerca 

do enigma da vida e da solução do seu sentido quem, à luz da crítica da linguagem, 

sofre de uma “tendência doentia”. Uma tal tendência faz-nos bater, repetidamente, 

                                                
209 UG, §387, vol. 8, p. 196: Ich glaube, einen Philosophen, einen der selbst denken kann, könnte es 
interessieren, meine Noten zu lesen. Denn wenn ich auch nur selten ins Schwarze getroffen habe, so 
würde er doch erkennen, nach welchen Zielen ich unablässig geschossen habe. 
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contra o muro da linguagem com sentido. Esta corrida, como dirá na LE, tem um cunho 

desesperado e não resulta de um prazer ou de uma acomodação em relação ao lugar que 

o sentido da vida ocupa no próprio esclarecimento de si. Bem pelo contrário, quem 

assim está empenhado em esclarecer o sentido da vida, move-se no coração dos 

problemas éticos.  

Ora, é esta passagem entre o interesse filosófico de onde a questão arranca e a 

sua manifesta vocação ética que nos obrigou a fazer todo o percurso, em relação à noção 

de filosofia, que agora parece começar a avistar a sua meta. Os ganhos obtidos nesta 

longa viagem através do conceito de filosofia servem agora para lançar as bases de uma 

nova abordagem, em relação à qual os problemas éticos são o núcleo – e, 

evidentemente, a sua preocupação essencial.   

 



 

 197 

 

 

 

 

 

II  

PARTE  

 

 



 

 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 199 

 

§7 

A NATUREZA DESCONCERTANTE DO HUMANO 

 A natureza humana aparece aos olhos do próprio homem, uma vez desperto para 

a reflexão, como um poço de conflitos difícil de resolver, contraditórios no mais 

elevado grau. No cerne daquilo que é constitutivo do humano assoma uma tensão 

permanente, latente ou declarada, fruto de exigências desavindas. Tal antagonismo é 

susceptível de se agudizar ou de encontrar pontos de equilíbrio. Mas, de todo o modo, 

não se deixa eliminar – é irredutível. E dele resulta uma conformação peculiar da forma 

como somos: o conflito com e da nossa própria condição. 

 Foram inúmeros os testemunhos que a tradição nos deixou dando conta da 

perplexidade suscitada por essa estranha desavença ou união de opostos. Desde Platão, 

os místicos, Pascal, Kierkegaard até Freud, a lista é muito longa. 

 O conflito da condição humana foi muitas vezes reduzido à descrição de uma 

única polaridade: aquela que corresponde ao facto de no humano conviverem, de um 

modo estranho, as realidades que costumam ser designadas como corpo e alma, sc. 

matéria e espírito – princípios de ser e de não-ser, princípio de vida e princípio de 

morte, princípio de restrição ou de finitude, princípio de desconfinamento, de 

desfinitização, etc. O convívio a que estão obrigados ambos os pólos focados por esta 

descrição não é o de um “casamento feliz”. O asceta como adepto incondicional da 

supremacia do espírito e o hedonista como escravo dos prazeres efémeros ilustram os 

extremos desta polaridade ou a hipertrofia de um dos pólos a esmagar o outro. Porém, o 

desencontro (ou a desavença) constitutivo da condição humana não se deixa limitar, a 

não ser de uma forma bastante redutora, a este tipo de descrição. 

Mesmo em uma referência meramente preliminar – como esta – convém chamar 

a atenção, precisamente, para o facto de a própria fixação da tensão corpo / alma, sc. 

matéria / espírito, corresponder na verdade à condensação global de um diagnóstico de 

tensões mais do que dual – muito mais complexo do que a tensão entre apenas dois 

pólos. E isto tanto no que respeita ao que se tem em vista quando se fala de corpo 

quanto no que toca àquilo a que se faz referência ao falar de alma ou de espírito. Mas, 

não é esse desdobramento do problema e a exploração dos seus meandros que nos 

preocupa e que aqui procuraremos ver um pouco mais de perto. 
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 O que importa assinalar é que a natureza “conflituosa” do humano é um dado. 

Trata-se, sem dúvida, de um dado pouco transparente e difícil de dilucidar. Mas trata-

se, não obstante, de um dado de todo o modo incontornável, em virtude de a “unidade” 

do que somos estar marcada como que por uma indissolúvel encruzilhada de elementos 

que puxam em direcções desencontradas. 

 Para aquilo que aqui se acha em jogo, o que importa na “unidade” dividida e 

conflituosa da natureza humana é fundamentalmente a dimensão prática desse 

convívio de tensões desencontradas, dessa desavença. Ou seja, também na esfera 

prática se faz sentir esta condição de conflito, de antagonismo, e também nela o 

antagonismo ou conflito é um facto irredutível; também nesta esfera há em nós factores 

tão opostos e inconciliáveis, ao menos aparentemente, como os impulsos sensíveis de 

toda a espécie (e outros impulsos que os contradizem) e os princípios gerais e 

“abstractos”, de carácter normativo – que não dispensam qualquer atenção aos 

existentes singulares na sua especificidade, na concretude do que têm de próprio e até 

de único (à qual preside o espírito). Tudo isto em um quadro que, por outro lado, está 

perpassado por qualquer coisa como uma tensão global para se atingir o supremo bem 

da vida humana (o qual, entretanto, tem um carácter formal e precisa de ser 

desformalizado: identificado concretamente.)210 Por isso, também na esfera prática se 

põe o problema de saber até que ponto é possível uma harmonia das forças desavindas 

que se cruzam em nós. Ou seja, também na esfera prática se põe o problema de tentar 

perceber se o conflito destas pressões desencontradas pode encontrar uma solução e se 

essa solução é capaz de integrar harmoniosamente os diferentes factores da tensão 

prática ou, pelo contrário, implica que alguns de entre eles levem de vencida e 

esmaguem os dos outros. 

 Quando ocorre o termo “Ética” ou “Moral”, o que se sugere é uma esfera de 

conhecimento de facto não incontroversa e, se nos debruçarmos sobre os 

desenvolvimentos fundamentais da tradição filosófica verificamos que o consenso está 

muito longe de ser o fio condutor. E, por outro lado, basta pensar na diversidade com 

que as principais noções éticas foram pensadas e “vividas” (aplicadas ao plano prático) 

ao longo da história humana, tanto quanto é possível obtermos algum conhecimento 

positivo disso, para perceber que o desencontro, o conflito de perspectivas e de rumos, 

                                                             
210 E isto de tal modo que há uma multiplicidade de possibilidades divergentes que disputam entre si a 
pretensão de corresponderem efectivamente a esse bem supremo. 



 

 201 

dificilmente poderia ter sido maior. Conceitos como valor, vontade, felicidade, 

liberdade, lei, mandamento, justiça, bem, mal – todos eles constituíram e constituem, 

ainda nos nossos dias, motivos de disputa quanto baste. E isto não só em culturas 

diferentes, como também – o que é surpreendente – no quadro da mesma cultura. 

Assim, por um lado, há uma dificuldade na própria identificação de princípios de 

orientação prática – uma dificuldade que obsta à fixação apodíctica desses princípios e à 

criação de consenso geral a seu respeito. Quer dizer: há princípios desencontrados, há 

mesmo um conflito de princípios, insusceptível de ser dirimido com fundamento e pela 

instauração de apuramentos definitivos. Por esse motivo, não é possível traçar linhas 

gerais de conduta, de tal modo que, em vista delas, se tornasse imediatamente visível, 

sem qualquer margem de dúvida ou opacidade, se as acções são correctas, se o rumo 

prático assim adoptado é ou não o que importa. Por outro lado, mesmo admitindo a 

vigência de um princípio de orientação prática (de tal forma que já não esteja em causa 

o seu conflito, a sua disputa com outros princípios alternativos), a sua assunção não 

corresponde à total eliminação ou neutralização daquilo que se lhe opõe no modo como 

somos. Há um conjunto, mais ou menos forte, mais ou menos activo, de dispositivos de 

resistência de toda a ordem a todos os princípios que se adoptam – desde as mesquinhas 

conveniências pessoais ou o gosto pela transgressão pura e simples (impedindo o 

cumprimento de regras mais preocupadas com a “bondade” das acções) até aos 

“escrúpulos de consciência”, que opõem resistência quando o rumo prático adoptado vai 

no sentido oposto (perturbando, por exemplo, a entrega a uma orientação hedonista ou 

de mero empenho em vantagens pessoais).  

Tudo isto configura um peculiar estado de coisas, de que não se pode apresentar 

aqui mais do que um bosquejo. Não sendo possível produzir uma descrição ou uma 

análise de todos os seus meandros, importa, em todo o caso, fixar um pouco melhor as 

condições ou propriedades fundamentais da situação em causa.  

O primeiro aspecto a pôr em saliência é o facto de estarmos compelidos, 

indespedivelmente compelidos a um emprego da vida. Isto significa: cada um de nós 

está a braços com a vida e, nessa posição vê-se obrigado a “aplicá-la”, a preenchê-la, a 

“fazer dela” de um determinado modo. Dito por outras palavras, a vida não corre apenas 

por nós, não nos leva. Estar nela é estar a dar-lhe um determinado rumo – é ter de lhe 

dar um determinado rumo, não poder deixar de se lhe dar um determinado rumo. De 

tal modo que o próprio não fazer nada dela (ou também, por exemplo, o pôr-lhe fim) é 
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uma forma “como outra qualquer” de a empregar, de lhe dar um destino. Se assim se 

pode dizer, a vida dá-se de tal modo que é incontornável tê-la “em mãos”, é 

indespedível intervir nela, é inevitável adoptar um determinado curso, seja este ou 

aquele. Ou, dito de outro modo, o fenómeno da vida tal como em nós se dá é sempre já 

a tomar partido – a ter de, a cada instante, tomar partido – sem que, enquanto dura 

(enquanto se está nesta situação desperta que nos permite a referência à própria vida), 

nada nos possa libertar dessa obrigação ou dessa incumbência absolutamente 

inalienável.  

O segundo aspecto a pôr em saliência é que, por outro lado, a adopção de rumos, 

o tomar partido a que a peculiar situação em que nos encontramos obriga, não ocorre de 

forma “automática”, por efeito de um “mecanismo” e de modo inteiramente cego, alheio 

à existência de uma perspectiva de orientação. Ou seja, se a vida, pela sua própria 

conformação impõe um problema de emprego (de fazer dela, de tomar partido), não há 

um “piloto automático” que resolva este problema – fixe rumos, faça enveredar e seguir 

por eles. Quer dizer: o problema do emprego da vida, que a própria vida a cada instante 

põe, não se resolve assim sem mais, independentemente de convicções sobre o partido a 

tomar, de reconhecimentos e assentamentos do que importa, da fixação de metas a 

alcançar – de que fazer isto ou aquilo (dar este emprego ou aquele) faz ou não faz 

sentido, de que isto ou aquilo é ou não preferível, etc. Por outra parte, se há um 

indespedível problema prático, um problema de emprego da vida, esse problema é e só 

pode ser resolvido por um saber disponível acerca da vida (por um saber prático, por 

um saber de emprego dela) que resolve e desactiva o que a questão do rumo a seguir 

tem de profundamente problemático. Em suma, a resolução do problema da vida requer 

e, forçosamente, passa por um saber viver.  

O terceiro aspecto a pôr em saliência é aquele que permite perceber por que é 

que, sendo assim, como se tentou descrever, pode haver alguma dificuldade em 

reconhecer este estado de coisas e tende a perder-se de vista o permanente problema da 

orientação inerente à própria vida e a forma como esse problema não é resolvido por 

nenhum automatismo ou tomada de posição, de partido a que a vida obriga. Com efeito, 

a existência de um problema de “emprego” implicado na própria vida e pondo-se a cada 

momento, de forma absolutamente indespedível e incontornável, parece desmentida 

pela circunstância de habitualmente não se manifestar qualquer inquietação prática – de 

se viver mesmo nos antípodas de qualquer desorientação, de qualquer noção de 
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problematicidade dessa ordem. E isto de tal modo que, mesmo na maior parte das vezes 

em que se põem problemas práticos (os quais, de resto, tendem a ser mais ou menos 

ocasionais), os problemas práticos que se põem dizem respeito a aspectos meramente 

instrumentais – ao melhor modo de levar a cabo linhas de acção perfeitamente 

adoptadas (a respeito de cuja adopção não se põe nenhum problema, relativamente às 

quais já não está em causa o conflito com eventuais alternativas, etc.). E por outro lado, 

na maior parte das acções em que se gasta o curso da nossa vida a adopção do rumo a 

cuja execução correspondem não parece resultar de se ter em vista nenhum particular 

conteúdo de orientação prática, nenhum saber que se consulte e em resultado do qual se 

vá por este ou por aquele rumo. Ou seja, pelo menos grande parte do emprego da vida 

parece processar-se de forma automática.  

Porém, sendo assim, esta inaparência do problema do emprego da vida e esta 

inaparência das perspectivas de orientação prática que de cada vez são requeridas para a 

sua resolução resultam da circunstância de haver e estar habitualmente a vigorar, sem 

qualquer restrição, todo um complexo de perspectivas de orientação prática 

absolutamente evidentes e totalmente assumidas – as quais, de tão inteiramente 

assumidas que estão, de tão óbvias, de tão à vista, não carecem de ser expressamente 

consideradas, não precisam que o contacto com elas passe pela sua expressa 

consideração. Ou seja, há, em certo sentido, um “automatismo”, mas esse automatismo 

não é um automatismo cego, alheio à existência de perspectivas, de evidências que 

conduzem, mas antes o “automatismo” da irrestrita vigência de certas evidências (que 

não procedem de nenhum exame, de nenhuma ponderação ou apuramento) e o 

“automatismo” do modo de contacto com essas evidências (que não precisam de 

consulta, que não carecem de tematização, antes estão tão “coladas”, tão “por dentro” 

do modo comos vemos – e vivemos – que o afectam sem que seja preciso que os seus 

conteúdos se apresentem destacadamente, como “objectos” expressos). E, por outro 

lado, é justamente a vigência irrestrita, a adesão completa a essas evidências práticas (e 

a resposta, a solução que sempre já fornecem) que resolve constantemente o problema 

do emprego da vida e faz que esteja sempre já ultrapassado (e normalmente não 

percebido) como problema. 

O elenco de evidências práticas que forma o núcleo principal do saber sempre já 

disponível acerca da vida funciona, quase sempre, desta forma perfeitamente resolutiva 

(isto é, proporcionando orientação, garantindo-a sem qualquer problema e contribuindo 
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decisivamente para a aparência triunfal, de perfeito domínio ou de perfeita segurança de 

que a vida normalmente se reveste). Porém, este estado de coisas não anula a 

possibilidade de ocorrer um obscurecimento dos seus princípios directores. De modo 

que o elevado grau de transparência dos princípios, a clarividência de que habitualmente 

estão revestidos, é subitamente posto em causa. Ou seja, as evidências práticas 

habitualmente instaladas não se caracterizam por serem absolutamente inexpugnáveis e 

insusceptíveis de perderem a força de que habitualmente se acham investidas, essa força 

mercê da qual asseguram o saber viver e resolvem o problema prático. Se a maior parte 

do tempo, em condições normais, fazem com que esteja já traçado e aberto o caminho a 

seguir (e de tal modo que não se tem de pensar muito a orientação que se segue, ela está 

perfeitamente adoptada, não sofre dúvida nem carece de exame), por outro lado, pode-

se desfazer essa instalação que em absoluto as consagra, põe em vigor, ou podem as 

próprias evidências práticas vigentes tornar-se transparentes relativamente ao problema 

prático que habitualmente resolvem, deixá-lo transparecer como problema que, na 

verdade, não têm condições para resolver ou eliminar com fundamento. 

Assim sendo, o obscurecimento dos princípios de orientação não se limita a 

travar apenas a eficácia de que estes se revestem no plano prático, fruto de um saber 

resolutivo (ou de uma pretensão de saber resolutivo) que habitualmente reina sem 

qualquer contestação no domínio prático. Ao mesmo tempo, põe também em ferida a 

falta de exame e ponderação em que assenta o domínio dos princípios práticos, e 

também das evidências práticas que reinam durante a maior parte da nossa vida. E a 

perda de eficácia das respostas consagradas nas evidências “automáticas” provoca um 

emperramento, um impasse, uma obstaculização no plano prático que obriga justamente 

a exame e reflexão, nem que às vezes seja só por instantes (as evidências práticas 

podem retomar a breve trecho o lugar soberano que quase sempre ocupam) sobre um 

ponto fulcral em que a própria vida se encontra ancorada: o sentido que preside à sua 

orientação. Por outras palavras, quando se produz uma perda do poder de orientação das 

evidências “automáticas” que costumam nortear a vida prática, esta perda de evidência 

suscita, de forma urgente e inquietante, uma questão acerca da fundamentação dos 

princípios de orientação prática, ou seja, uma questão sobre as “premissas” em que 

assentam, o sentido que fazem, etc. Mas, por outro lado, a partir do momento em que se 

suspende o automatismo das orientações práticas espontaneamente adoptadas, a partir 

do momento em que o problema prático desperta como problema já não 



 

 205 

“automaticamente” aquietado por essas evidências, o problema de fixação da orientação 

que assim se suscita mostra-se insusceptível de ser dirimido de forma definitiva e 

fundada. A ruptura do carácter operatório e funcional das evidências práticas pode 

ocorrer a qualquer instante, sem qualquer motivo aparente ou por ocasião do episódio 

mais anódino e trivial do quotidiano. Porém, o que importa salientar não é o 

acontecimento que motiva a pergunta acerca dos fundamentos dos princípios de 

norteamento, mas justamente a forma como estes princípios estão expostos à 

possibilidade de colapso ou perda de eficácia. E isto não se aplica apenas a estes ou 

àqueles, mas a todos. Não existe um único princípio ou conjunto de princípios de 

orientação prática que esteja inteiramente ao abrigo da possibilidade desta forma de 

obscurecimento da sua evidência, inteiramente imune contra tal possibilidade.  

É claro que em muitos (e porventura até na maior parte dos) casos, o 

obscurecimento das evidências práticas espontâneas diz respeito apenas a uma parte (e 

não desencadeia qualquer “efeito de dominó” sobre o resto) delas. Pelo que deixa 

muitas outras inteiramente em vigor, a actuar eficazmente, etc. E, por outro lado, até 

sucede que como se acentuou, o obscurecimento, que é possível, pode (e na maior parte 

das vezes tende a) desfazer-se, voltando a ceder lugar ao domínio irrestrito das 

evidências espontâneas. Mas nada disto impede o fundamental, que se trata agora de 

tentar focar com mais clareza: em última análise, se se põe o problema do 

estabelecimento e da fundamentação da orientação prática, se se submete a exame, se 

se considera e põe à prova o fundamento e o sentido da orientação prática, o problema 

do emprego a dar à vida – ou seja, se se tenta resolver este problema por outra via que 

não a via “automática” – a questão assim suscitada é uma questão sem fundo, um 

terreno movediço, um abismo onde as construções soçobram e se encontra de tudo 

menos apoios seguros. 

Chegados a este ponto, tudo aquilo que até aqui foi apresentado e descrito (de 

resto só de uma forma tosca e em linhas gerais) é ainda insuficiente para dar conta de 

todos os aspectos que caracterizam a nossa “implantação” na esfera prática e a forma 

como, nela, há um problema prático constituído de raiz. 

Em particular há um aspecto que falta considerar e que – está-se em crer – é de 

especial importância para a forma como Wittgenstein concebe este quadro de problemas 

e tenta lançar sobre ele alguma nova luz. Esse aspecto é o seguinte. No centro de toda 
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esta compreensão, que se esboçou, da esfera prática e no centro do problema que, como 

se procurou mostrar, tem sede nela encontra-se uma compreensão da noção de vontade. 

Falar-se aqui de uma compreensão da vontade pode parecer deslocado, dado que 

se apresentam precisamente vários “registos” de compreensão do problema prático 

(desde o da sua resolução espontânea até ao da capacitação deste problema como 

problema “sem fundo”). Assim, a atitude daquele que se encontra lançado na vida de 

uma forma resolutiva e transparente, sempre já em condições de lhe fornecer respostas e 

soluções no plano prático (onde o “problema” está como que resolvido e, por isso, 

anestesiado, adormecido) corresponde, sem dúvida, a uma maneira específica de 

compreender o papel da própria faculdade da vontade. Por outra parte, corresponde a 

outra forma de compreender a vontade, em nada coincidente com a anterior, a atitude 

daquele que se acha ferido por uma consciência aguda de não se poderem assegurar 

fundamentos incontestáveis para quaisquer linhas de orientação a eleger. Por outro lado, 

quer no contexto de averiguação do próprio problema prático, percebido como tal, e dos 

seus meandros, quer no quadro de outras investigações não directamente ligadas à 

esfera prática, são possíveis e tiveram lugar, na história do pensamento humano, muito 

diversas abordagens do fenómeno da vontade dando origem a uma multiplicidade não 

pequena de concepções diferentes. Além de isso, mesmo independentemente de 

quaisquer investigações organizadas de forma mais ou menos sistemática, pode haver 

um grau de maior ou menor focagem das propriedades da vontade, dos problemas que 

levanta, etc. De sorte que, se se está sempre já lançado na dimensão prática e a braços, 

nela, com um problema de orientação (que pode estar “automaticamente” resolvido ou 

sujeito a diversos graus de apercepção), esse permanente envolvimento na esfera prática 

não se dá sempre com o mesmo grau de advertência relativamente à vontade, da 

capacitação da sua presença, de focagem e identificação do seu papel, das suas 

características, etc. 

Aliás, a margem de variação é mesmo bastante mais ampla do que se tende a 

julgar quando se fala de vontade. Assim, pode-se ser inclinado a supor que o fenómeno 

da vontade tem um carácter mais ou menos circunscrito, superveniente, por exemplo, à 

fixação de todos os conteúdos de aquilo que se tem apresentação – de tal modo que a 

vontade incide sobre os conteúdos que estão apresentados (os tem, se assim se pode 

dizer, como em uma esfera de aplicação) mas não desempenha qualquer papel relevante 

quanto à constituição desses conteúdos. Mas, de facto, uma análise mais cuidada da 
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organização dos “conteúdos” de representação, do seu teor, etc. permite ver que não é 

nada líquido que seja assim – que tudo sugere, antes, o contrário: que a implantação da 

vontade e o seu desempenho de um papel decisivo na conformação do “meio” em que 

nos encontramos se estende à própria fixação do “mundo” da representação e estão 

mesmo no seu cerne. 

Assim, os conteúdos que se apresentam não são conteúdos indiferentemente 

apresentados, conteúdos independentes do sujeito que os apresenta, que os torna 

possíveis, manifestos, como se o sujeito fosse um mero espectador e o próprio conteúdo 

de aquilo que tem apresentado não estivesse já marcado pela sua relação ao sujeito e, 

em especial, a sua relação à respectiva vontade.  

A vontade (e todo o complexo de inclinações, de formas de tensão, de não-

indiferença que lhe corresponde) “ordena” o mundo e todas as coisas que nele têm lugar 

ou que dele fazem parte. Esta forma de organização coloca o “eu” no centro do mundo, 

como “ponto geodésico” a partir do qual e em relação ao qual as outras realidades se 

encontram alinhadas e dispõe todas estas realidades em função da forma como tocam ou 

não, têm ou não têm peso para as direcções dominantes no sujeito.211 O alinhamento 

assim constituído desenha um mapa de graduações, em círculos concêntricos, que 

estabelece o teor de proximidade e importância das realidades. O peso atribuído a 

cada círculo perfaz uma graduação do miolo para a periferia, do mais próximo (e como 

que mais capacitado de interferir no curso da vontade, na tensão para aquilo que se 

                                                             
211 Ou seja, o Eu que assim constitui o “centro geodésico” não é o eu de uma neutra assistência ao 
espectáculo da representação, mas um eu envolvido em mobilizações volitivas que fazem que isto e 
aquilo esteja em causa para ele, que isto tenha importância, aquilo não, que isto seja desejável e algo em 
que se tenha empenho, aqueloutro não. E, por outro lado, aquilo que determina a organização dos 
conteúdos representativos segundo a esfera da vontade é um complexo de orientações nesta esfera, 
comportando ele próprio a sua organização interna, os seus nexos de subordinação, a sua hierarquia, etc. 
Um dos aspectos fundamentais deste complexo é, por exemplo, o que corresponde ao facto de, em 
condições normais, a vontade nutrir uma preferência pela vida. Esta preferência pela vida traduz-se por 
uma “vontade de viver” – a prova mais elementar disso corresponde ao facto de cada um de nós estar a 
ser agora mesmo – que comporta diferentes graus de intensidade e envolvimento no seu curso. Os 
diferentes modos de estar na vida, de estar a vivê-la, constituem já um recorte definido de a ter e de nela 
se orientar. Todavia, subjaze aos modos de orientação da vida, aos rumos eleitos e abraçados, a afirmação 
da própria vida, a sua apologia, o dizer-lhe sim. Esta preferência pela vida decorre de um saber disponível 
acerca e a favor dela, o qual atribui mais importância ao facto de estar vivo do que ao de não estar. 
Porém, a questão da preferibilidade não se esgota na antinomia entre viver e estar morto. Pois há casos 
onde aquela preferência parece ser posta totalmente em cheque, radicalmente interrogada: nos que nutrem 
um sentimento de acédia por si próprios ou aqueles onde a “mortificação” da vontade põe em causa os 
recursos elementares da vida, tal como a inanição voluntária. Sem contarmos, é claro, com a experiência 
que o olhar desinteressado da contemplação propicia, ao abrir um abismo instantaneamente – felizmente 
que é instantâneo para o viver – no que concerne a todo o género de vínculos “objectivos”, determinantes 
e de afirmação do sujeito em relação ao mundo. Contudo, não é a altura exacta de se produzir um exame 
minucioso a esta questão, de modo que, por enquanto, permanecerá em suspenso. 
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quer) para o mais distante (e alheio, sem qualquer influência relevante sobre esse curso). 

E isto de tal modo que o próprio aspecto com que as coisas se apresentam e a maneira 

como estão presentes reflecte este sistema de maior ou menor acentuação relativo à 

esfera da vontade. Assim, a órbita restrita das coisas onde cada “eu” se move e 

identifica, coisas tidas, queridas ou desejadas, recebe um colorido e um grau de 

realidade incomparavelmente mais saturado do que tudo o resto. E isto mesmo que 

muitas vezes não passem de simples ninharias se comparadas com questões, problemas 

ou acontecimentos que ocorrem nos círculos distantes e que são relegados facilmente 

para a “sombra” da menor importância. De tal modo que não é raro observar, nos 

círculos próximos do eu, onde os acidentes da vida tocam imediatamente na pele, uma 

leve contrariedade atingir as proporções de uma catástrofe, de uma tragédia que arruína 

tudo ao seu redor, ter uma presença pertinaz, obsidente. Enquanto na periferia podem 

acontecer as maiores atrocidades que o “eu” apenas regista um pesar mais ou menos 

distraído e indiferente no momento em que de tal se toma conhecimento. Portanto, o 

sentido e o valor investidos na realidade possuem, em geral, uma ligação inquebrável à 

esfera dos interesses do “eu”. Esta proximidade do “seu” mundo – que não significa, de 

resto como já foi dito, necessariamente proximidade física, espacial – sobrepõe-se 

intensivamente ao resto. Em contrapartida, tudo aquilo que se situa na orla dos seus 

interesses, dos seus desejos ou expectativas, é esbatido na sua importância efectiva e 

relegado para a periferia, não constituindo senão a paisagem de presenças anónimas, a 

orla indiferenciada e pálida do mundo. O grau de realidade das coisas rege-se em 

conformidade à relação que estabelecem com o sujeito e a tensão de não-indiferença, da 

vontade, que o caracteriza. Por exemplo, uma simples indisposição física é mais real e 

importante, se ameaça a fluidez prosaica do dia a dia, do que as epidemias e guerras que 

chacinam, diariamente, milhares de seres humanos. 

Tudo isto configura, em um rápido esboço, diversas formas de entendimento da 

vontade, que podem estar desenvolvidas ou não a partir da “notícia” da vontade que 

sempre de algum modo já se tem. Mas, a despeito das consideráveis diferenças de que 

se tentou dar alguma ideia, todas estas formas de entendimento – é isso que se pretende 

acentuar – comungam de um núcleo de importância decisiva, que é também o que 

subjaz a todas as diferentes compreensões do problema prático. Esse núcleo é o 

seguinte. Em toda esta concepção está presente e a influir a evidência natural de que a 

vontade pode – de que é próprio da potência da vontade intervir, ser capaz de constituir, 
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de condicionar e até de dirigir a realidade. Os mais elementares passos da experiência 

individual atestam essa evidência e afirmam mesmo a existência de uma ligação 

efectiva entre a vontade e o que está a acontecer. Por exemplo, neste preciso momento 

estou a escrever e, por decisão minha suspendo a tarefa, recomeço de novo após uma 

breve pausa. As minhas acções parecem ser correlatos da minha vontade, reproduções 

fidedignas das ordens expressas pelo querer. E o que logo salta à vista parece ser uma 

ligação directa – indicativa – entre o que faço realmente, efectivamente, e o que decido 

prévia e voluntariamente fazer. Ou seja, a própria conformação do problema prático que 

se nos impõe, tal como acima se tentou mostrar, está marcado por esta assunção de 

eficácia da vontade, da sua potência – de estarmos vinculados ao facto de, a partir de 

nós e do que queremos, sermos a exercer o poder da nossa vontade sobre o mundo.212  

                                                             
212 Esta assunção de potência não é naturalmente ilimitada. Adiante se verá um pouco mais detidamente 
este aspecto. Mas importa desde já assinalar a limitação temporal deste âmbito de potência. Por um lado, 
como se apontou, a vontade exerce-se sobre a realidade no presente. Por outra parte, a vontade não incide 
unicamente sobre a dimensão presente. É surpreendente observar como ela também colhe sentido no 
terreno dos possíveis, no futuro informe. Desejos, medos, esperanças são faces visíveis da sua demanda. 
Isto apesar de ela ser reconhecida apenas nas acções já realizadas, já acabadas. Senão podíamos acusá-la 
de não ter passado de pura virtualidade, de intencionalidade sem objecto, o que é uma contradição 
insustentável. Sendo assim (e não se pode entrar aqui em nenhuma averiguação mais precisa dessa 
ligação da vontade com o tempo), sucede por outro lado que a esfera do passado se subtrai 
completamente a este âmbito da potência da vontade. Sem dúvida que a noção de contingência dos 
acontecimentos torna comum o sentimento de que tudo podia ter sido completamente diferente. Bastava 
um pequeno nada, uma interferência insignificante enquanto tal, e a direcção do real seria outra. Ora, é 
justamente por algo ter acontecido como aconteceu, por o passado abarcar todas essas “efémeras 
contingências” já realizadas, terminadas (e isso constituir uma espécie de região dos “intocáveis”) que a 
vontade não tem nenhuma inclinação para o passado. Todo o ter sido escorregou para o poço da “morte” e 
a vontade está sedenta de vida, de possibilidades. Ela só lança os seus tentáculos para o agora e o depois. 
No entanto, por estranho que pareça, o que aconteceu faz a rotação surpreendente, como que em salto 
mortal, de algo contingente para “necessário”. Ou seja, não há nada que desafie seriamente o facto de 
algo “ter sido”. Nada o pode desfazer. Nada pode desfiar as malhas que o prendem irrevogavelmente ao 
tempo ido. Foi assim que se deu – eis o carácter irreparável e necessário dos gestos humanos. Também 
não há nada que possamos apresentar como alternativa à existência, porquanto a existência não deixa 
espaço ao nada nem a outra coisa no seu lugar. Uma coisa está a ser, quer dizer, move-se na corrente da 
actualidade, emerge e é expressão da vitória do ser. Um ente ou uma acção não autoriza outro no seu 
lugar. Dizer que algo podia não ser (ou ter sido) assim é negar justamente a força presencial de aquilo que 
está a ser ou já foi. As alternativas constituem tão-só o plano dos possíveis. A partir do momento em que 
a escolha encarna a acção, efectiva a opção, desaparece o quadro alternativo dos possíveis e surge então 
sob as vestes da necessidade. A eleição de uma opção, a decisão de efectivar algo, tem a injustiça e o 
esquecimento de todos os possíveis como suporte [veja-se, em especial os três primeiros capítulos de, 
NIETZSCHE, F. – Sämtliche Werke I (Unzeitgemäβe Betrachtungen), Kritische Studienausgabe in 15 
Einzelbänden, De Gruyter Verlag, Berlin, 1993]. Uma “determinidade” jamais se pode apagar. Pode-se 
esquecer, ignorar ou desprezar algo que assumiu a forma de uma existência, mas ele constitui um 
“irrecusável ontológico” no qual nem Zeus pode tocar – como a sentença proverbial grega, atribuída a 
Agatão, afirma: ARISTOTLE – Nicomachean Ethics, XIX, translated by H. Rackham, Loeb Classical 
Library, Harvard Univ. Press, 199412, livro VI(a), 1139b.10-‐1139b.11: mo/nou ga\r au)tou= kaiì qeo\j 
steri¿sketai, a)ge/nhta poieiÍn aÀss' aÄn vÅ pepragme/na. Citamos o original grego e seguimos 
integralmente a tradução portuguesa: ARISTÓTELES – Ética a Nicómaco, tradução e notas de António 
Caeiro, Quetzal Editores, Lisboa, 2004, 1139b, p. 135: “Apenas disto está até um Deus privado, desfazer 
o que tiver sido feito.”  
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Tudo isto que sumariamente se tentou descrever constitui uma forma de 

compreensão (uma implantação, se assim se pode dizer, do problema ético) 

relativamente à qual os textos de Wittgenstein introduzem uma viragem radical.  

Como se assinalou no início deste estudo, esta viragem está longe de ser o que 

há de mais óbvio nos enunciados. De sorte que, para se perceber a sua presença, é 

necessário pô-la em foco. 

Procuremos examinar agora o complexo estrutural de referências éticas, tal 

como ele se acha, sumaria e enigmaticamente exposto no Tlp e, bem assim, o complexo 

de referências espalhado pelos outros textos, onde a abundância dos exemplos, a tímida 

ponderação argumentativa e, bem assim, a apresentação dialéctica e interrogativa 

destoam, claramente, da exposição adoptada no Tlp. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
O que passou está morto e constitui a fonte da memória, o fio da identidade de cada sujeito no mundo, a 
tortura do arrependido ou a glória de um povo. A vontade tem sede de vida. Só a actualidade do presente 
ou o tempo promissor do futuro a podem saciar. Para extrair férteis consequências da relação entre a 
vontade e o futuro (de resto que os verbos to will e zu wollen enquanto auxiliares do futuro, na língua 
inglesa e alemã, respectivamente, já deixam adivinhar) aconselha-se, enfaticamente, ARENDT, H. – A Vida 
do Espírito (o Pensar, o Querer, o Julgar), tradução de A. Abranches et al., Relume Dumará, Rio de 
Janeiro, 1993. Por outra parte, vem a talho de foice declarar que a fonte principal da impotência 
retroactiva da vontade, tal como a faço, provém de Nietzsche. Um exemplo manifesto desta sua posição 
encontra-se em NIETZSCHE, F. – Sämtliche Werke IV (Also Sprach Zarathustra), pp. 179-180: «Es war»: 
also heisst des Willens Zähneknirschen und einsamste Trübsal. Ohnmächtig gegen Das, was gethan 
ist - ist er allem Vergangenen ein böser Zuschauer. 
 Nicht zurück kann der Wille wollen;(...)  
Cuja tradução pode ser: «Aconteceu»: reza assim o ranger de dentes e a mais solitária tristeza da 
vontade. Impotente perante aquilo que foi feito – ela é uma espectadora malévola de tudo quanto é 
pretérito. 
 A vontade não pode querer retroactivamente;(…) 
O não querer retroactivamente, não invalida que ela não tire dividendos do passado. A exposição 
imediatamente anterior a esta passagem vinha discutindo precisamente o passado como fonte de todo o 
mal, quando a vontade pretende eximir as injustiças que nele tiveram lugar. A noção de “redenção” vai 
operar a mudança de direcção ao “recriar” todo o “sucesso passado” em vez de retribuir a justiça pelos 
seus próprios meios – a todo o acontecer no presente – com a pena de Talião. Portanto, o que quero frisar 
é: sendo a vontade impotente em relação ao passado, ela não pode retocar nenhum facto, pode, no 
entanto, desenterrar do pretérito os seus motivos para o presente.  
(a) Não citamos os capítulos em que os livros estão divididos porque a versão portuguesa e a versão 
bilingue grego/ inglês não seguem a mesma fixação da sua divisão.  
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§8 

A CONCEPÇÃO WITTGENSTEINIANA DE VONTADE – O QUERER, O DESEJAR 

O conceito de vontade constitui, inequivocamente, a trave mestra da concepção 

de Ética defendida por Wittgenstein. Porém, para se precisar o conceito e testar o papel 

fundamental que desempenha, é imprescindível examinar uma série de fenómenos que 

lhe estão associados: fenómenos como volição, intenção, decisão, acto voluntário e 

involuntário, etc. Quanto maior for o grau de clareza e precisão que se conseguir 

alcançar em relação a estes fenómenos, tanto maior será também aquele de que se 

revestirá a própria noção de vontade. Não existe nenhuma obra de Wittgenstein 

exclusivamente dedicada à questão da vontade. E, por outro lado, também não há 

nenhum itinerário claramente desenhado no corpus dos seus escritos que tenha de ser 

seguido (ou sequer que possa ser reconhecido, sem margem para dúvidas, como aquele 

que deve ser seguido) na análise deste problema. A questão da vontade encontra-se 

dispersa por toda a obra (excepto no volume 6, da edição da Suhrkamp, onde a sua 

ocorrência é insignificante). Por tudo isto, uma vez mais, aquilo que aqui levamos a 

cabo equivale a uma tentativa de identificar, reunir e ajustar as peças de um quebra-

cabeças de elevado grau de dificuldade. Em todo o caso, julgamos conveniente começar 

pelos diários da primeira guerra e pelo Tlp. Isto por duas razões: pela anterioridade 

cronológica (que neste caso não nos parece irrelevante), mas sobretudo pelo facto deste 

tema constituir uma preocupação permanente ao longo deste período de vida de 

Wittgenstein. E esta preocupação deu origem a uma abordagem cujas características, em 

linhas gerais, se mantiveram ao longo de toda a obra. Portanto, estes textos desenham 

um primeiro retrato do problema que, como veremos, sofreu apenas retoques mais ou 

menos de pormenor ou foi alvo de especificações e detalhes que não afectam 

grandemente a imagem no seu todo. 

No final do Tlp encontram-se posições desconcertantes, tanto no que concerne à 

metafísica (e à filosofia em geral), quanto no que diz respeito à ciência, ao solipsismo e 

até em relação ao livro ele mesmo. Como foi inicialmente sugerido, estas posições não 

têm o carácter de notas marginais ou de meros corolários. São, antes, posições 

fundamentais, a respeito de problemas fundamentais de toda a obra de Wittgenstein. E, 

antes de mais, são posições que têm que ver com um cuidadoso tratamento dispensado à 

Ética (e à filosofia em geral). Este tratamento destrói toda a possibilidade de fundação 
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da Ética a partir das categorias da racionalidade. Por um lado, afasta-se a possibilidade 

de edificar uma Ética formal ou normativa, fundada em princípios gerais que 

determinem com rigor a medida correcta de toda a acção humana, independentemente 

de se saber se as circunstâncias da experiência a que cada singular se encontra sujeito 

lhe permitem realizá-la. Por outro lado, também fica prejudicada uma Ética material dos 

valores, a qual hierarquize as acções humanas em conformidade a valores que de algum 

modo vigoram por si, com um sistema próprio de escala, etc. Esta dupla impossibilidade 

radica na verificação da irremediável inefabilidade (da impossibilidade de qualquer 

tradução proposicional) do Ético, a qual inefabilidade tem como correlato a descoberta 

disso que o Tlp contrapõe ao dizer e designa como mostrar. O mostrar exige 

apodicticamente, em conformidade à sua natureza superior, a negação absoluta de todo 

e qualquer enunciado ético (Tlp, 6.42). Só o silêncio protege aquilo que é superior, 

transcendente, divino – para usar três termos utilizados por Wittgenstein – da 

instrumentalização levada a cabo pelos conceitos. Por consequência, repudiam-se os 

compêndios de leis capazes de servir de medida e avaliar a acção humana. Nega-se tudo 

aquilo que surge sob a forma de lei enunciada por “tu deves”. Desmorona-se toda a 

ilusão, remota ou próxima, de qualquer possibilidade de constituição de uma ciência 

ética ou de um qualquer modo de saber ético.  

Este é o panorama geral oferecido pelo livro, desesperante, não deixando 

margem à mais leve possibilidade de evasão em relação à sua “mão de ferro”. Não 

obstante, o livro que assim deita por terra todas as esperanças de um saber ético efectivo 

possui, ele mesmo, um sentido ético radical e, mais do que isso, estabelece e determina, 

por via negativa, uma concepção de Ética de um alcance insuspeito para aqueles que 

folheiem, apressadamente, as suas páginas. Isto se fizermos fé em uma carta escrita a 

Ludwig von Ficker (e se a lermos em estreita relação com os problemas enunciados no 

prólogo e com as proposições finais do livro). Nessa carta, Wittgenstein faz entrar em 

cena questões e levanta dificuldades que qualquer leitura vulgar do Tlp – qualquer 

leitura presa às interpretações ortodoxas da tradição doxográfica que se constituiu a seu 

respeito deixa totalmente insuspeitas e não parece ter condições para entender. Pela 

nossa parte, julgamos que não podem ser ignoradas as pistas que o próprio Wittgenstein 

deixou (nem o carácter desorientador e inusitado delas) e que se deve tentar ver o 

efeito que têm sobre os conteúdos do livro. Assim, a nossa leitura pretende tentar 

compreender como é que este livro é acima de tudo (e antes de qualquer outra coisa) 
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um livro de Ética – mesmo que seja um livro de Ética escrito de forma incomum, pois 

um dos seus traços fundamentais é, precisamente, o facto de negar todo e qualquer 

conhecimento positivo dela.213  

 

Na realidade, ele [o tema do livro] não lhe é estranho a si, pois o sentido do 

livro é um [sentido] ético. Houve uma altura em que eu quis incluir no prólogo uma 

frase que, de facto, não está lá, mas que agora lhe escrevo porque constituirá para si, 

talvez, uma chave: o que eu quis escrever é que a minha obra consta de duas partes: 

daquela que aqui se apresenta e de tudo aquilo que não escrevi. E é precisamente esta 

segunda parte a importante. É que, através do meu livro, o Ético é delimitado como que 

a partir do interior; e estou convencido de que, a rigor, só pode ser delimitado assim. 

Em suma, acredito que: tudo aquilo sobre que muitos hoje tagarelam, isso é o que eu 

fixei no meu livro ao guardar silêncio a seu respeito. E por isso, se não me engano 

muito, o livro dirá muito do que o senhor quer dizer, porém, talvez não venha a ver que 

isso se acha dito nele. Recomendar-lhe-ia apenas ler o prólogo e a conclusão, pois que 

estes expressam de forma mais imediata o sentido.214 

                                                             
213 São inúmeros os exegetas que concordam com, e defendem, esta tese. Por exemplo, o caso de Paul 
Engelmann em LWBB, pp. 74-97; de JANIK & TOULMIN – Op. cit., pp. 192-201, de CHAUVIRÉ, C., Op. 
cit., p. 42; de PEARS, D., Wittgenstein, pp. 83-91 e de KELLY, J. – “Wittgenstein, the Self, and Ethics”, 
The Revue of Metaphysics, 48 (1995), pp. 567-590, p. 567. Este último estudioso põe o dedo na ferida do 
próprio problema. Diz que, no passado, as interpretações recusavam dar qualquer importância às 
considerações (logo, também rejeitavam as consequências) éticas do Tlp – não assim na actualidade. Este 
tipo de interpretação, já o referimos algures, teve o seu impulso inicial na introdução de Bertrand Russell 
ao Tlp e colheu, durante algum tempo, adeptos. Wittgenstein’s very brief and enigmatic remarks 
about the ethical dimension of that work were, for quite some time, largely ignored and dismissed. 
“As observações enigmáticas e muito breves de Wittgenstein sobre a dimensão ética daquela obra foram, 
durante bastante tempo, largamente ignoradas e rejeitadas.” Porém, existe um lote alargado de 
estudiosos, no qual nos incluímos, que vai mais longe e considera que toda a obra deste autor comporta 
uma exigência e finalidade ética profundas. DRURY, M., “Conversations with Wittgenstein, by M. Drury” 
in RHEES, R. (Ed.) – Op. cit., pp. 97-100; BARRETT, C. – Op. cit., preface ix, x, p. 26 et passim; 
EDWARDS, J. – Op. cit., pp. 4, 26, 28, 67, 81 et passim.      
214 BLF, 23 LW-LF, de fins de Outubro ou início de Novembro de 1919, p. 35: In Wirklichkeit ist er 
[der Stoff] Ihnen nicht fremd, denn der Sinn der Buches ist ein Ethischer. Ich wollte einmal in das 
Vorwort ein Satz geben, der nun tatsächlich nicht darin steht, den ich Ihnen aber jetzt schreibe, 
weil er Ihnen vielleicht ein Schlüssel sein wird: Ich wollte nämlich schreiben, mein Werk bestehe 
aus zwei Teilen: aus dem, der hier vorliegt, und aus alledem, was ich nicht geschrieben habe. Und 
gerade dieser zweite Teil ist der Wichtige. Es wird nämlich das Ethische durch mein Buch 
gleichsam von Innen her begrenzt; und ich bin überzeugt, daβ es, streng, nur so zu begrenzen ist. 
Kurz, ich glaube: Alles das, was viele heute schwefeln*, habe ich meinem Buch festgelegt, indem ich 
darüber schweige. Und darum wird das Buch, wenn ich mich nicht sehr irre, vieles sagen, was Sie 
selbst sagen wollen, aber Sie werden vielleicht nicht sehen, daβ es darin gesagt ist. Ich würde Ihnen 
nur empfehlen das Vorwort und den Schluβ zu lesen, da diese denn Sinn am Unmittelbarsten zum 
Ausdruck bringen. 
* A tradução do verbo schwefeln levanta algumas dificuldades. Em sentido literal, significa sulfatar, 
enxofrar. No entanto, este termo apresenta, na linguagem corrente alemã e, em especial, no dialecto 
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Este passo fulcral da carta dirigida por Wittgenstein a Ludwig von Ficker, no 

Outono de 1919, exprime com toda a nitidez o paradoxo de que falámos. Como 

veremos, à luz desse paradoxo, que não devemos evitar nem esquecer durante a leitura 

do Tlp (com que temos, antes, de nos confrontar em toda a sua extensão e dificuldade), 

todas as formas de perspectiva que pretendem retirar a vida humana das mãos do acaso, 

da fortuna, do sem sentido e conferir-lhe princípios de orientação com fundamento 

(assentes em leis de valor universal) sofrem um rude golpe. Acresce a isso o facto de o 

significado do Tlp não se esgotar na dimensão ética, no sentido tradicional do termo. 

Como teremos oportunidade de mostrar, este breve tratado encerra uma pretensão 

religiosa de fundo, cujo alcance confina com uma radicalidade (quanto ao entendimento 

e sentido da vida humana) ainda mais extrema que as implicações éticas: na verdade, o 

leitor tem diante de si uma espécie de “teologia”. Trata-se, está bem de ver, de uma 

“teologia” absolutamente singular (cuja raiz entroncará, talvez, em crenças judaicas) e 

que proibe e condena qualquer tentativa de prender o transcendente à palavra – ou a 

outra forma de representação – compreendendo-a também a ela como uma tentativa de 

produzir uma imagem de Deus.215  

                                                             
vienense um leque bastante diversificado de significados metafóricos – tais como: tagarelar, palrar, falar 
muito e dizer pouco, cavaquear e mentir. De tal modo que surge como sinónimo de schwafeln, schwatzen, 
schwabbeln, gedankenlos und viel reden, lügen. Veja-se GRIMM, J. & W. – Deutsches Wörterbuch, 
Heizel, Leipzig, vol. 9, 1854, sub voce; ver também, KÜPPER, H. – Illustriertes Lexikon der deutschen 
Umgangssprache, E. Klett Verlag, vol. 7, Stuttgart, 1984, sub voce. Ver ainda: LUCKHARDT, C. (Ed.) – 
Sources and Perspectives, the Harverster Press, Hassocks, 1979, pp. 82, onde Bruce Gillette explica por 
que o traduziu por “babling” para inglês. Por outra parte, as escassas ocorrências dele – ou indicações 
sinónimas – pedem, exigem (seja este pedido ou exigência feito de forma velada ou declaradamente) o 
pólo contrário, isto é, o verbo schweigen – e seus sinónimos. A proposição final do Tlp expõe justamente 
o clímax deste confronto ético – no qual o silêncio é preferível a toda e qualquer modalidade de 
linguagem.   
215 O Tlp parece seguir aqui as pisadas do velho testamento sobre a condenação da idolatria pela imagem 
(de que a palavra constitui apenas uma modalidade), a qual condenação recebeu no decálogo a sua 
exposição mais frontal: Êxodo XX, 4; mas não a única, Deuteronómio IV, 12. Se ignorarmos o 
Zoroastrismo, só o Judaismo permaneceu completamente fiel a esta proibição. De tal sorte que, não só 
não é possível representar Deus (aliás, é sintomático o facto do hebraico não ter qualquer palavra para o 
designar), mas a tentativa de o fazer equivale na maior e mais grave blasfémia que um crente pode 
cometer. Cf. JOHNSON, P. – A History of the Jews, Phoenix Press, London, 2004, p. 39: Granted the 
concept of a sole, omnipotent God, the Israelites rightly deduced he could not be, as the pagan gods 
were, part of the world, or even the whole; he was not one of the forces which sustained the 
universe, or even all of them. His dimensions were infinitely greater: the entire universe was his 
mere creation. The Israelites thus attributed a far greater power and distance to God than any 
other religion of antiquity. God is the cause of all things, from earthquakes to political and military 
disasters. There is no other source of power, demons being God-activated; divinity is indivisible, 
unique, single. And, since God is not merely bigger than the world, but infinitely bigger, the idea of 
representing him is absurd. It stands to reason, then, that to try to make an image of him is 
insulting. “Admitido o conceito de um único Deus omnipotente, os Israelitas deduziram correctamente 
que ele não podia ser, como eram os deuses pagãos, parte do mundo ou mesmo a totalidade dele; ele não 
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Esta proibição tem origem em uma dupla impossibilidade: por um lado, pelo 

facto de toda a expressão linguística estar condenada ao fracasso, se tentar fixar a 

natureza divina (i. e. a linguagem não consegue sair do mundo, não consegue nomear 

adequadamente o que se situa para lá dele) e, por outro lado, porque toda a linguagem 

alberga in nuce um elemento incomunicável que serve de lastro à própria 

comunicabilidade e, sem este elemento, as línguas particulares não poderiam existir 

verdadeiramente. Quanto ao primeiro aspecto, podemos dizer, embora de forma pouco 

ortodoxa, que a linguagem não consegue encetar o “voo” em direcção à transcendência 

sem se despenhar no abismo do sem sentido, do absurdo. Ou seja, as línguas 

particulares apenas podem comunicar o transcendente, sem desvirtuarem a sua natureza, 

se guardarem silêncio a seu respeito. E, deste modo – e só deste modo – a comunicação 

apofática abre caminho, justamente, ao mais elevado, ao incomunicável, sem o 

“profanar”. 
                                                             
era uma das forças que sustentavam o universo, ou mesmo todas elas. As suas dimensões eram 
infinitamente maiores: o universo inteiro era mera criação sua. Por conseguinte, os Israelitas atribuiram 
a Deus um poder e uma distância muito maiores do que qualquer outra religião da antiguidade. Deus é a 
causa de todas as coisas, desde terramotos a desastres políticos e militares. Não existe outra fonte de 
poder, sendo os demónios activados por Deus; a divindade é indivisível, única, simples. E, uma vez que 
Deus não é apenas maior do que o mundo, mas infinitamente maior, a ideia de o representar é absurda. 
Então, é evidente que tentar fazer uma imagem dele é insultuoso.” Dito isto, convém já indicar algumas 
pistas da interpretação aqui esboçada. Adiantemos então, em escorço, algumas indicações que sirvam de 
bússula e, ao mesmo tempo, de acordo com a nossa interpretação, sustentem esta leitura de pendor 
religioso. Com essa finalidade, pedimos de empréstimo as palavras de Wittgenstein para, sinteticamente, 
resumirmos os objectivos principais do livro: traçar uma fronteira entre o dizível e o indizível, de tal 
modo que fique bem claro o seguinte: o dizível pode dizer-se claramente e o indizível não se pode dizer 
de modo algum. Contudo, uma caracterização assim descrita torna-se manifestamente insuficiente. Há 
que acrescentar, portanto, algo mais: aquilo que não pode ser formulado correctamente, o indizível, ou 
seja, o impensável (aquilo que é maior do que toda a grandeza que possamos conceber) é o que mais 
importa procurar. E, a despeito de se reconhecerem os benefícios de se ter traçado, com rigor, a fronteira 
atrás referida, a razão humana atira-se uma e outra vez na perseguição e na consequente expectativa de 
um desvelamento do núcleo de questões que poderiam sossegar a inquietação constitutiva da natureza 
humana em relação à existência (a existência percebida em estreita relação com o mistério do mundo e 
com o mistério de Deus). Depois de afirmar a impotência da linguagem no que respeita aos valores e ao 
sentido do mundo (prop. 6.41), Wittgenstein adianta, em 6.42, que nenhuma proposição – isto é, nenhuma 
imagem – pode expressar nada do que é mais elevado. Isto impossibilita constituir, desde logo, uma 
doutrina ética e uma doutrina religiosa. Segue-se, porém, o corolário de toda esta argumentação: a 
solução do enigma da vida reside fora do espaço e do tempo, a saber, fora do mundo. Chegados a este 
ponto, parece que mais nada se poderia acrescentar. Mas, a proposição 6.54 do Tlp faz uma exortação ao 
leitor e reclama dele uma atenção especial: as proposições do livro não são os elementos mais importantes 
dele, importante é entender quem as escreveu, exactamente no modo como o fez. E mais importante ainda 
perceber que o que não escreveu – que não pode ser expresso nem estar contido no interior do mundo, o 
para lá ou o fora do mundo – constitui a essência, o busílis de todo o problema. Esta proposição anuncia 
ainda um fracasso total da palavra, um fracasso total da representação face à realidade mundo e face a 
Deus. Mas, curiosamente, deixa entreaberta uma porta que vamos abrir mais tarde. A proposição 7 fixa o 
fracasso, sob a forma de proibição – à maneira da maioria dos mandamentos do decálogo – e encarna o 
ideal da transcendência sob a forma de realidade proibida. Não vilipendiar, através de imagens, Deus. 
Doravante Wittgenstein abdicará das palavras (exorta o leitor a que faça o mesmo) e sugere, também, 
viver em concordância com aquilo que disse. Em certo sentido, acabou aqui a filosofia (anuncia aqui a 
morte da filosofia) acabaram também a ética e a religião para se diluirem na corrente da vida – para se 
tornarem formas de vida.     
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 Quanto ao segundo aspecto, há como que uma presença silenciosa no seio das 

próprias línguas que lhes confere uma dimensão simbólica, projectando-as para lá de si, 

como que fazendo remissão para uma dimensão comum a todas elas e que se mantém 

oculta e esquiva a toda e qualquer manifestação. E, no entanto, paradoxalmente, uma tal 

dimensão (também ela incomunicada e incomunicável) constitui o centro e é a alavanca 

de toda a comunicação possível.  

Mas, sendo assim, acontece por outro lado que as declarações das últimas 

páginas do Tlp, com o seu tom oracular, são como que mudas ou pelo menos esfíngicas 

em relação à proveniência das teses éticas e religiosas e ao seu fundamento. 

Naturalmente que essa proveniência, esse fundamento tem em grande parte que ver com 

aquilo que precedeu o próprio Tlp. Porém, o Tlp não esclarece com suficiente nitidez 

como é que as ordens de problemas que “entram em cena” nas proposições finais se 

articulam com o corpus de teses e averiguações – não comporta nenhuma exploração 

expressa dessas ordens de problemas. Ora, é precisamente aqui que se torna muito útil a 

leitura exaustiva dos GT e dos Tb 1914-16. Os diários desbravam o caminho inaugural 

dos problemas éticos e constituem, em simultâneo, o negativo – a matriz compreensiva 

– a partir do qual se tornam visíveis as incursões bem sucedidas e os fracassos do 

trajecto acidentado na fixação das ideias que os aforismos do Tlp condensam. Nos 

diários topamos com várias tentativas de aproximação ao mesmo alvo, diferentes 

redacções do mesmo problema, com interpretações e discussões do vocabulário da Ética 

que procuram dar a ver os nexos de inteligibilidade e as rupturas com a tradição. Em 

contrapartida, a escrita elíptica do Tlp deixa na sombra a depuração conseguida na 

ebulição de posições dos GT e dos Tb 1914-16 e apresenta apenas a fixação que 

cristalizou. Se pedirmos de empréstimo o vocabulário das belas artes, pode dizer-se que 

o Tlp é a “obra acabada”, a obra que o público pode admirar, ao passo que os diários 

correspondem aos inúmeros esboços feitos pelo autor – os quais ainda deixam 

transparecer, com frequência, a sua natureza preparatória. São tentativas de sondar a 

questão, anotadas em cadernos de campo, onde reina o provisório e o preliminar, onde a 

insatisfação passa de anotação em anotação. Por vezes, os esboços não passam de 

simples arabescos, outras vezes já são imagens elaboradas mas que ainda não satisfazem 

por completo. Assim, os diários funcionam como laboratório experimental, onde a 

matéria em causa ainda precisa de ser limpa, retocada e aperfeiçoada. Mas, se para a 

contemplação isso é dispensável e até supérfluo, para o trabalho diligente do crítico 
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constitui material precioso a ter em conta. Tal como os esboços (dos mais elementares 

aos elaborados) em relação à obra, assim também os Tb 1914-16 permitem perceber 

melhor a direcção das aproximações tentadas, a teia de problemas com que a obra se 

debate (e de que resultou): que é que era procurado no caminho para a obra – em uma 

palavra, de que “trata”. 

Conforme se apontou, aquilo que se acusa nas proposições finais do Tlp é uma 

viragem radical que destrói o “meio”, a implantação do problema ético (a sua 

implantação na tradição anterior ao Tlp). Tal viragem comporta vários aspectos. Mas 

um aspecto fundamental da sua promoção – e aquele que, segundo se julga, constitui o 

seu ponto de partida – é a viragem relativamente à vontade, à compreensão do 

fenómeno a que lhe corresponde e àquilo que se passa a seu respeito.  

A inflexão principal no que toca à vontade é a que corresponde a uma inversão 

das assunções naturais sobre a sua eficácia. O que há de novo e radical na tese de 

Wittgenstein é a negação frontal de qualquer posição dominadora da vontade na sua 

relação com os acontecimentos mundanos, a negação de qualquer soberania ou mesmo 

de qualquer influência real da sua parte. Por outras palavras, na raiz da reconcepção da 

Ética em causa no Tlp está o integral desaparecimento de qualquer vontade que decreta, 

que ordena, que manda e impõe a sua lei.   

É isto que se acha expresso no Tlp e é por isso mesmo que a primeira impressão 

causada pelo Tlp, no que diz respeito à forma como compreende a vontade, é insólita, 

verdadeiramente perturbadora e decepcionante. 

 

O mundo é independente da minha vontade.216 

 

 Em termos estritamente filosóficos, a vontade aparece apartada do mundo – 

desligada do decurso dos acontecimentos. A vontade não é uma parte do mundo da res 

materialis. Não é uma coisa entre outras. Não é um objecto, não é uma planta, não é um 

animal. Nem é, sequer, uma parte destacável das qualidades físicas ou psíquicas do ser 

humano. Segundo Wittgenstein, o plano de “realidade” em que se situa a vontade é 

completamente diferente do fluxo e refluxo da contingência. Ela está fora do mundo e é 

ao mesmo tempo a sua fronteira. Todavia, podia situar-se fora do mundo e produzir 
                                                             
216 Tlp, 6.373, vol. 1, p. 82: Die Welt ist unabhängig von meinem Willen. 
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efeitos no interior do mundo. Mas nem isso acontece. Não há nenhum “trânsito”, 

nenhuma passagem entre a vontade e o interior do mundo. Pelo contrário, quanto ao que 

acontece e existe dentro do mundo, ela é absolutamente incapaz. Vontade e mundo são 

realidades autónomas e impermeáveis uma à outra. Esta tese já se encontra largamente 

documentada em passagens dos Tb 1914-16.  

 

 Eu não consigo conduzir os acontecimentos do mundo de acordo com a minha 

vontade, pelo contrário, sou completamente impotente.217 

 

 Porém, a mera declaração de uma posição tão estranha quanto esta, no que 

respeita ao estatuto da vontade (a tese da sua extrema finitude: da impotência) aparece, 

à primeira vista, como incompreensível, escandalosa e inaceitável. Mas mais estranha e 

inverosímil se torna, se desacompanhada da respectiva argumentação. Pois a 

compreensão vulgar da vontade, a sua concepção dominante, acredita (e desde sempre 

está embarcada na crença) que há uma ligação “necessária” com o mundo dos 

acontecimentos motivados pelas decisões humanas, por um lado, e, por outro, acredita 

também que a vontade se acha investida de um poder de realização que não conhece 

limites definidos. Esta implicação da esfera da vontade nos eventos – irreflectidamente 

precipitados ou cuidadosamente ponderados – radica no convencimento de que o ser 

humano está animado por uma “vontade livre”. Convicção essa que em nada costuma 

ressentir-se do facto, empiricamente verificável e na verdade bastante frequente, de 

haver acções que não reflectem o seu uso livre, mas antes decorrem do facto de terceiros 

(ou até mesmo as próprias circunstâncias) coagirem alguém a ir contra a sua própria 

vontade ou, de todo o modo, impedirem que esta realize os seus intentos. Pois o 

entendimento mais corrente – a tese fundamental sobre a potência da vontade – não 

equivale de modo nenhum à tese sobre a sua omnipotência. Segundo a tese 

habitualmente adoptada, sendo potente (capacitada para intervir no mundo), a vontade 

não tem (nem, para ser potente, precisa de ter) uma força ou uma potência a que nada 

seja susceptível de se opor: acontece justamente que a sua intervenção é real mas não é 

a única intervenção, a única potência que interfere no curso dos acontecimentos. A 

vontade intervém em uma esfera onde se cruzam outras “potências” susceptíveis de 
                                                             
217 Tb 1914-16, entrada de 11.6.1916, vol. 1, p. 167: Ich kann die Geschehnisse der Welt nicht nach 
meinem Willen lenken, sondern bin vollkommen machtlos. 
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enfraquecerem, contrariarem ou frustrarem o seu impulso natural e, no limite, em estes 

ou em aqueles aspectos, até de a tornarem impotente, incapacitada. Mas, nesse caso, a 

impotência em causa não é uma impotência total ou de princípio, mas uma limitação 

de força, de raio de acção, de abrangência – limitação que afecta algo que em princípio 

é potente e capaz de intervir, mas cuja intervenção entra em um jogo de forças entre 

factores intervenientes em que por vezes (e até muitas vezes) não prevalece. 

Wittgenstein debate com algum pormenor os pressupostos da forma vulgar de 

compreender a vontade e a sua ligação ao querer e ao desejar. Quando assim sucede, 

introduz expressões como «o modo habitual de considerar», «no sentido habitual do 

termo» ou «em um sentido popular».218 Por vezes, o fio argumentativo surge envolto em 

ambiguidade, outras vezes descreve ziguezagues inesperados e, à primeira vista, até 

contraditórios, passando de um plano de consideração para outro sem aviso prévio. De 

sorte que, quando é assim, a dificuldade principal consiste mesmo em conseguirmos 

seguir, sem despistes graves ou irreparáveis, o fio condutor dos apontamentos que 

acabam por culminar no “laconismo purificado” dos aforismos do Tlp. 

 Ao mesmo tempo, convém também precisar desde já que as sucessivas 

tematizações da noção de vontade visam tornar explícita a articulação entre a vontade e 

o sentido da vida. Esta articulação tem de lançar luz e justificar o plano das acções 

empíricas, aquilo que se faz, em sentido mais lato, ela manifesta a maneira como 

alguém pensa e vive. Isto é, a articulação entre a vontade e o sentido da vida 

corresponde à pedra angular que sustenta toda e qualquer visão do mundo, i.e. toda e 

qualquer forma de estar nele, de compreender aquilo que nele está em causa, o que se 

pode ou deve esperar dele. Assim sendo, ambos os conceitos desempenham um papel 

fundamental nas considerações que se seguem. Pois segundo a perspectiva seguida por 

Wittgenstein, sem um exame atento ao poder da faculdade da vontade, que parece 

indispensável, como condição de possibilidade da própria elevação ao plano ético, 

também não se consegue esclarecer algo tão fundamental quanto o sentido da vida. 

Inversamente, se não se estabelecer uma ligação entre a própria Ética e o sentido da 
                                                             
218 Para as referências que Wittgenstein faz a esta nomenclatura consagrada pela visão habitual e também 
para uma breve caracterização do estatuto protagonista que tal nomenclatura ocupa no “mundo da vida” 
(as indicações que Wittgenstein dá a respeito destes aspectos aparecem sem qualquer aviso prévio, no 
meio de análises cuja perspectiva já sai fora da mundividência habitual) veja-se sucessivamente Tb 1914-
16, entrada de 7.10.1916, vol. 1, p. 176; entrada de 20.10.1916, p. 181 e, por fim, entrada de 4.11.1916, 
pp. 182-184. Nem sempre, porém, as considerações de Wittgenstein informam da transição de plano, 
entre o plano transcendental e o do modo habitual de considerar a vontade. As suas análises descrevem, 
na maior parte das vezes, fenómenos que o leitor tem de identificar como fazendo parte de uma ou de 
outra perspectiva.  
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vida, a Ética fica completamente esvaziada e acaba por corresponder a qualquer coisa 

como pura retórica.  

 Para se ver minimamente claro em tudo isto, em primeiro lugar, tem de se 

averiguar, pormenorizadamente, se há um ou mais sentidos que o conceito de vontade 

pode ter nos textos de Wittgenstein. É esta a tarefa a que agora vamos tentar dar 

execução. No corpus de textos de Wittgenstein surgem, quase sempre paralelas, duas 

formas dissemelhantes de conceber e caracterizar a vontade. Ambas transitaram para a 

redacção do Tlp, mas simplesmente como meros postulados. 

 

 6. 423 Da vontade como portadora do ético não se pode falar. 

E a vontade como fenómeno só interessa à Psicologia.219  

 

Uma versão posterior, temporalmente datada do início da década de 30, põe a 

questão da inefabilidade da vontade nos seguintes termos – no seguimento e como 

epílogo de uma série de debates e assentamentos que procuram fixar com precisão a 

inexpressabilidade fenoménica da intenção. 

 

E é análogo a isto quando dizemos: «a vontade não pode ser fenómeno, porque 

todo o fenómeno também apenas acontece, suporta-mo-lo, mas não é algo que 

façamos. A vontade não é algo que eu veja acontecer, ela consiste antes como que no 

facto de nós sermos na acção; de nós sermos a acção.»220  

                                                             
219 Tlp, 6.423, vol. 1, p. 83: Vom Willen als dem Träger des Ethischen kann nicht gesprochen 
werden. 
Und der Wille als Phänomen interessiert nur die Psychologie. 
Se ignorarmos a importação de muito vocabulário ético feita a partir de Schopenhauer, a qual se torna 
manifesta, sem dúvida, a quem estude ambos, julgamos não ser descabido mencionar uma contaminação, 
(mais difícil de detectar) da terminologia ética utilizada por Wittgenstein, a partir de outra poderosa 
influência quanto às suas concepções éticas. Trata-se, claro, de Otto Weininger e, em particular, do seu 
livro mais conhecido – Sexo e Carácter. Aliás, este foi dos poucos autores que Wittgenstein designava 
como “grande” (cf. CL, 144 LW-EM, de 23.8.1931, p. 250). Citamos aqui uma breve passagem desta 
obra que permite perceber as curiosas afinidades entre ambos e que nos parece ser uma apresentação 
idêntica do leque de problemas para que adverte a proposição 6.423 do Tlp. Cf. WEININGER, O., 
Geschlecht und Charakter, Matthes & Seitz Verlag, München, 1997, II parte, VIII capítulo, p. 227-228: 
Nicht was geschieht, sondern was geschehen soll, ist Objekt der Moralwissenschaft, alles andere 
gehört in die Psychologie. O objecto da ciência moral não é o que acontece, mas aquilo que deve 
acontecer, tudo o resto pertence à Psicologia. 
220 PG, VIII, §97, vol. 4, p. 144: Und dem analog ist es wenn wir sagen: «Der Wille kann kein 
Phänomen sein, denn jedes Phänomen geschieht wieder nur, wird von uns hingenommen, ist aber 
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Algo semelhante tranparece em outro enunciado, redigido nos últimos anos de 

vida, ao atacar a questão da inefabilidade da vontade de uma maneira brutal e sem 

esperança. Isto é, afirma-se aí que não é possível, a quem quer que seja e como quer que 

seja, acalentar qualquer esperança de certas realidades poderem ser traduzíveis no plano 

físico – por exemplo, a vontade. Uma vez que nada no plano material é capaz de 

traduzir tais realidades. Por outras palavras, não há correlato da vontade no mundo 

fenomenal e a crença em todo e qualquer tipo de manifestação dela naquele plano 

corresponde a uma ilusão pura e simples. 

 

Portanto, é perfeitamente possível que certos fenómenos psicológicos não 

possam ser investigadas em termos físicos, porque fisiologicamente nada lhes 

corresponde.221 

 

Não sofre dúvida que estamos perante passagens decisivas para entender a 

distinção entre as duas acepções do conceito de vontade, tal como se acha apresentada 

na proposição 6.423 do Tlp. Para se entender esta distinção tem de considerar, com 

muita atenção, as duas formas de entender a vontade atrás referidas e agora resumidas 

no enunciado 6.423. Esta proposição, que concretiza a tese geral da proposição 6.42, é a 

única do Tlp que faz referência explícita às duas formas referidas de entender a vontade. 

Cada uma destas formas de entender a vontade toma direcções opostas. A 

caracterização que delas se acha feita no Tlp é muito breve, quase telegráfica. Acontece, 

porém, que se acha retomada e, em certo sentido, precisada em várias passagens da obra 

posterior, a que se pode, por isso, recorrer para tentar compreender do que é que se trata. 

 O que salta à vista na concepção wittgensteiniana da vontade, da qual este 

enunciado dá um sumário exacto, é uma dupla impossibilidade susceptível de ser 

traduzida do seguinte modo. Ou – já veremos por que razões – não se pode falar da 

vontade quando tomada na acepção de portadora dos juízos éticos, isto é, enquanto 

vontade transcendental (e, tanto quer dizer, enquanto condição do mundo); ou não 
                                                             
nicht etwas, was wir tun. Der Wille ist nicht etwas, was ich geschehen sehe, sondern er besteht 
gleichsam darin, daβ wir in der Handlung sind; daβ wir die Handlung sind.» 
221 BPP, I Parte, §904, vol. 7, p. 166: Es ist also wohl möglich, daβ gewisse psychologische Phänomene 
physiologisch nicht untersucht werden können, weil ihnen physiologisch nichts entspricht. (Esta 
observação repete-se em Z, §609, vol. 8, p. 417) 
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interessa falar da vontade enquanto fenómeno – como faz a Psicologia – e, tanto quer 

dizer, não interessa falar dela como instância legitimadora que estabelece laços causais 

com outros fenómenos intra-mundanos. Com efeito, um tal modo de falar sobre a 

vontade, mesmo que recorra ao vocabulário moral, só o pode conter e utilizar de forma 

inadequada. Pois todo e qualquer encadeamento de causalidade – e é algo como isso que 

está em jogo ao falar-se da vontade como fenómeno ou de vontade empírica (a vontade 

em sentido psicológico) – é totalmente neutro do ponto de vista ético.222   

 No resto do Tlp, a maior parte da “discussão” expressa do problema da vontade 

está focada sobre a primeira destas duas teses. Tal concentração na primeira das teses 

deve-se precisamente àquilo que está afirmado na segunda parte da proposição: a 

vontade como fenómeno não interessa, não é de todo um problema filosófico. Porém, 

sendo assim, isso não significa que a tese sobre a irrelevância filosófica da vontade 

enquanto fenómeno não seja, ela mesma, uma tese filosófica relevante – e, mesmo, uma 

tese filosófica decisiva para a concepção wittgensteiniana da vontade. Razão pela qual 

nos debruçaremos, já de seguida, sobre a perspectiva de Wittgenstein acerca da vontade 

nesta acepção, uma perspectiva que se acha expressa sobretudo no corpus periférico ao 

Tlp mas que, não obstante, constitui uma peça fundamental da concepção global sobre a 

questão da vontade que aquela obra veicula.  

 Aliás, em rigor, nenhuma das teses é debatida, em pormenor, ao longo do Tlp. 

Isto se tivermos em mente aquilo que vulgarmente é entendido por “debate filosófico”: 

a apresentação de uma tese suportada por argumentos e confrontada com teses 

alternativas a si, etc. Wittgenstein apresenta teses como quem enuncia axiomas ou 

postulados e, subsidiariamente, indica algumas consequências e efeitos das mesmas – 

nunca faz mais do que isso.  

 Se alguém se demorar na leitura do Tlp, encontra, certamente, várias 

proposições que dependem dos dois núcleos temáticos referidos em 6.423, proposições 

cuja análise pode contribuir, decisivamente, para melhor compreender o conceito de 

vontade. Procurar-se-á pôr em foco a totalidade dos elementos dispersos relevantes 

                                                             
222 Eis o que significa, nas palavras de Wittgenstein, uma discussão psicológica. Cf. PB, III Parte, §31, 
vol. 2, p. 69: (Die psychologischen – trivialen – Erörterungen über Erwartung, Assoziation, etc. 
lassen immer das eigentlich Merkwürdige aus, und man merkt ihnen an, daβ sie herumreden, ohne 
den vitalen Punkt zu berühren.) As discussões psicológicas – triviais – acerca da expectativa, da 
associação, etc. omitem sempre aquilo que é verdadeiramente notável e nota-se nelas que falam com 
rodeios sem tocar no ponto vital. 
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nesta matéria, bem como os nexos que há ente os Tb 1914-16 e os GT com o Tlp. 223 

Tudo isto para tentar alcançar uma compreensão global, primeiro de um e depois do 

outro núcleo apontado. Sempre que se julgar oportuno, remete-se também para passos 

dos escritos posteriores a 1929, onde se encontram desenhadas concepções análogas. 

 As considerações que se seguem, dão início às análises relativas à perspectiva 

natural resumida na segunda parte da proposição 6.423. Vendo bem, se as averiguações 

de Wittgenstein sobre a natureza da vontade se esgotassem na perspectiva metafísica 

sobre a sua inefabilidade, isso tenderia a suscitar a impressão de que uma tal concepção 

do problema é formal e abstracta, deixando completamente de fora os sujeitos na sua 

vida concreta. Ou seja, ter-se-ia a impressão de que a concepção de Wittgenstein não 

contempla o sujeito “em situação”, com toda a pletora de motivações, expectativas, 

dúvidas, temores, dissabores, condicionamentos, etc. etc. Em suma, se não houvesse 

senão a declaração da inefabilidade e se, por isso, não fosse possível falar, em absoluto, 

acerca de nós mesmos enquanto indivíduos ocupados, envolvidos e absorvidos pelo 

“mundo da vida”, nem acerca dos actos que praticamos, pareceria que algo ficava de 

fora ou excluído da esfera da ética.  

 Wittgenstein designa as concepções que estão supostas nesta forma de reacção à 

sua tese sobre a irrelevância ética da vontade na acepção psicológica, com a «maneira 

habitual» ou «popular» de considerar a vontade. A perspectiva popular da vontade acha-

se, no essencial, exposta de forma dispersa e fragmentária nos escritos que precederam 

o Tlp e no conjunto de textos que estiveram na origem de considerações retomadas na 

segunda parte das PU. Procuremos, então, apurar, reunir e, tanto quanto possível, 

compor os elementos principais deste complicado puzzle. 

 

 É a vontade uma tomada de posição em relação ao mundo? 

A vontade parece ter de se reportar sempre a uma representação. Por exemplo, 

nós não podemos imaginar que realizámos um acto voluntário sem termos dado conta 

de que o realizámos. 

                                                             
223 As entradas dos Diários pessoais são muito ricas filosoficamente. Por isso, assumem uma grande 
importância em várias questões que procuramos estudar e compreender. Assim, desempenha um papel 
especial a dependência das questões éticas em relação às categorias religiosas. 
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 Senão podia surgir, por exemplo, a pergunta, se já está completamente 

realizado. É, por assim dizer, óbvio que precisamos de um apoio no mundo para a 

vontade.  

 A vontade é uma tomada de posição do sujeito em relação ao mundo.224  

 

 Antes de mais, a vontade reporta-se sempre, assim “parece”, a uma 

representação. Tal como a composição do vocábulo explicitamente evoca, uma 

representação traz à presença – a um nível diferente do da factualidade ou da 

materialidade das coisas – o acontecimento daquilo que está a ser representado. A 

representação pode dizer respeito a um acontecimento presente, por exemplo, algo dado 

na intuição. Mas também pode dizer respeito a um ausente, a saber, a reconstituição 

mnésica de um sucesso passado, a antecipação de algo que há-de ser, ou a “fantasia” de 

um evento possível. Deste modo, tanto uma memória quanto uma apresentação 

intuitiva ou mesmo uma expectativa (isto é, a representação fictícia de algo que ainda 

não ocorreu, o qual pode mesmo não vir a ocorrer de todo) relevam de uma estrutura 

da vontade.  

 O exemplo da memória não oferece dificuldades de compreensão. Alguém traz 

até ao presente um evento de outrora, precisamente, quando se debruça sobre as suas 

experiências passadas. Por uma determinação da vontade, restitui ao instante presente 

algo que já foi, que aconteceu, algo acabado e terminado no tempo. E, a despeito de 

nada nem ninguém ser capaz de mudar o curso dos acontecimentos pretéritos (a vontade 

devolve ao instante presente uma cena completamente acabada), é verdade que a sua 

devolução está longe de restituir, na íntegra e sem interferências, o acontecido. É assim, 

em primeiro lugar, porque os acontecimentos, em virtude da sua antiguidade, perdem 

nitidez e precisão quanto aos pormenores fácticos; acresce em segundo lugar que, para 

além disso, trocam de lugar, com frequência, no arquivo da memória, por 

“enevoamento” ou perda de nitidez e também em virtude de um peculiar método de 

selecção, em grande parte regulado por critérios de importância, que em larga medida 

                                                             
224 Tb 1914-16, entrada de 4.11.1916, vol. 1, p. 182: Ist der Wille eine Stellungnahme zur Welt? 
Der Wille scheint sich immer auf eine Vorstellung beziehen zu müssen. Wir können uns z.B. nicht 
vorstellen, daβ  wir einen Willensakt ausgeführt hätten, ohne gespürt zu haben, daβ  wir ihn 
ausgeführt haben.  
Es könnte sonst etwa die Frage entstehen, ob er schon ganz ausgeführt sei. 
Es ist sozusagen klar, daβ  wir für den Willen einen Halt in der Welt brauchen. 
Der Wille ist eine Stellungnahme des Subjekts zur Welt. 
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reflectem perspectivas de todo ainda não rasgadas nos modos do tempo a que se 

reportam as memórias em causa. Pois as “memórias” ganham ou perdem protagonismo 

em função do nexo que têm com o quadro geral da vida, com as formas que a pouco e 

pouco se vão desenhando no próprio curso da experiência. Assim: algo que, no 

momento em que aconteceu, parecia ter um significado ímpar pode, com o decorrer do 

tempo, ser relegado para uma posição secundária na organização biográfica (do sentido 

da existência) do sujeito ou, inversamente, aquilo que em determinado momento parecia 

destituído de relevo pode, ao longo da existência, vir a assumir um papel de destaque. 

Por outro lado, se é uma verdade intocável o facto de nada poder alterar o que 

aconteceu, isso já não se verifica quanto à devolução que o sujeito faz da recordação em 

causa. Ou seja, as nossas memórias enquadram-se em um universo plástico no quadro 

do qual se dão transformações de toda a ordem: de importância, de nitidez, de 

exactidão, de valor e até de sentido. De tal sorte que, por ocasião de uma lembrança, o 

sujeito não está a recuperar objectivamente algo que aconteceu “assim e assado”, mas 

sim a retomar algo que, no percurso compreendido entre a sua ocorrência e o instante 

presente, sofreu perdas e também retoques, em suma, sofreu modificações de uma 

grandeza por vezes insuspeita. Por conseguinte, uma memória aproxima-se muito mais 

de uma “recriação”, de maior ou menor vulto de certos acontecimentos do passado, na 

qual a vontade não está isenta de envolvimento, do que de uma reposição literal do 

conteúdo de um ficheiro biográfico da experiência individual. 

 Aparentemente as coisas passam-se de modo diferente quanto aos objectos 

dados aqui e agora na intuição. Esta mesa, os livros espalhados sobre o tampo, a caneta 

de tinta permanente, os cadernos de apontamentos, as várzeas de milho vistas através da 

janela e também os pinhais mais ao longe – tudo isto aparece como um conjunto de 

objectos indespedíveis no horizonte visual, no horizonte auditivo, etc. Não parecem, de 

modo algum, movidos ou tocados pela vontade. Abro os olhos e não posso deixar de 

vê-los. Estão aí e a presença deles assalta-me e impõe-se-me de forma irrecusável. E o 

mesmo se passa (com as devidas diferenças de intensidade e aproximação) para a 

dimensão olfactiva ou para a auditiva.  
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Com a frase «as representações são voluntárias, as sensações não» não se 

destingue as sensações das representações, mas sim os jogos de linguagem nos quais 

temos que ver com estes conceitos.225  

 

Nenhum decreto da vontade faz desaparecer ou consegue mudar os objectos que 

parecem impor-se no horizonte perceptivo e, por isso, dizer simplesmente que as 

representações são voluntárias parece uma contradição insustentável. Eu posso eliminar 

os objectos do meu horizonte visual se fechar os olhos, do meu campo auditivo se tapar 

os ouvidos, da minha esfera de alcance táctil se me afastar deles. Contudo, não evito 

estar, marcar presença, existir em um qualquer espaço visual, auditivo, táctil. Mais 

ainda: nada que dependa do plano volitivo é capaz de alterar certas propriedades 

sensitivas das representações que ocorrem no meu horizonte perceptivo: a cor de um 

objecto ou o cheiro que dele se desprende. E, como está bem de ver, o virar costas a este 

horizonte perceptivo não responde ao problema que aqui está em jogo. Pois não escapo 

de modo algum à invasão e arrumação dos objectos no espaço – à evidência material de 

estarem aí e poderem ser vistos, tocados, cheirados. E anular a possibilidade do 

horizonte dos sentidos, qualquer que seja (não ver, não ouvir, não tactear, não cheirar, 

não saborear), é esconder o problema que aqui se põe sem o encarar de frente.  

 Por outro lado, a relação entre a vontade e as realidades inscritas no quadro do 

tempo “futuro” tem muitos (e disfarçados) rostos. No modo de ver popular, os desejos e 

as expectativas são aspectos da vontade. A representação enxertada no desejo (a coisa 

desejada) ou na expectativa (a coisa pela qual se espera) possui somente uma existência 

virtual, porquanto não se está seguro da sua ocorrência. Contudo, é realmente uma 

representação de um determinado sujeito: a representação do que é desejado no desejo 

que realmente se tem ou a representação do que é esperado na expectativa que 

realmente se tem. O sublinhado do advérbio (realmente) pretende reforçar a pertença 

integral deste género de representações à intenção, ao querer: deseja-se e espera-se de 

forma consciente, que traduz um movimento intencional do sujeito na direcção do 

procurado. Quase se podia dizer que a intenção é a seiva da vontade. E se há um 

domínio onde não se dispensa, de modo algum (nem sequer para a compreensão 

vulgar), a ligação entre representação e intenção, esse é o domínio do futuro. O sujeito 
                                                             
225 BPP, II Parte, §129, vol. 7, p. 242: Mit dem Satz «Vorstellungen sind willkürlich, Empfindungen 
nicht» unterscheidet man nicht Empfindungen von Vorstellungen, sondern die Sprachspiele, in 
denen wir´s es mit diesen Begriffen zu tun haben. 
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volitivo vira a atenção e – mais do que isso – tende para os objectos ou acontecimentos 

(perfeitamente virtuais) que ainda não ocupam o espaço da actualidade, da realidade 

palpável, e fá-lo justamente devido a um interesse manifesto ou implícito neles.  

 

Como é que eu posso esperar o acontecimento [se], como é óbvio, ele ainda não 

está de modo algum aí? (…) 

Para nós é difícil escapar à comparação: o ser humano entra em cena – o 

acontecimento entra em cena. Como se o acontecimento já estivesse preformado à 

porta da realidade e agora entrasse em cena nela (como em um compartimento).226  

 

Pode dizer-se que se é atraído por algo que, não sendo ainda ontologicamente de 

verdade (não sendo uma existência efectiva), já está a intervir (já é diferente de nada), 

se o motivo da atracção é desejado. Também se pode dar o caso de o interesse no 

“objecto” virtual ser meramente negativo: quando aquilo que ocupa e preocupa a 

vontade é algo a evitar, algo temido e para que se tem relutância, etc. O plano do futuro 

está preenchido por estas realidades híbridas, por estes “fantasmas” – que na maior parte 

do tempo puxam, guiam e marcam o ritmo da nossa existência. Há sem dúvida uma 

espécie de inclinação natural da vontade para o tempo que há-de vir: um tempo em 

branco que admite (e para ele convergem) os nossos desejos mais explícitos e imediatos 

bem como os mais secretos, a respeito do qual, porém, não se tem a certeza de que a sua 

realização ocorra a nosso favor e em confrmidade com o que se havia imaginado. Este é 

um ponto fundamental a reter no estudo da vontade empírica. 

 Procuremos então focar com mais clareza o essencial da questão: a vontade 

estabelece uma relação com uma representação – quer dizer, a vontade reporta-se a um 

objecto, a um evento, a um facto. Se alguém quer (e o acto voluntário manifesta 

precisamente a actualidade do querer), então tem de querer alguma coisa. Quem come 

por decisão da sua vontade quer saciar a fome. Quem grita em estado de aflição quer 

fazer-se ouvir. Quem abraça uma carreira política ambiciona protagonismo (ou então, a 

fazer fé nas palavras dos próprios, ambicionam servir a “coisa pública”). Em sentido 
                                                             
226 PG, VIII, §90, vol. 4, pp. 136-137: Wie kann ich das Ereignis erwarten, es ist ja noch gar nicht 
da? (…) 
Es ist uns schwer, von dem Vergleich loszukommen: Der Mensch tritt ein – das Ereignis tritt ein. 
Als wäre das Ereignis schon vorgebildet vor der Tür der Wirklichkeit und würde nun in diese (wie 
in ein Zimmer) eintreten.  
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trivial, as inúmeras formas de acção constituem objectivações do “livre arbítrio”, de 

decisões tomadas pela vontade. A intenção parece ser, grosso modo, o primeiro nível da 

acção. A decisão é, logicamente, o seu segundo passo: isto é, alguém pode ter a intenção 

de algo e não se decidir a praticá-lo, a levá-lo à acção – seja por o julgar inexequível ou 

pura e simplesmente por falta de coragem para o realizar, seja por deparar com uma 

manifesta falta de condições exteriores, etc. Os meandros do que designamos por 

condições externas – todo o género de condições de possibilidade que têm que ver com 

a exequibilidade da acção e todo o género de constrangimentos (desde os que dificultam 

até ao caso extremo dos que impedem) – desenham um mapa complexo e a perder de 

vista que não vamos, para já, seguir, mas para o qual é indispensável chamar a 

atenção.227  

 

De facto, uma pessoa só pode dizer alguma coisa quando aprendeu a falar. 

Portanto, quem quer dizer alguma coisa, tem de, para isso, ter também aprendido a 

dominar uma língua; e, no entanto, é evidente que ao querer falar não tinha de falar. 

Tal como ele também não dança ao querer dançar. 

E quando se reflecte sobre isso, então o espírito recorre à representação do 

dançar, do falar, etc. 228 

 

A decisão abre caminho à efectivação, ao passo que a acção já corresponde a 

uma concretização, a uma materialização da decisão (cujo resultado nem sempre 

corresponde ao idealizado na intenção). E, apesar de não haver essa coincidência 

                                                             
227 Este até seria um caminho interessante a percorrer. Em especial se reuníssemos os inúmeros casos de 
condições de possibilidade ou de constrangimentos que estão na origem da intenção, primeiro, e da 
decisão, depois. O próprio Wittgenstein sugere – e este tipo de sugestão aparece apenas em textos 
posteriores a 1929 – que até mesmo ao nível da intenção é necessário coligirmos algo mais do que o 
próprio sujeito volitivo para captarmos uma visão mais abrangente e capaz do fenómeno da 
intencionalidade do que aquele que está lançado pela forma tradicional de o abordar. Por exemplo, uma 
pessoa não pode manifestar a intenção de jogar xadrez se a civilização em que nasceu e vive desconhece 
esse jogo, se ele não faz parte da herança, do património cultural desse povo. Portanto, Wittgenstein 
sugere que a intenção como que está inscrita em quadros mais vastos que a suportam e lhe dão sentido de 
forma tácita – quadros culturais, históricos, geográficos, etc. É isso que o §337 das PU equaciona e põe 
em foco.  
228 PU, §338, vol. 1, p. 387: Man kann doch nur etwas sagen, wenn man sprechen gelernt hat. Wer 
also etwas sagen will, muβ dazu auch gelernt haben, eine Sprache beherrschen; und doch ist es 
klar, daβ er beim Sprechenwollen nicht sprechen muβte. Wie er auch beim Tanzenwollen nicht 
tanzt. 
Und wenn man darüber nachdenkt, so greift der Geist nach der Vorstellung des Tanzes, Redens, 
etc. 
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absoluta entre aquilo que foi querido e o que é alcançado, é um facto estranho reparar 

que isso que se alcançou foi, ainda assim, voluntário. Isto a despeito de persistir um 

hiato entre o que foi conseguido e aquilo que era perseguido. Por outro lado, a previsão 

de algo, a espera de um acontecimento (lançado no jogo das possibilidades através da 

intenção) tem lugar de uma maneira inteiramente formal e só o seu preenchimento, só a 

chegada “real” disso pelo qual se esperou, anula o estado precário – vazio e 

indeterminado – da espera, da expectativa. Porém, Wittgenstein levanta dúvidas em 

relação a este processo. Ou seja, será que a execução de uma acção ou o preenchimento 

de uma expectativa correspondem exactamente àquilo que fora previamente pensado? 

No concreto: se eu prevejo levantar o meu braço dentro de dois minutos e, chegado o 

momento, faço isso, então, o que foi efectivamente feito é “tirado a papel químico” 

daquele movimento que tinha idealizado? Quer dizer, porventura acontece mesmo que o 

movimento realizado se ajusta milimetricamente ao que fora previsto, quanto à 

amplitude do ângulo do braço em relação ao corpo, quanto à velocidade com que foi 

executado, quanto à destreza, à altura, etc? Ou, pura e simplesmente, a acção idealizada 

não é prévia e completamente especificada, detalhada nos seus pormenores e, uma vez 

acontecido o movimento muito mais determinado, ele – com a sua chegada “em carne e 

osso”, como dizem os fenomenólogos – preenche as lacunas que subsistiam no 

movimento representado, enquanto era ainda meramente formal? Mas, se assim é, como 

sabemos que era exactamente aquilo que queríamos, com as propriedades e feições que 

efectivamente a caracterizam no seu acontecer no mundo? 

 

Quando damos uma ordem, pode parecer que a última coisa que a ordem 

almeja tivesse de permanecer, de facto, inexpressa, porque persiste sempre uma 

clivagem entre a ordem e a sua execução. Por exemplo, eu desejo que alguém faça um 

determinado movimento, por exemplo, que levante o braço. Para tornar isso 

completamente claro, eu mostro-lhe como se faz o movimento. Esta imagem parece 

inequívoca, excepção feita à pergunta: como é que ele sabe que devia fazer este 

movimento?229 

                                                             
229 PG, VII, §86, vol. 4, p. 133: Wenn wir einen Befehl geben, so kann es scheinen, als ob das Letzte 
was der Befehl wünscht doch unausgedrückt bleiben muβ, da immer noch eine Kluft zwischen dem 
Befehl und seiner Befolgung bleibt. Ich wünsche etwa, daβ Einer eine bestimmte Bewegung macht, 
etwa den Arm hebt. Damit es ganz deutlich wird mache ich ihm die Bewegung vor. Dieses Bild 
scheint unzweideutig bis auf die Frage: wie weiβ er, daβ er diese Bewegung machen soll? 
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A objecção de Wittgenstein parece colher sentido apenas quando há dois 

intervenientes na acção. Isto é, quando alguém dá uma ordem e outro tem de a cumprir. 

Neste caso dá a impressão de que subsiste sempre algo residual, algo que se perde ou 

que enfraquece no acto comunicativo, entre duas pessoas. Com efeito, este exemplo põe 

em causa a possibilidade da duplicação. Isto é, será possível a outrem reproduzir de 

maneira completamente fidedigna a acção “imaginada” pela intenção? Se há alguma 

hipótese de uma tal duplicação, então o sujeito da intenção devia ser capaz de a 

identificar através das suas manifestações exteriores. Mas, mais uma vez, a questão não 

está bem posta: os fenómenos nunca traduzem fiel e integralmente o plano da intenção 

e, mesmo que isso fosse possível, não existe uma propriedade – um sinal exterior – que 

identifique a aliança genuína entre acção e intenção – muito menos quando a intenção 

de um determinado sujeito tem de ser materializada por outra pessoa. Há um hiato, uma 

descontinuidade inultrapassável, entre dois sujeitos. Quer já se considere a comunicação 

entre eles, quer já se considere a ordem que o outro tem de executar; parece inevitável 

produzir-se alguma perda, alguma “degradação” entre o que alguém diz e aquilo que o 

outro ouve. E também parece subsistir sempre alguma perda entre o que se ordena e 

aquilo que se faz. Por isso, Wittgenstein equaciona a dificuldade de um modo mais 

radical quando entra em jogo apenas o sujeito na primeira pessoa singular. Mesmo neste 

caso, onde não há distância entre comunicar e ouvir, entre intentar e fazer, o fantasma 

da dúvida aparece. 

 

Como é que eu sei que encontrei isso que procurei anteriormente? (Que se 

realizou aquilo por que esperava, etc.) 

Eu não posso ter juntos a anterior expectativa e o acontecimento que ocorre. 

O acontecimento que substitui a expectativa é a sua resposta. 

Mas para isso é, porém, necessário que um acontecimento tenha de a substituir 

e isto significa, na verdade, que a expectativa tem de estar no mesmo espaço que a 

coisa que se espera. 
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Eu falo aqui de uma expectativa apenas como de qualquer coisa que, 

necessariamente, tem de ser ou preenchida ou frustrada, portanto não uma expectativa 

à toa.230 

 

Ou seja, o acontecimento que resultou de uma expectativa toma o lugar, ou 

melhor, preenche o espaço vazio dela – e o mesmo se aplica ao desejo. Formalmente, a 

expectativa é expectativa de qualquer coisa. Mas isto que designo por “qualquer coisa” 

é justamente uma entidade indeterminada quanto aos pormenores? Há duas respostas 

para esta pergunta. Se o que se espera ou deseja é isto ou aquilo ou se, pelo contrário, é 

algo sem recorte figurativo exacto na vivência imediata do sujeito. O primeiro caso 

subsume situações expectantes em que o “objecto” da espera ou do desejo possui um 

perfil suficientemente nítido (o qual provém de uma proximidade espacial, temporal ou 

de sentido em relação ao eu). É o que sucede em casos como “espero o grito da minha 

mãe para o almoço a todo o momento” ou “amanhã tenho de regar a horta” ou ainda 

“desejo que faças boa viagem até Lisboa.” Quer dizer, há em todos estes exemplos mais 

do que uma notícia da situação, há um conhecimento empiricamente capacitado disso 

que se espera (o mesmo sucede para o que se deseja e teme), de tal sorte que o seu 

aparecimento, a sua concretização – por mais diferente que seja da situação imaginada – 

nunca pode constituir uma novidade absoluta. A margem de erro da sua ocorrência só 

admite variantes dela, isto é, diferenças de detalhe. Por conseguinte, em casos idênticos 

aos citados, é possível fazer-se uma antecipação das propriedades da entidade ou da 

situação vindoura que não divergem substancialmente das reais. Em suma, as 

propriedades fundamentais mantêm-se intactas (ou coincidem) e pode-se falar de 

adequação total ou parcial (caso em que, de todo o modo, as “divergências” que 

ocorrem são de pequena monta). 

                                                             
230 PB, III Parte, §28, vol. 2, pp. 67-68: Wie weiβ ich, daβ ich das gefunden habe, was ich früher 
gesucht habe? (Daβ das eingettrofen ist, was ich erwartet habe, etc.) 
Ich kann die frühere Erwartung nicht mit dem eintreffenden Ereignis zusammenhalten.  
Das Ereignis, welches die Erwartung ersetzt, das ist ihre Antwort. 
Dazu ist es aber nötig, daβ ein Ereignis sie ersetzen muβ, und das heiβt ja, daβ die Erwartung im 
gleichen Raum sein muβ wie das Erwartete.  
Ich rede hier von einer Erwartung nur, als von etwas, was unbedingt entweder erfüllt oder 
enttäuscht werden muβ, also nicht eine Erwartung ins Blaue.  
Cf. ainda LSPP, §86, p. 364: Das aber sollte uns nicht überraschen. Denk daran, daβ man die eigene 
künftige Handlung in der Äuβerung der Absicht vorhersagen kann. Mas isto não nos devia 
surpreender. Pensa no facto de que na expressão da intenção se pode predizer a acção futura própria.  
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O caso muda um pouco de figura quando as situações envolvem acontecimentos 

de grande amplitude espacial e/ou temporal – portanto, distância e indeterminação. Por 

exemplo, se eu espero um amigo que não vejo há vinte anos, eu posso antecipar, em 

termos gerais, a sua chegada em vários aspectos. Certamente estará mais velho, casado e 

acompanhado pelos filhos que nunca vi, talvez vista de acordo com a sociedade em que 

vive, etc, etc. Todavia, ao aparecer diante de mim, toda uma multidão de aspectos 

impõe a sua força presencial e manifesta a insusceptibilidade de a situação real ser 

antecipada seja de que modo for: o rosto alegre mas cansado da vida, as cãs e as rugas 

recentes, a indumentária, toda a atmosfera sentimental que envolve o regresso, o tempo 

meteorológico, o estado anímico de quem chega e de quem espera, etc, etc. Não 

obstante tudo isto, há como que uma afinidade entre aquilo por que se espera e o que 

acontece. Ou seja, não há uma inadequação completa. Identifica-se na situação algo que 

antes fora esperado, imaginado. De sorte que poderíamos dizer, embora de forma 

grosseira, que o desejo é acompanhado pela sua sombra: a coisa desejada. É isso que 

significa dois acontecimentos pertencerem ao mesmo espaço lógico, haver algo de 

comum que necessariamente partilham. Uma diferença abissal os separa: enquanto 

desejado, o objecto não está aqui (ainda é, somente, uma “presença ausente”) e, uma vez 

preenchido o desejo (que o objecto cuja presença assegura tal preenchimento), ocupa 

“materialmente” o lugar do que era desejado. Não seria possível falar de preenchimento 

da expectativa, a não ser de modo absurdo, se, ao esperar por um amigo, aquilo que 

surgisse diante de mim fosse um elefante. Mesmo quando a expectativa é defraudada e 

o acontecimento ocorrido não se ajusta, de modo algum, ao que se supunha acontecer, o 

que acontece tem de ter, obrigatoriamente, algo em comum com o esperado. Sendo que, 

neste caso último, aquilo que constitui o núcleo principal da expectativa, a sua principal 

motivação, não se adequa ao acontecimento que a preenche. Ou seja, pode ser apenas 

um pormenor que não encaixa na expectativa e que, por isso, dá lugar a um 

acontecimento gorado. Porém, o que Wittgenstein frisa, com insistência, é o facto de, 

mesmo assim, o acontecimento que sobreveio à expectativa, a substituir, a destronar e 

como que a aniquilar. O estar deposto em algo que há-de vir, o estar em espera (ou à 

espera) desaparece no momento em que isso por que se esperava, chega. A falta que 

alimentava o desejo ou de que se fazia a própria expectativa é suprida.  
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A ideia de que aquilo que desejamos que aconteça tem de estar presente como 

uma sombra no nosso desejo está profundamente enraízada nas nossas formas de 

expressão. Mas, de facto, poderíamos dizer que ela é quase tão absurda quanto aquele 

absurdo que, efectivamente, gostaríamos de dizer. Se [isso] não fosse demasiado 

absurdo, diríamos que o facto que nós desejamos tem de estar presente no nosso desejo. 

Pois como é que podemos desejar que aconteça precisamente isto, se precisamente isto 

não está presente no nosso desejo? É bastante correcto dizer: a mera sombra não 

chega; porque ela fica aquém do objecto e nós queremos que o desejo contenha o 

próprio objecto.231 

 

Dito de forma tosca, o desejo contém apenas o objecto virtual e o que nós 

queremos é o objecto real. Não só não nos satisfaz a sombra do objecto, com todos os 

graus de indefinição e opacidade que a caracterizam – atente-se, no entanto, ao facto de 

a sombra viver à custa do objecto a partir do qual é projectada (quase como parasita 

dele) – ou seja, não só não nos satisfaz a virtualidade pura e simples, mas queremos isto 

e não outra coisa em seu lugar. Se espero o meu amigo, defrauda a minha expectativa 

vir um mandatário em seu lugar. Se preparo com afinco o exame de alemão marcado 

para amanhã, é inverosímil que no momento da sua realização me proponham fazer um 

de chinês. Não se quer apenas o desejado; o desejado nasce de uma insatisfação, de uma 

carência e o que o nosso impulso clama é que ela seja saciada. Ora, o que sacia é a 

chegada do objecto ou da situação criada pelo desejo, a sua presença real. Quem vivesse 

sempre na tensão que a espera disso que se deseja provoca – e se essa tensão não se 

desfizesse, não se anulasse – esse sujeito viveria fora da realidade, sempre à beira de, 

sempre à espera do que não chega, sempre com um pé no mundo da irrealidade. Quem 

deseja quer matar o desejo: que o desejo deixe de ser desejo e passe a ser saciedade, 

satisfação. Em suma, as duas tonalidades de sentimento que a expectativa (o mesmo se 

aplica ao desejo) – ao ser destituída pelo acontecimento esperado – pode comportar 

(independentemente dos diferentes graus de intensidade de que é passível de revestir-se) 

são a satisfação ou a decepção. Assim, é vulgar ouvirmos a expressão de que algo 

                                                             
231 BB, (vol. 5) p. 37: The idea that that which we wish to happen must be present as a shadow in our 
wish is deeply rooted in our forms of expression. But, in fact, we might say that it is only the next 
best absurdity to the one which we should really like to say. If it weren’t too absurd we should say 
that the fact which we wish for must be present in our wish. For how can we wish just this to happen 
if just this isn’t present in our wish? It is quite true to say: The mere shadow won’t do; for it stops 
short before the object; and we want the wish to contain the object itself.    
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“ultrapassou as expectativas”, ou seja, as satisfez em elevado grau; ou, então, ouvimos 

dizer o inverso “defraudou as expectativas”. E tudo isto pode, por sua vez, assumir 

caracteres diferentes como se exprime na variação do advérbio utilizado para descrever 

o facto: parcialmente, totalmente ou absolutamente, etc. O que, por outro lado, não 

impede que haja diferentes graus de determinação e precisão do objecto da espera ou do 

desejo, apesar de haver diferenças que caracterizam o seu preenchimento, a sua 

concretização não ocorre de um modo integralmente desviado das expectativas postas 

no acontecimento esperado, desejado. Aliás, a margem de diferenças assenta somente 

em uma capacidade de antecipação relativa às propriedades reais do sucesso que, por 

altura da sua antevisão, ainda se mantém como meramente virtual. Ou seja, enquanto 

mais próximo (temporalmente) e capacitado for o “conhecimento” do evento futuro, 

maior grau de adequação haverá entre o esperado e aquilo que acontece.    

Há, com efeito, uma segunda resposta à pergunta acima formulada. Nem tudo 

aquilo que desejamos tem uma finalidade imediata e um rosto concreto, ou seja, nem 

todos os nossos desejos são desejos de isto ou aquilo em particular. Existe, portanto, 

uma segunda classe de desejos. E esta classe de desejos, tudo indica, parece revestir-se 

de um cariz abstracto, de uma vocação generalista. São desejos indeterminados, os quais 

remetem para um futuro indefinido (longínquo ou não) e não exigem consumar-se em 

objectos concretos. É isso que acontece quando dizemos “desejo-te sorte na vida” ou 

“uma vida recheada de êxitos”. O que está em causa em ambas as declarações é uma e a 

mesma a coisa. Desejar êxito ou sorte a alguém não é o mesmo que desejar obter isto ou 

aquilo. Trata-se antes de conseguir alcançar um horizonte de sentido que atribui valor e 

importância ao acontecimento vital do próprio sujeito e, simultaneamente, mantém a 

continuação da vida, o passar dos dias, nesse horizonte.232 Como está bem de ver, em 

nenhum dos casos citados estamos perante o desejo de algo em concreto. O desejar 

êxito ou o desejar ser abençoado pela sorte (ou que outrem o seja) constitui apenas uma 

característica formal do nosso desejo – independentemente de como e quando a pessoa 

em causa conseguir alcançar um tal estado. Não se especifica o objecto do desejo – 

deseja-se apenas a dimensão benéfica que se obtém com o alcance do êxito (cujo 

                                                             
232 É evidente que este horizonte comporta um leque de variações de grande amplitude, em virtude do 
qual a finalidade da vida pode, para uma determinada pessoa, encontrar o seu punctum saliens em 
esmagar a concorrência ao nível profissional, para outra em conseguir manter-se a salvo das patifarias do 
destino e, para outro ainda, amealhar, ao longo da vida, a maior soma possível de metal sonante. Mas, a 
soberania deste punctum saliens não impede, antes exige, a vigência de um batalhão de outros aspectos a 
ele agregados, que dele dependem, e nele encontram a sua justificação. 
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enfoque principal pode incidir nos estudos, na vida profissional, no amor ou nas 

finanças) ou com o amparo da sorte (em não ser maltratado pelo destino, etc.).  

Voltemos agora, de novo, a atenção para a caracterização da acção com todo o 

seu aparato fenomenal.   

Raramente uma acção cabe no confinamento de um hic et nunc, na aparente 

objectividade de algo completamente definido e acabado no momento presente, algo 

fechado na completude do seu desfecho, da sua realização. Com efeito, parece que toda 

e qualquer acção não se esgota em si mesma. Andar é ir para algum lado a propósito de 

qualquer coisa: seja apanhar ar, ir para o emprego, errar sem destino ou ir ao encontro 

dos amigos; escrever é escrever a propósito de qualquer coisa: seja para obter um grau 

académico, ganhar o pão de cada dia ou alimentar a vaidade do eu. Toda a acção 

humana se excede a si mesma, é um fazer isto com vista a obter aquilo. De tal modo que 

é impensável que assim não seja; o que fazemos funciona como meio através do qual é 

possível atingirmos este e aquele fim tido em vista – um ou)ª e(/(neka», para utilizarmos a 

expressão de Platão, usada em vários textos, como por exemplo o Górgias – e que 

depois desempenhou um papel tão relevante no pensamento de Aristóteles. Assim, cada 

momento significa apenas uma etapa intermédia guiada por um ou mais objectivos que 

a iluminam e lhe dão razão de ser. De sorte que, correctamente, há uma tendência 

implícita para aferirmos os resultados aos propósitos previamente traçados para aquela 

acção específica. Assim sendo, o fundamento da acção reside fora do seu próprio 

acontecer: na finalidade almejada. Tanto os motivos como as circunstâncias, segundo e 

diante dos quais foi realizada, pertencem apenas aos constrangimentos do seu desenrolar 

em um determinado lugar e momento. No balanço final, cada passo da acção (na sua 

complexidade de implicações) constitui somente uma parcela sacrificada em nome do 

fim alcançado. Por este motivo, cada passo, cada elo, não pode ser visto de forma 

isolada, circunscrito ao lugar único que ocupa. Pois se aquilo que está em jogo constitui 

uma cadeia de grande complexidade e extensão, cada elemento da sua engrenagem tem 

um acréscimo de significado por relação ao todo de que faz parte. 

 Portanto, a vontade alimenta e alimenta-se das acções cujo apoio – apoio que 

não conseguimos diferenciar do alvo para que tendem (ou dos objectivos que as 

movem) – reside no mundo da experiência possível. Toda a acção tem em vista alguma 

coisa para lá de si própria, um excesso que não se vislumbra no simples desenrolar dela. 

É esse o verdadeiro fundamento e sentido de ser acção de, ímpeto para. Não há nem 
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pode haver um querer que não queira nada. Isto é, não há um acto voluntário sem 

conteúdo volitivo, sem objecto. Nem todas as acções, contudo, têm o mesmo grau de 

realidade, de manifestação e importância. Não obstante, toda a acção resulta de uma 

opção entre várias à escolha – e aquela que é eleita inibe, ao conquistar a preferência do 

sujeito, outras possibilidades admissíveis como respostas à situação determinada a que a 

escolhida responde.  

 

 Se a vontade tem de ter um objecto no mundo, então o objecto também pode ser 

a acção tida em vista. 

 E a vontade tem de ter um objecto. 

 De outra forma não teríamos nenhum apoio e não poderíamos saber o que 

queríamos. 

 E não podíamos querer coisas diferentes. (…) 

A minha vontade ataca alguns lugares no mundo e outros, por sua vez, não.233 

 

A vontade toma como móbil uma representação, um objecto. O objecto oferece a 

ocasião, o apoio firme, para a vontade se afirmar e objectivar no interior do mundo. 

Ao agir, a vontade incide sobre um acontecimento de cada vez (o qual pode comportar 

uma teia complexíssima de aspectos e relações) e não é raro fraquejar na consumação, 

na realização daquilo que tinha tido em vista. Não obstante, havendo ou não uma 

degradação entre a intenção e a acção (ou até mesmo havendo neste ou naquele aspecto 

uma completa inadequação, um errar do alvo pretendido), a vontade carece de um 

objecto para se realizar, para ser vontade de e não apenas probabilidade, possibilidade, 

potência, irmã do desejo.  

Mas pode-se porventura dizer que a acção funciona como um espelho do querer 

próprio da vontade? Isso parece não ser totalmente verdade. A vontade exercita-se por 

ocasião do desenrolar de uma acção. A vontade quer e, ao querer, a acção acontece. Não 

                                                             
233 Tb 1914-16, entrada de 4.11.1916, vol. 1, p. 183: Wenn der Wille ein Objekt in der Welt haben 
muβ , so kann es auch die beabsichtigte Handlung sein. 
Und der Wille muβ  ein Objekt haben. 
Sonst hätten wir gar keinen Halt und könnten nicht wissen, was wir wollten. 
Und könnten nicht Verschiedenes wollen. (…) 
Mein Wille greift irgendwo in der Welt an, und an andern greift er wieder nicht an. 
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se trata de um querer abstracto e vazio, o querer tem de incidir sobre algo e, nessa 

conformidade, agir sobre isto ou sobre aquilo. Por consequência, faz isto e não aquilo. 

Ou seja, a vontade querer e a acção acontecer são dois nomes para um mesmo 

fenómeno, para a mesma realidade. Isto não significa que a natureza da vontade esteja 

escancarada na acção. Se nos é permitido assim dizer, a acção é a parte visível, a 

“casca” da vontade. Embora a simples análise da “casca” possa não ser a melhor nem a 

mais fidedigna imagem do interior, ela até pode esconder ou mesmo induzir em engano 

sobre a intenção que lhe subjaz. Contudo, os aspectos exteriores – seja qual for o grau 

de exposição que logram alcançar do interior – são manifestações do querer para quem 

pratica a acção.    

    

É óbvio: é impossível querer sem levar a cabo já o acto voluntário. 

O acto voluntário não é a causa da acção, mas a acção ela mesma. 

Não se pode querer sem fazer.234  

 

 Isto está dito de diversas maneiras, em diversos lugares, na obra de Wittgenstein, 

desde as mais veladas até às mais incisivas e enxutas formas de expressão. 

 

 O querer, se não é uma espécie de desejar, tem de ser a acção ela própria 

(…).235 

 

Não há um querer como instância anterior à acção e que a move, se a acção é 

desejada (o que nem sempre acontece), então o que a precede é o desejo. Não há uma 

força motriz previamente constituída que seja a causa da acção. O motivo é apenas o 

pavio da acção e esta uma ocasião para a vontade se mostrar. Também não é a vontade 
                                                             
234 Tb 1914-16, entrada de 4.11.1916, vol. 1, p. 183: Es ist klar: Es ist unmöglich zu wollen, ohne nicht 
schon den Willensakt auszuführen. 
Der Willensakt ist nicht die Ursache der Handlung, sondern die Handlung selbst. 
Man kann nicht wollen, ohne zu tun. 
235 PU, §615, vol. 1, p. 465: Das Wollen, wenn es nicht eine Art Wünschen sein soll, muβ das 
Handeln sein. (…) Os §§613 e 619 comprovam e reforçam esta concepção. Além de isso, também outros 
passos dispersos pela obra sustentam posições semelhantes, por exemplo: PG, §97, vol. 4, pp. 144-145 
(parágrafo traduzido parcialmente na nota de rodapé 220); BPP, I Parte, §51, vol. 7, pp. 18-19 (em 
especial o segundo parágrafo gramatical que começa com “Wollen wird manchmal in der Bedeutung 
von Versuchen verwendet”), etc. Querer é, por vezes, empregado no significado de tentar.  
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que puxa a acção por uma trela e tampouco esta obedece caninamente, como se se 

tratasse de duas entidades díspares e separadas. Se a vontade tem alguma coisa que ver 

com a acção (e é forçoso que tenha, mas não apenas como simples correlato dela), então 

acto voluntário e acção têm de ser o mesmo. Não pode haver distância ou separação 

entre o querer e o realizar. A vontade objectivada é a acção acabada. Se a vontade fosse 

algo de diferente do fazer ele mesmo, poderia não passar de pura virtualidade, de 

intenção sem preenchimento. Nesse caso concreto, a ordem ou decisão não passaria de 

um fantasma. Não é possível isolar a anterioridade da intenção (que o ponto de vista 

habitual parece descortinar) na acção, de tal modo que ela surja como elemento prévio, 

que antecede a consumação. 

 

W. James: que o pensamento já está pronto no princípio da frase. Como é que se 

pode saber isso? Mas a intenção de o exprimir pode existir já antes de a primeira 

palavra ser dita. Pois, se se pergunta a uma pessoa, «sabes aquilo que queres dizer»?, 

frequentemente ela responde que sim. 

Eu tenho a intenção de assobiar este tema [musical]: será que com isso eu já o 

assobiei, em um sentido qualquer, por exemplo, em pensamento?236 

  

Eu posso ter uma intenção prévia exacta daquilo que quero fazer. Mas essa 

previsão não me autoriza a afirmar que já “realizei” virtualmente (ou mentalmente) o 

previsto em uma dimensão qualquer no interior da minha cabeça, ou da “alma” ou o que 

quer que seja. Quer dizer, as coisas não se passam como se houvesse uma espécie de 

ensaio ou de simulação – em uma dimensão irreal que não se consegue localizar – do 

que se pretende que venha a acontecer. Não. As coisas não acontecem assim com esta 

“cerimónia” ou com um qualquer ensaio desta natureza, nem com uma espécie de 

previsão completa (ou de prévio exercício em “fantasma”) da acção. Se há algo prévio à 

acção enquanto tal, isso não é determinável. Quer dizer, pode haver intenção antes de se 

                                                             
236 BPP, II Parte, §575, vol. 7, p. 319: W. James: der Gedanke sei schon am Anfang des Satzes fertig. 
Wie kann man das wissen? – Aber die Absicht, ihn auszusprechen, kann schon bestehen, ehe das 
erste Wort gesagt ist. Denn fragt man Einen «Weiβt du, was du sagen willst?», so wird er oft 
bejahen.  
Ich habe die Absicht, dieses Thema zu pfeifen: habe ich es damit in irgendeinem Sinne, etwa in 
Gedanken, schon gepfiffen? (Confrontar outra versão do mesmo em Z, §§1 e 2, vol. 8, p. 265.) Nota: 
acrescentou-se entre parênteses rectos o adjectivo “musical” porque se julga que assim fica mais claro (e 
que seria sempre assim que coloquialmente se diria) em Português.      
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começar a executar algo, mas ela não pode ser especificada, definida no que quer que 

seja. A intenção é aqui um puro movimento ou inclinação e não um troço da experiência 

(algo como uma vivência que se desenvolve e é passível de ser descrita). Com efeito, o 

carácter prévio da intenção não é susceptível de afectar o plano dos factos. Pode-se 

imaginar alguém que, por inveja ou maldade pura, intente prejudicar outra pessoa e 

deseje, ardentemente, que o destino a castigue ou, pelo contrário, alguém que deseje, 

com toda a sinceridade, o melhor para outrem. Mas tem a intenção maldosa, ou a 

bondosa, enquanto intenção pura e simples (que não chega a ser acção efectiva) algum 

efeito real sobre a vida da outra pessoa? Nós não acreditamos que tenha qualquer 

influência. Assim, o querer – a acção efectiva – só é descortinável em algo que 

efectivamente se realiza e faz e, na medida em que ele provoca, influencia ou até dirige 

o curso dos acontecimentos, também pode alterar, modificar e até anular aquilo que 

estava de antemão estabelecido, a despeito de nem tudo o que se faz ter sido querido ou 

desejado voluntariamente.  

 

Eu querer uma acção consiste em eu fazer a acção, não em fazer outra coisa 

diferente que origine a acção. 

Quando movo alguma coisa, movo-me. 

Se eu produzo uma acção, então estou em acção.237  

 

Na óptica comum, constitui uma evidência inegável que, no estado de vigília, a 

vontade empírica age a cada instante, decide sobre isto ser assim e aquilo não, precipita 

os acontecimentos mais imediatos e, simultaneamente, pondera e programa projectos de 

grande alcance para o futuro mais distante (cadeias de acções, acções a desencadear só 

muito tempo depois, etc.). É certo que é extraordinariamente difícil, senão mesmo 

impossível, surpreender o querer desligado da acção, por assim dizer, ainda imóvel. 

Mesmo na mais completa modorra, enquanto ainda se trata de um estado de vigília, a 

vontade não está inactiva, desaparecida, totalmente apagada. Bem pelo contrário. 

Sucede aliás, como referiremos já de seguida, que a imobilidade física é susceptível de 

                                                             
237 Tb 1914-16, entrada de 4.11.1916, vol. 1, p. 183: Daβ  ich einen Vorgang will, besteht darin, daβ  
ich den Vorgang mache, nicht darin, daβ  ich etwas anderes tue, was den Vorgang verursacht. 
Wenn ich etwas bewege, so bewege ich mich. 
Wenn ich einen Vorgang mache, so gehe ich vor. 
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corresponder a um extremo de empenhamento e dedicação da vontade que procura 

submeter o corpo ao seu controlo. E, em tais casos, a escassez de manifestações 

externas da sua presença corresponde a uma vigilância apertada e não, como pode 

parecer a um olhar superficial, a uma ausência ou distracção do seu poder. 

A vontade age: não a partir de um ponto exterior e alheio aos constrangimentos 

do mundo físico, que uma qualquer liberdade sem limites possibilitasse, mas sim no 

interior dele – ou seja, onde a vontade também é influenciada, movida e determinada, a 

cada instante, por aquilo que nele existe e acontece. No entanto, a vontade parece 

convencida da sua potência, da sua capacidade objectiva de intervenção, em resumo, 

acredita no seu poder de decisão e realização. Um tal convencimento não anula, porém, 

o facto de ser uma vontade que também está exposta e experimenta com frequência o 

fracasso ou a iminência dele. Pois nem sempre consegue prever (calcular e controlar), 

com rigor e segurança, todos os aspectos que são capazes de influenciar e determinar 

uma acção no momento da sua realização. Em todo o caso, a vontade empírica tem a 

certeza de que a efectivação da sua energia só acontece ao lançar a sua investida sobre 

algo no mundo. 

 

Eu sei que este mundo existe. 

(…) 

Que a minha vontade atravessa o mundo.238  

 

No entanto, para que a investida seja possível e se consume (abstraindo, por 

enquanto, do sucesso ou insucesso dela), a vontade precisa do auxílio de um corpo. 

Sem o poder mediador do corpo, a vontade é incapaz de agir sobre o que quer que seja. 

Este factor é de extrema importância para o entendimento do fenómeno da vontade em 

sentido psicológico – e é esta carência ou necessidade de um aliado (fruto de uma 

incompletude peculiar da vontade enquanto faculdade que exige penetrar no mundo 

para exercer a sua força) que vamos tentar esclarecer a seguir.  

                                                             
238 Tb 1914-16, entrada de 11.6.1916, vol. 1, p. 167: “Ich weiβ, daβ diese Welt ist. 
(…) 
Daβ mein Wille die Welt durchdringt.” 
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A consideração vulgar da vontade pressupõe e convoca a noção de corpo. Em 

repouso (como mera faculdade), não se conhece a vontade separada da “matéria 

somática”. Isto é, não sabemos o que sejam entes racionais puros ou “angélicos” 

privados de configuração carnal. Em acção, no exercício das suas funções, não se 

consegue reconhecer a vontade, excepto no que acontece por meio do corpo. De sorte 

que existe uma aliança incontornável entre corpo e vontade. A vontade comanda o 

corpo, dá-lhe ordens e ele concretiza-as ou oferece-lhes resistência. Aliás, esta 

dependência mútua resulta do facto de o meu corpo ser o único objecto, de entre todos 

os outros do mundo, sobre o qual tenho uma possibilidade de intervenção e um acesso 

sem mediações – ou seja, um acesso e intervenção imediatos. Não há uma marca 

externa que diferencie o facto de eu estar a ser no meu corpo e intervir nele. Sendo que, 

em contraste com isto, toda a acção sobre outras realidades que não o corpo é mediada 

por ele – pela acção através dele. Por isso, exerço sobre ele um domínio imediato, 

caracterizado por um elevado grau de eficiência; ao passo que sobre qualquer outra 

realidade, corpórea ou não, exerço um domínio mediado e caracterizado por um grau de 

eficiência inferior. De tal sorte que Wittgenstein parece corroborar o ponto de vista do 

senso comum ao identificar em certos movimentos corpóreos específicos o melhor 

reflexo de um acto voluntário, como se a evidência do movimento fosse suficiente para 

acusar a presença efectiva da vontade.  

 

Eu penso que o protótipo do acto de volição é a experiência do esforço 

muscular.239 

                                                             
239 BrB, II, §13 (vol. 5), p. 151: I think that the prototype of the act of volition is the experience of the 
muscular effort.  Wittgenstein está a analisar o exemplo de alguém levantar um objecto pesado. Para que 
tal aconteça, dirijo-me a ele, agarro-o – aplicando-lhe uma determinada força – e levanto-o. Esta acção 
parece conter todos os ingredientes de uma acção voluntária típica, mesmo para um observador que não o 
agente. Há como que a exibição de várias características que, na linguagem quotidiana e sem estarmos 
preocupados com considerações filosóficas, nos induzem a chamar-lhe voluntária. No entanto, a colecção 
de exemplos de actos voluntários que Wittgenstein enumera depois parece esbater (e aqui começa a 
problemática filosófica) a força da evidência fisiológica para a qual podemos apontar: o esforço muscular. 
Pois aquilo que nos permite designar o acto de falar ou ler como acções voluntárias também é visível 
nelas (não como esforço muscular e é isso que faz problema quando se olha o exemplo mais de perto). 
Mas há outro género de actos voluntários em relação aos quais o critério do esforço muscular parece estar 
fora de consideração. Por exemplo, a vontade exerce a sua potência de forma firme quando tenta controlar 
os movimentos corpóreos e reduzi-los a uma total imobilidade. Este controlo sobre o corpo não exige 
esforço muscular, qualquer que ele seja. A despeito de haver aqui diferentes graus de evidência (é isso 
que importa, a Wittgenstein e a nós, acentuar repetidamente), as manifestações sensitivas impõem a sua 
lei, isto no que respeita a uma classe de acções voluntárias e involuntárias peculiares. Veja-se PU, §612, 
vol. 1, p. 465. Von der Bewegung meines Armes, z. B., würde ich nicht sagen, sie komme, wenn sie 
komme, etc. Und hier ist das Gebiet, in welchem wir sinnvoll sagen, daβ uns etwas nicht einfach 
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 Ora, de facto, o esforço físico exibe um grau de evidência quanto à natureza 

voluntária da acção que, ao senso comum, parece objectivamente incontestável. Quem 

executa um movimento corpóreo que inclua esforço muscular parece tornar evidente a 

sua voluntariedade e, por consequência, a inervação poderia ser tomada como a marca 

exterior que procuramos localizar. Com efeito, temos de limpar correctamente todos os 

obstáculos do caminho que nos pode conduzir à verdade. Como já fizémos notar 

anteriormente, a ausência total de movimento (portanto, também a ausência de esforço 

muscular) pode coincidir, justamente, com uma aplicação extrema da vontade. Isto é, a 

imobilidade total do corpo é susceptível de indicar, em certos casos – por exemplo, as 

pessoas que fazem de estátuas na rua – um domínio corporal elevadíssimo. De tal modo 

que a declaração de que o esforço muscular parece ser a exibição da acção voluntária 

típica esfuma-se rapidamente. Isto não só porque há movimentos corpóreos (que 

implicam esforço muscular) que acontecem de uma maneira involuntária (abstraindo 

agora dos que são de todo incontroláveis: como a circulação sanguínea, linfática, 

digestão, respiração, etc), tais como os que padecem as pessoas afectadas por diversas 

patologias que vulgarmente se manifestam por tiques nervosos, etc. mas também casos 

que se manifestam em pessoas cujo estado de saúde é perfeito. Mas a afirmação também 

ignora que a ausência de movimento – de esforço muscular – não é, na verdade, 

sinónimo de ausência de vontade.  

                                                             
geschieh, sondern daβ wir es tun. «Ich brauche nicht abwarten, bis mein Arm sich heben wird, – ich 
kann ihn heben.» Und hier setze ich die Bewegung meines Arms etwa dem entgegen, daβ sich das 
heftige Klopfen meines Herzens legen wird. Em português: Por exemplo, eu não diria do movimento do 
meu braço que ele acontece quando acontece, etc. Este é o domínio no qual dizemos, com todo o sentido, 
que algo não nos acontece apenas, mas que nós o fazemos. «Eu não preciso de esperar até que o meu 
braço se levante – eu sou capaz de levantá-lo.» E aqui contraponho, por exemplo, o movimento do meu 
braço ao acalmar-se do bater impetuoso do meu coração.  
Eu creio que a analogia que Wittgenstein propõe: contrapor o movimento muscular do braço ao batimento 
cardíaco merece um breve reparo. O que está a ser equacionado diz respeito a uma parte do corpo que 
obedece à minha vontade, que eu movimento (e não preciso de esperar que ela se movimente – o braço) e 
a outra parte que escapa ao meu controlo, sobre a qual tenha apenas uma influência indirecta – o coração. 
E quando pensou no batimento repentino do coração foi, talvez, sugerido por uma surpresa (por exemplo, 
um susto enorme) que faz subir de repente o batimento cardíaco. Mas, a analogia não é perfeita porque 
também o sujeito é capaz de provocar a aceleração repentina do coração: por exemplo, se dispender um 
esforço violento durante muito tempo seguido – uma corrida ou se tomar uma dose exagerada de 
medicamentos, etc. No entanto, a interpretação correcta desta passagem é a que sugere a contraposição 
entre o facto de sermos capazes de erguer o braço e não sermos capazes de dominar e desacelerar o 
movimento brusco (provocado pelo susto ou situações análogas) do coração. Esta temática encontra ao 
longo da obra de Wittgenstein diversas abordagens, indicamos algumas que nos parecem sugestivas: todo 
o debate a partir do §612 acima citado até ao §628 das PU; PG, IV, §97, vol. 4, pp. 144-145; BPP, I 
Parte, §805 e 806, vol. 7, p. 149; BPP, II Parte, §267, vol. 7, pp. 269-270; LBPP, §232 e 233, vol. 7, p. 
384 (e um desdobramento da questão em LBPP, §900, vol. 7, p. 466) 
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Não pode a quietude ser tão voluntária como o movimento? Não pode a 

abstenção de movimento ser voluntária? Que melhor argumento contra a sensação de 

inervação?240 

 

Seja para o movimentar, relaxar ou manter em situação de repouso, a vontade 

põe e dispõe do corpo como de nenhuma outra realidade mundana. Embora nem sempre 

com a mesma soberania, uma vez que também ele, equipado e munido de um arsenal 

sensitivo poderoso e indespedível, é capaz de exercer uma influência sobre a vontade 

como nenhuma outra entidade.  

A proximidade (e também a união) entre matéria e espírito, entre corpo e alma 

constitui, porventura, o mistério mais bem guardado da natureza. União e proximidade 

que não deixam lugar a qualquer intervalo. Quão estranho é vivermos em um corpo, 

cada um no seu. Sermos neste frágil invólucro exposto à passagem do tempo. Com 

efeito, quer se tenha sobre ele uma grande estima ou uma certa indiferença (ou nenhuma 

delas extremadas), é indesmentível a evidência de que não sou capaz de me livrar dele. 

Levo-o para onde quer que vá (como o caracol a sua casca), não do mesmo modo nem 

com as mesmas implicações com que a sombra o acompanha. É o meu corpo – e não 

deixa de causar estranheza e algum embaraço dizermos dele, como do espírito ou até da 

vontade que são meus. É como se isso que digo de “meu” fosse um apêndice ou algo de 

superveniente ao eu. De tal modo que a utilização assim avulsa do pronome possessivo 

faz soar aquilo a que é aposto como qualquer coisa de alienável, como “propriedade”, 

como algo de outro que é tido. Contudo, realidades como o meu corpo (como o meu 

espírito) não são de maneira nenhuma assim, não têm essa alteridade relativamente a 

mim (a isso a que pertencem).  

O meu corpo circunda-me, acabo nas suas e, simultaneamente, minhas 

extremidades. Estas fronteiras têm uma natureza plástica, porque, em rigor, também o 

corpo faz abertura para o mundo, prolonga e multiplica a minha presença nele. Os 

sentidos rompem já – e alargam – os limites físicos e, conjugados com as faculdades do 

espírito, multiplicam a elasticidade do eu e o seu campo de presença e realidade.  

                                                             
240 BPP, I Parte, §845, vol. 7, p. 156: Kann nicht die Ruhe ebenso willkürlich sein, wie Bewegung? 
Kann das Unterlassen der Bewegung nicht willkürlich sein? Welch besseres Argument gegen ein 
Innervationsgefhül? 
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A vontade comanda o corpo: ao produzir certos movimentos observáveis à vista 

desarmada, como acontece neste preciso instante, relativos ao acto de escrever, ao 

erguer-me para desfrutar da vista panorâmica sobre este sítio quase ermo a partir da 

varanda espaçosa da casa, ao interromper a actividade que tenho entre mãos para gozar 

de um pequeno intervalo; ao regressar e tentar de novo a difícil tarefa de pensar, é ainda 

a vontade que obriga o corpo ao abandono das solicitações físicas vindas do exterior. O 

corpo é o instrumento, o meio e o mecanismo privilegiado da vontade e torna-se, em 

certo sentido e segundo toda a evidência, o seu aliado e mensageiro no mundo.  

 

Mas ele [o movimento do corpo] não é acompanhado só pelo desejo! Mas 

também pela vontade. 

Nós sentimo-nos, por assim dizer, responsáveis pelo movimento. 

(…) 

Desejar não é fazer. Mas querer é fazer.241  

 

Mesmo, em sentido vulgar, não basta querer, ter a intenção de, para que se 

manifeste substantivamente a presença da vontade. Para que ela se manifeste de forma 

consequente, tem de se fazer qualquer coisa – tem de se levar a cabo uma acção. Gritar, 

comer, andar; praticar jardinagem, jogar na lotaria, escrever livros. A maneira popular 

de entender o querer liga-o imediatamente ao ter em vista ou intentar que transparece 

em situações de expectativa e de desejo. É assim que se emprega, na linguagem 

corrente, a expressão “ter vontade de” como sinónimo de apetecer, de desejar. De tal 

modo que (e isto não espanta, antes confirma o juízo da maioria) o desejar parece ser 

uma faceta do querer, uma expressão enfraquecida dele. Isto apesar de ele – o desejar – 

ainda não reunir condições para já ser querer. De resto, pode mesmo não chegar a reuni-

las nunca, pode subsistir como não mais do que desejo de: como ímpeto de uma tensão 

que nunca chega a resolver-se.  

                                                             
241 Tb 1914-16, entrada de 4.11.1916, vol. 1, p. 183: Aber sie ist nicht nur vom Wunsch begleitet! 
Sondern vom Willen. 
Wir fühlen uns sozusagen für die Bewegung verantwortlich. 
(…) 
Wünschen ist nicht tun. Aber, Wollen ist tun. 
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Por seu lado, o querer nutre-se do presente (mesmo que, como se observou, não 

deixe de olhar, de uma maneira “interessada” para o passado). O querer vive fixado e 

enforma a actualidade do mundo, é a fiel imagem dos acontecimentos em curso de 

realização. Em contrapartida, o desejo “cria” no interior do instante presente o tempo 

“inexistente” e vazio do futuro. O interior dessa esfera temporal “vazia” caracteriza-se 

por uma marcação confusa das diferenças temporais (por uma sucessão difusa e sujeita 

a fenómenos análogos àqueles que produzem a contracção ou “abreviatura” de 

distância, etc. na visão ao longe), pois ela é povoada de entidades virtuais por que se 

espera ou teme.242 E, a despeito de estas entidades não serem verdadeiramente, de serem 

puras possibilidades, de serem entes virtuais sem qualquer espessura existencial (dos 

quais o impulso proclítico do desejo se alimenta incessantemente), estão dotadas de um 

poder que afecta sempre já o presente, na orientação que toma e no desenho do projecto 

em que está lançado. Os desejos são puros nadas, algo que ainda carece de ser em 

absoluto, sendo que, não obstante uma tal natureza, espalham já os seus efeitos sobre o 

agora e empurram o sujeito na direcção das coisas desejadas. Eles procuram curar 

aquilo que falta ao momento presente, isto é, o que ele não tem para ser completo e 

satisfazer como resposta à situação em que se está. Em sentido trivial e na maior parte 

das vezes, o querer parece ser a realização desse impulso que estima saciar-se, 

satisfazer-se ao conseguir a sua própria anulação.243 

A estrutura do desejo constitui, ao mesmo tempo, uma força prospectiva e 

antecipativa. É uma força prospectiva, porque rasga os limites e ultrapassa os 

constrangimentos espacio-temporais impostos ao mundo dos fenómenos no presente, ao 

deter (ao “criar”) algo que ainda não é, que ainda não tem condições para ser uma 

existência. Ao agarrar isso que era desejado, querido (verdadeira mola impulsionadora 

                                                             
242 Na verdade, não se deve confundir os dois impulsos – gémeos na sua origem, completamente 
diferentes em relação ao alvo para que tendem – aqui designados como: o desejo e o receio. Enquanto o 
primeiro diz respeito a algo que se “quer” muito e que, em certo sentido, significa um acréscimo ao que se 
tem, justamente por suprir algo que nos falta e faz mesmo falta, o segundo caracteriza-se por um 
sentimento que procura evitar a todo o custo que um acontecimento nefasto chegue e destrua a 
normalidade – a harmonia (quaisquer que sejam as categorias sobre as quais essa normalidade assenta) – 
que caracteriza uma situação actual qualquer quando isenta de medo. Dito por outras palavras, o temor 
significa e provoca uma espécie de contracção de sentido em relação ao futuro próximo, contracção 
derivada do facto de o aumento de probabilidades de algo acontecer ameaçar, com a sua chegada, o fluxo 
normal da vida, o automatismo de evidências de orientação prática que torna a vida um acontecimento 
aproblemático. Ambos os fenómenos sucintamente caracterizados se inscrevem no quadro do tempo 
futuro, como meras possibilidades, as quais despertam no sujeito (enquanto sujeito que deseja ou teme) 
um sentimento diametralmente oposto.  
243 Observe-se como esta mesma descrição se deixa atrair pelo modelo de atribuição de realidade própria 
ao objecto do desejo, que como vimos algumas páginas atrás, é alvo de crítica por parte de Wittgenstein. 
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do movimento do desejo, que o atrai para a frente – para as regiões desconhecidas do 

futuro) está em certo sentido a antecipar e a constituir realidade. Por outras palavras, a 

dar forma ao informe. Esta modalidade do querer, o desejar, enfraquecida ainda na sua 

capacidade de concretude e determinação das propriedades do objecto desejado, 

apodera-se já de qualquer coisa (meio definida, meio por definir) que traça e impõe uma 

direcção à realidade. Como se o desejo libertasse das amarras categoriais do tempo 

presente e do ser assim, ao qual estamos, enquanto fenómenos, inevitavelmente presos, 

e conquistasse um pedaço de “sonho”. “Sonho” é entendido aqui: a) como algo que 

também escapa (já por um excesso, já por uma privação) à realidade, a saber, às 

limitações fenomenais do aqui e agora e também é entendido b) como algo que atrai o 

sujeito para as promessas do desconhecido – portanto com um claro parentesco com o 

desejo. O “sonho” – no sentido de sonhar acordado – nasce de uma aspiração capaz de 

constituir, de criar o real por que a carência da situação presente clama; ou seja, o 

“sonho” é algo que não se tem e de que se necessita ou a que se aspira. Por vezes, o ser 

humano está disposto a sacrificar-se-lhe tudo para o alcançar. Deste modo, o sonho 

assume-se como rosto da esperança em cuja âncora se prende a vida, como projecto a 

realizar-se. Mas, enquanto o desejo é susceptível de se perder na nebulosa informe 

daquilo que há-de vir, de não encontrar força suficiente para se realizar, isso não 

acontece com o acto voluntário. Uma vez que a vontade só se pode reconhecer 

verdadeiramente em algo que já foi feito, realizado ou em aquilo que está a ser feito, 

realizado: o ter gritado, comido, andado; o ter praticado jardinagem, ter jogado na 

lotaria ou ter escrito livros – ou então o estar a gritar, a comer, a andar; o estar a jardinar 

agora, o estar a jogar ou a escrever livros. O desejo “sonha” encontrar e possuir o 

objecto que cura (e não se tome como inocente a escolha deste termo com profundas 

implicações clínicas) a falta sob cujo efeito se constitui e a que está sempre associada. A 

vontade já está apoiada e envolvida na firmeza de uma representação. A vontade tem o 

seu objecto no mundo, ao passo que o desejo tem-no apenas na possibilidade.   

O desejo é já um rosto do querer, mas um rosto ainda diminuído, indefinido, 

incompleto, que vai à procura de concretização. Em última instância, quer ser vontade 

plena e realizada, mas nem sempre o alvo fixado e isolado na sua “ida” às coisas é 

atingido com sucesso. Pelo contrário, a vontade nem sempre pressupõe o desejo. Há 

actos de vontade que se realizam sem se terem desejado. Por exemplo, quando alguém é 

constrangido a obedecer à força coercitiva da lei – e são bastas e de vária ordem as 
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imposições com que lidamos no quotidiano – ou quando se é “forçado” a tomar uma 

purga desagradabilíssima para restabelecer a saúde perdida. Em casos destes e outros 

semelhantes, a vontade é vencida na sua autodeterminação ou, pelos menos, compelida 

a obedecer a entidades estranhas ao impulso próprio. Tal como na situação em que 

alguém nutre um respeito e obediência incondicionais pela lei que o leva a agir contra 

os seus desejos e interesses privados.  

Para a vontade se introduzir no mundo, convém, uma vez mais, sublinhá-lo, 

precisa da ajuda de um corpo. Esse corpo não tem de ser, necessariamente, o corpo 

próprio, isto é, aquele que serve de habitação à vontade. Mas de qualquer modo, o corpo 

(próprio ou alheio) desempenha sempre o papel de intermediário da potência da vontade 

e faz com ela um comércio, a todos os títulos, impossível de anular. Ao aparecer 

“sensibilizada”, materializada em acções efectivas, a vontade deixa de ser númeno, 

faculdade pura: ao abrir portas, ao comer, ao conduzir automóveis. Assim sendo, é 

inevitável padecer de metamorfoses corpóreas – το σωµατοειδές – como Platão refere 

em relação à alma, quando ela está associada aos serviços encetados e movidos em 

virtude das apetências do corpo (e por ele, desse modo, escravizada).244 Por 

conseguinte, levanta-se aqui uma questão pertinente: se alguém se visse impossibilitado, 

em absoluto, de utilizar o seu corpo como mediador da acção – não importa apurar se 

por lesões cerebrais, acédia, catalepsia ou por uma desobediência inexplicável dos seus 

membros (por exemplo, em estado de cataplexia – perda total e repentina do tónus 

muscular – ou de estupor, ambos inibidores de reacções motoras do sujeito, de tal modo 

que este parece caído em um estado de torpor absoluto e permanente, idêntico aos 

efeitos de uma anestesia geral), teria ou não condições para se reconhecer nele a 

presença da vontade, em sentido habitual do termo?   

 

                                                             
244 Cf. PLATO – Phaedo, 81b; cf. também a versão portuguesa PLATÃO – Fédon, versão do grego e notas 
de M. Teresa Schiappa de Azevedo, Livraria Minerva, Coimbra, 1988. A discussão da associação entre 
corpo e alma atinge no Fédon um dos pontos mais altos e mais tensos de entre as páginas que o corpus 
platonicum consagra à análise em discussão deste problema. Platão procede a um levantamento exaustivo 
dos dispositivos somáticos que impedem a alma na correcta e desimpedida procura do conhecimento, 
dispositivos esses que, se enumerados e descritos um por um, fariam desfilar diante dos nossos olhos um 
cortejo a perder de vista. De sorte que a sentença não deixa margem para dúvidas: se alguém der a 
atenção às constantes reclamações do corpo jamais terá disponibilidade para pensar. Os perigos que 
Platão enumera no que respeita ao consórcio entre alma e corpo aplicam-se, mutatis mutandis, à 
associação entre o corpo e a vontade, se esta pesquisa procurar determiná-los com precisão para depois 
enveredar pela via do Bem.  
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Imaginemos um homem que não pudesse utilizar nenhum dos seus membros e 

que, por isso, no sentido habitual, não pudesse exercer a sua vontade. Mas, ele poderia 

pensar e desejar e comunicar os seus pensamentos a uma outra pessoa. Por 

conseguinte, poderia fazer algo de bom ou mau também através do outro. Então, é 

óbvio, que também para ele a ética teria validade e que ele é, em sentido ético, 

portador de uma vontade. 

Ora, há alguma diferença fundamental entre esta vontade e aquela que põe em 

movimento o corpo humano?245  

 

Não. Não existe nenhuma diferença. Há um aspecto que se reveste de grande 

importância e que é preciso repetir e sublinhar com suficiente insistência. A citação 

sugere o seguinte: a vontade exige necessariamente um corpo para se objectivar no 

mundo e praticar nele o bem e o mal (não sendo preciso, para esse efeito, que se trate do 

corpo em que está “encerrada” e que, nesse sentido, “habita”, pois também podia ser o 

de outra pessoa qualquer). Parece razoável admitir, à partida, que a vontade carece de 

um expediente ou instância mediadora que a auxilie e por meio do qual concretize as 

suas decisões, intervindo em estes e aqueles aspectos da realidade. Sem a mediação 

desse expediente ou dessa instância mediadora, a vontade parece ser incapaz de penetrar 

na realidade, seja de que maneira for. E, uma vez que Wittgenstein supõe o exemplo 

extremo de ela não ser capaz de utilizar os membros do corpo que lhe serve de 

“habitação” (do seu corpo), então parece evidente que não lhe resta outra saída a não ser 

a de requisitar os serviços corpóreos de outrem. Contudo, em casos desta natureza, a 

utilização do corpo alheio não dispensa, antes requer o acordo desse mesmo corpo, 

ainda que a vontade se lhe possa opor. Não obstante, pode acontecer que tenha o acordo 

do corpo, sem que tenha o apoio da vontade, ou seja, quando outrem é forçado a fazer 

algo, não por lhe ser pedido, mas antes por lhe ser imposto por uma vontade alheia. 

Neste caso, estamos diante de uma ordem ou de uma forma elaborada de aliciamento 

(que exclui qualquer decisão do próprio que não seja o seu cumprimento) e não diante 

                                                             
245 Tb 1914-16, entrada de 21.7.1916, vol. 1, p. 171: Stellen wir uns einen Menschen vor, der keines 
seiner Glieder gebrauchen und daher im gewöhnlichen Sinne seinen Willen nicht betätigen könnte. 
Er könnte aber denken und wünschen und einem Anderen seine Gedanken mitteilen. Könnte also 
auch durch den Anderen Böses und Gutes tun. Dann ist klar, daβ die Ethik auch für ihn Geltung 
hätte, und er im ethischen Sinne Träger eines Willens ist.  
Ist nun ein prinzipieller Unterschied zwischen diesem Willen und dem, der den menschlichen 
Körper in Bewegung setzt?   
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de um pedido, susceptível de se aceitar ou recusar. O importante agora é o seguinte: se a 

vontade tem o corpo de terceiros como “sócio” na acção, abstraindo agora de saber em 

que circunstâncias tal situação acontece, isso permite-lhe, à primeira vista, superar o 

próprio corpo quanto à necessidade de as suas investidas atingirem um ponto qualquer 

no mundo da realidade factual. Como se fosse possível sair da sua morada natural, o 

corpo de si mesma, sem violar o espaço que a delimita – e protege – e fecha o seu 

horizonte. Aliás, a questão ganha outros contornos, de um ponto de vista ético, se o 

corpo requerido para consumar a acção não for, precisamente, um corpo humano. Pois 

pode-se agir sobre as coisas do mundo e, desse modo, praticar o bem e o mal, tendo 

animais ou entes artificiais como intermediários. 246  

Mas, como está bem de ver, a ligação entre a vontade e o corpo alheio, qualquer 

que ele seja, não se processa por telepatia, à distância, sem o auxílio do próprio corpo 

que serve de domicílio à vontade, nem se processa à revelia da vontade (obviamente que 

não se pode falar de vontade para animais ou autómatos – não é este pista que estamos a 

seguir) do outro que aceita ou recusa a proposta de acção. Por isso, uma focagem mais 

atenta desta questão põe em evidência que a explicação adiantada ainda carece de 

fundamentação. É isso que vamos procurar tirar a limpo já a seguir.    

Para notificar o propósito de pedir ou exigir auxílio ao corpo do outro, qualquer 

que seja, a vontade não dispensa, de modo algum, a mediação do corpo em que se 

encontra incorporada: seja através da voz, seja através de um gesto ou expressão 

corporal. Estas formas de comunicação não traduzem nenhuma diminuição da função 

mediadora do corpo, antes indiciam essa função e a sua incontornabilidade. Portanto, 

torna-se óbvio que a vontade não é capaz de inscrever a sua presença na ordem dos 

                                                             
246 É bom que fique claro um aspecto prévio. O argumento seguido por Wittgenstein não levanta esta 
possibilidade. Embora, tal como ele sugere, a prática do bem e do mal se poder exercer através de um 
corpo estranho, não nos pareceu descabido levarmos essa possibilidade a um ponto que os seus textos não 
levam. Wittgenstein refere apenas seres humanos. Todavia, também alguém pode usar animais para fazer 
isto e aquilo, para fazer “bem” e “mal”, contanto que tenhamos alguma prudência quando se falar, em tais 
casos, de um acordo mútuo das vontades envolvidas ou da imposição de uma sobre a outra. Uma vez que 
o termo vontade parece dar conta de uma faculdade exclusiva do humano, então a relação estabelecida 
entre a vontade e o animal, ou entre o humano e um ente mecânico tem de equacionar a questão de outra 
maneira. O problema aqui está armadilhado desde o início: como se disse, não se pode falar de acto 
voluntário em um animal e, por outro lado, a qualidade daquilo que é voluntário não passa da vontade 
humana (que solicitou ou impôs um serviço a um ente estranho a si) para a acção ao usar um ente não 
humano como intermediário, como executante. Levantada desta maneira, a questão pode solucionar-se de 
maneira mais fácil do que parecia à primeira vista. Nestes casos, o único responsável moral é o ser 
humano, enquanto no primeiro caso a responsabilidade moral tem de ser distribuída por dois seres 
humanos. Portanto, julgo que o problema, em geral, apresenta dois níveis diferentes de agudização: se a 
vontade usar animais ou se, em vez de animais, usar um “robot”, estamos em um plano de consideração, 
se usar outra pessoa, estamos em outro plano.  
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fenómenos sem a participação do seu corpo. Ela pode estar incapacitada para comandar 

os movimentos dos membros do seu corpo, aqueles movimentos que podem alterar a 

direcção e o desfecho dos acontecimentos, mas tem de se manifestar por uma mensagem 

que toma inevitavelmente o corpo como medium. Não há, nem pode haver, uma prisão 

absoluta da vontade, um escondimento tal que a privasse de todo o contacto com ou 

manifestação em o exterior.  

Desejamos, queremos e com isso modificamos a disposição das coisas ao redor 

de nós. Na acção voluntária produzem-se movimentos corpóreos cuja causa e 

responsabilidade atribuímos, sem hesitação nem dúvida, à vontade, seja qual for o meio 

de propagação. O vocabulário habitualmente empregue não vacila ao ajuizar tais 

situações, antes certifica o domínio e a segurança do modo de ver que aqui nos ocupa. 

Não só ouvimos com frequência, mas também empregamos, nós mesmos, expressões 

como “tomei a decisão de livre vontade”, “foi de forma consciente que mandei executar 

a acção” ou “quando isso aconteceu estava completamente fora de mim e, na verdade, 

nem quis dizer isso”, “fiz isso sem querer, inadvertidamente”. Até parece que a vontade 

umas vezes ocupa o seu lugar de chefia, de comando e outras não. De quando em vez 

esquece-se das suas funções e ausenta-se. Com efeito, naquelas expressões não há 

vestígio de desorientação quanto à identificação da vontade nem quanto aos juízos 

éticos proferidos acerca da voluntariedade ou involuntariedade das acções e respectivas 

consequências. Por conseguinte, não só admitimos que a vontade comanda aquilo que 

fazemos, e que através da vontade somos responsáveis pelas acções que executamos, 

mas admitimos também que ela pode falhar o alvo dos seus propósitos e, em certos 

casos, ausentar-se – ou porque é difícil identificá-la a partir dos sinais exteriores ou 

porque é difícil admiti-la envolvida em acções que, de um ponto de vista moral, sejam 

valorizadas negativamente. Com efeito, se nos fosse exigida uma amostra, tão 

abrangente quanto possível, da relação que a vontade estabelece, retrospectivamente, 

com as acções passadas, não há dúvida que ela reconheceria como suas e rever-se-ia na 

maioria das acções que realizou, mas também acontece, por vezes, repudiar acções 

pontuais. E, no extremo, recusa admitir interferência em acções altamente reprováveis 

ao aduzir factores exteriores como condicionantes dos actos praticados – pense-se, por 

exemplo, em homicídios. Se inquiridos, a respeito das razões que levaram a praticar os 

actos, os sujeitos da acção justificam-se sempre através da pressão das circunstâncias ou 

remetem para entidades exteriores que os dominam e em nome das quais agem. A 
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consciência (enquanto voz da vontade) não suporta, de forma crua, a gravidade de uma 

tal acção e o sujeito desculpabiliza-se a si mesmo. Por exemplo, se alguém confessa que 

foi o ciúme que o impeliu a praticar um crime, essa pessoa vê o ciúme como uma 

entidade que lhe é exterior e que manda sobre ele, que o domina e subjuga. Não admite, 

simplesmente, que o ciúme é um estado sentimental do sujeito e que, não o tendo 

conseguido dominar na sua determinação e cegueira, praticou uma acção criminosa. Em 

todo o caso, é indubitável que emitimos prontamente juízos éticos, juízos de valor 

sobre tais situações. Para já não falarmos de sistemas complexíssimos de justiça que 

não hesitam em julgar, premiando ou punindo os intervenientes litigantes, a partir da 

simples (e simples surge aqui como a palavra menos transparente possível) análise de 

factos e depoimentos que raramente assentam sobre o princípio da objectividade e 

isenção. 

Mas, tanto no desenrolar das acções quanto nas acções acabadas, finalizadas, 

onde o livre arbítrio apenas encontrou os seus limites e os constrangimentos espacio-

temporais como balizas, importa tentar apurar como é possível determinar a presença da 

vontade nos movimentos do corpo ou nas consequências produzidas sobre realidades 

estranhas a ele. Porque, mesmo no que respeita ao corpo onde a vontade está 

“domiciliada”, produzem-se movimentos, acontecimentos, a toda a hora, que não 

dependem de nenhuma decisão volitiva. Eles dependem unicamente de uma espécie de 

“agir” natural ou de uma subordinação à regularidade e às necessidades da natureza 

humana: o processo relativo à circulação sanguínea, as trocas químicas e eléctricas ao 

nível celular, o funcionamento do aparelho respiratório, do fígado e dos rins, a digestão, 

todo o processo de crescimento e envelhecimento, tossir e espirrar, entre muitos outros; 

isto embora seja possível influenciar – acelerar ou retardar – vários deles, através da 

alimentação, do exercício físico, da ingestão de fármacos, etc. De modo que parece 

haver partes do corpo que obedecem à vontade e outras que não. E assinalar que o corpo 

padece este e aquele movimento involuntário não altera (nem impede) em nada a 

regularidade com que acontecem.  
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Involuntário é, por exemplo, o movimento que não se consegue impedir; ou 

aquele de que nada se sabe; ou aquele que acontece quando alguém deixa, de 

propósito, os seus músculos relaxar para não exercer influência sobre o movimento.247 

 

Como este passo documenta, há mais do que um género de acções involuntárias. 

Já exemplificámos, em abundância, movimentos que não se conseguem impedir. Em 

relação àqueles de que nada sabemos, também nada podemos fazer para os controlar ou 

evitar (e também não interessa equacionar agora se, quando chegassem, seriam evitáveis 

e, se o fossem, se isso era preferível ou não). Os movimentos que padecemos mesmo 

quando os músculos estão relaxados, podem não corresponder senão à resposta 

fisiológica a certas posições. Contudo, existe no primeiro grupo citado (os movimentos 

que não conseguimos impedir) um género de acções involuntárias que dão muito que 

pensar. São acções que acontecem espontaneamente, distraidamente, por força do 

hábito. Elas não resultam, na verdade, de nenhuma ponderação ou de uma intenção 

deliberada com vista a um certo fim. Quer dizer, aquilo que fazemos em tais alturas, 

processa-se de modo automático, mecânico, irreflectido e, se alguém nos obrigasse a 

responder a um inquérito sobre as motivações que estiveram na sua origem, não 

lograríamos descobrir um ponto firme onde apoiar isso que ocorreu. Estas acções 

acontecem com mais frequência do que imaginamos e, observadas do exterior, não 

divergem substancialmente das voluntárias. Aliás, na maior parte das vezes, elas 

acontecem de um maneira tão distraída, tão naturalmente colada aos nossos padrões de 

comportamento que, em rigor, não damos conta delas. Só um interesse intelectual, como 

quando se filosofa, as arranca da penumbra em que sempre ocorrem. Porque no 

momento em que se dão, em que o sujeito as pratica, não reclamam qualquer atenção – 

são acções que respondem a uma dada situação no modo do alheamento, da distração e 

que não chegam a prender a atenção do sujeito. E, no mínimo, é um fenómeno estranho 

o sujeito ser capaz de as recuperar do limbo, da penumbra, da quase inconsciência em 

que aconteceram.  

                                                             
247 BPP, I Parte, §761, vol. 7, p. 143: Unwillkürlich ist, z. B., die Bewegung, die man nicht hindern 
kann; oder die, von der man nichts weiβ; oder, die geschieht, wenn man seine Muskeln 
geflissentlich schlaff läβt, um die Bewegung nicht zu beeinflussen.  
Citamos este exemplo por nos parecer bastante claro para a ilustração dos movimentos involuntários, mas 
o volume 7 das obras de Wittgenstein contém muitos exemplos sugestivos. 
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Importante e decisivo para a nossa indagação, porém, é saber se existe ou não 

uma marca corpórea ou espiritual que identifique a presença da vontade na acção (ou a 

percentagem de influência nela posta), a fim de lhe imputar a responsabilidade das 

mudanças levadas a cabo no momento do agir. Como se pode perceber desde já, é de 

grande conveniência sabermos, de um ponto de vista ético, qual a marca objectiva que 

faz o acto voluntário diferir do involuntário. 

Em consonância com isto e a fim de se obter alguma luz sobre o assunto, 

deixemos falar os próprios textos de Wittgenstein para compreendermos melhor o que 

aqui se acha em causa. Tome-se, então, o exemplo, um pouco ambíguo, de uma pessoa 

adoptar uma atitude “observadora” em relação a uma acção praticada na primeira pessoa 

do singular. 

 

Ao desenhar o quadrado               no espelho, observa-se que só se pode levar a 

cabo isso quando se abstrai completamente da imagem visual e se faz uso apenas das 

sensações musculares. Portanto, trata-se aqui de dois actos voluntários totalmente 

diferentes. Um refere-se à parte visual do mundo, o outro à parte das sensações 

musculares.  

Temos mais do que [uma] evidência empírica de que, em ambos os casos, se 

trata do movimento da mesma parte do corpo?  

Passam-se as coisas, portanto, de tal modo que não faço senão acompanhar as 

minhas acções com a minha vontade? 

Mas, então como é que eu posso predizer – e, em certo sentido, posso-o de facto 

– que levantarei o meu braço dentro de 5 minutos? Que hei-de querer isto?248 

                                                             

248 Tb 1914-16, entrada de 4.11.1916, vol. 1, pp. 182-183: Bei dem Zeichnen der Vierecks  im 
Spiegel bemerkt man, daβ  man es nur ausführen kann, wenn man vom Gesichtsbild ganz absieht 
und nur das Muskelgefühl zu Hilfe nimmt. Also handelt es sich hier doch um zwei ganz 
verschiedene Willensakte. Der eine bezieht sich auf den Gesichtsteil der Welt, der andere auf den 
Teil des Muskelgefühls. 
Haben wir mehr als erfahrungsmäβ ige Evidenz, daβ  es sich in beiden Fällen um die Bewegung 
desselben Körperteils handelt? 
Verhält es sich also so, daβ  ich meine Handlungen mit meinem Willen nur begleite? 
Aber wie kann ich dann voraussagen – und das kann ich doch in einem gewissen Sinne – daβ  ich in 
5 Minuten meinen Arm heben werde? Daβ  ich dies wollen werde?  
Este exemplo é retomado em BrB, II Parte, §13 (vol. 5), p. 153. Através da narrativa do exemplo é muito 
mais compreensível a função do espelho sobre o papel do que o desenhar o quadrado sobre o espelho, 
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Quem desenha o quadrado no espelho experimenta as sensações musculares 

respeitantes aos movimentos encetados pela mão, pelo antebraço, braço e região do 

tórax. Ao mesmo tempo, os órgãos visuais enquadram e alinham a disposição do 

desenho no espaço – não directamente, mas em segunda mão, mediante o reflexo 

especular. A qual destes movimentos se refere a vontade, qual deles ela comanda? Sem 

dúvida que ocorreu uma escolha, podemos apontá-la com exactidão, que precisou e 

isolou uma parte da vasta indeterminação do espaço disponível para aí fazer o desenho 

do quadrado e, ao mesmo tempo, escolheu-se também o meio através do qual esse 

desenho foi realizado. Contudo, a tarefa podia ter sido elaborada por qualquer outra 

pessoa que não o sujeito que a executou (se, de antemão, indicasse com precisão o local 

escolhido). Ou, se tivesse perícia suficiente, o mesmo sujeito também podia desenhá-lo 

com a mão esquerda ou com outra parte do corpo. Todavia, aquilo que parece intrigante 

no exemplo adiantado é o facto de a vontade ordenar simultaneamente a duas partes do 

corpo que exerçam e levem a cabo, também em simultâneo, funções completamente 

distintas. Não se consegue perceber claramente como é que a vontade dirige a atenção 

para dois pontos do corpo ao mesmo tempo e, mais enigmático ainda, como é possível 

ela comandar as acções que ambos estão a produzir. A vontade como que se dirige, por 

um lado, para o plano visual e a incidência nas entidades visuais e, por outro, para o 

                                                             
como está dito nos Diários. Vejamos porquê: Now consider a case in which we do take up an 
observant attitude towards a voluntary action, I mean the very instructive case of trying to draw a 
square with its diagonals by placing a mirror on your drawing paper and directing your hand by 
what you see by looking at it in the mirror. And here one is inclined to say that our real actions, the 
ones to which volition immediately applies, are not the movements of our hand but something 
further back, say, the actions of our muscles. “Considere-se agora um caso no qual nós tomamos uma 
atitude observadora em relação ao acto voluntário, estou a pensar no caso muito instrutivo de tentar 
desenhar um quadrado com as suas diagonais ao colocar um espelho sobre o papel em que se desenha e 
conduzir a mão por aquilo que se vê ao olhar para ela* no espelho. E aqui uma pessoa tende a dizer que 
as nossas acções efectivas, aquelas a que a volição se aplica imediatamente, não são os movimentos da 
nossa mão, mas algo anterior, por exemplo, as acções musculares.”  
O que Wittgenstein sublinha aqui é o facto de desenharmos o quadrado ao olharmos para o reflexo e não 
para a mão. De tal modo que, à primeira vista, parece que o acto voluntário não se reporta à mão, mas sim 
a algo anterior – e que pode não ser visto a olho nu – que são as contracções e distensões musculares. Ora, 
por esta ordem de ideias, Wittgenstein deixa no ar a possibilidade de haver sempre, para lá da detecção da 
manifestação corpórea voluntária, uma outra instância – uma outra parte do corpo – cujas manifestações, 
enquanto manifestações do movimento voluntário, só se descobrem através de análises cada vez mais 
especializadas e minuciosas, perdidas para a observação normal. Isto levanta a hipótese de remissões que 
nos conduziriam para microcosmos cada vez mais distantes e de difícil acesso. 
* Traduzimos by looking at it in the mirror “por aquilo que se vê ao olhar para ela no espelho”, porque 
o português obriga a uma decisão quanto ao género – mas, na verdade, não é inequívoco que o “it” do 
texto se refira à mão e não ao quadrado que se trata de desenhar. De facto, o exercício descrito por 
Wittgenstein exige que se siga no espelho a mão-que-desenha-o-quadrado – quer dizer: ao mesmo tempo 
a mão que o desenha e o quadrado a desenhar.    
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plano motriz e a incidência nas entidades atinentes à motricidade (a interpretação de 

uma peça de piano, de elevado grau de dificuldade, na conjugação entre a perícia 

manual e a rapidez de execução também ilustra bem aquilo que estamos a tentar isolar e 

compreender). É como se a atenção – a intencionalidade – que a vontade dispensa à 

representação pudesse repartir-se, ao mesmo tempo, por diversos horizontes e instâncias 

representativas. Do mesmo modo, não passa despercebida à pessoa que desenha a 

imagem do quadrado no espelho a duplicidade com que o sujeito se confronta no 

momento da execução. Tem-se a mão e o reflexo dela, o lápis e o seu reflexo, no preciso 

instante em que o quadrado é desenhado sobre a superfície especular; mas não temos o 

reflexo do esforço muscular dispendido pela mão, braço e ante-braço, nem a 

percentagem de esforço que os diferentes músculos dispenderam na sua execução. E 

uma grande parte da estranheza do exemplo centra-se, de facto, na ideia de o 

movimento da mão ser executado pela atenção exclusiva ao seu reflexo. Ou seja, não é a 

mão que obedece à vontade, pois a vontade comanda apenas o reflexo dela, a mão é 

comandada pelas directrizes que chegam à imagem especular. Deste modo, através da 

desmontagem de vários passos da acção, parece que se está a assistir ao desenrolar de 

vários actos voluntários, sucessivos ou intercalados no tempo, e aos respectivos 

movimentos pelos quais o corpo tem de passar para os realizar. Aliás, se fizéssemos 

uma análise ainda mais minuciosa e exigente aos elementos que concorrem para que a 

acção surja e se realize, ou seja, se tentássemos seguir todo o percurso que envolve as 

conexões entre as partes do corpo envolvidas (na esfera biomecânica), o sistema 

nervoso central (ao nível das trocas químicas e eléctricas), os resultados podiam 

corresponder a algo extraordinariamente complicado e inabarcável, susceptível até de 

transtornar a liquidez e transparência que reina na compreensão habitual do simples acto 

de desenhar.249 Isto não só porque entrariam em jogo factores que normalmente são 

esquecidos, mas também porque a cadeia de remissões explicativas dos elementos 

visíveis podia nunca mais acabar, como se subsistisse sempre um elemento posterior aos 

que conseguimos alcançar ou se interpusessem sempre mais e mais elementos entre 

aqueles que já distinguimos. Mas, por outro lado, a dificuldade que o exemplo põe em 

saliência diz respeito ao acompanhamento simultâneo do trabalho desenvolvido por 

todo o sistema fisiológico em coordenação com a execução exacta do desenho no plano 

                                                             
249 Como no conto de Gustav Meyrink, em que o sapo paralisa a centopeia, pura e simplesmente, 
perguntando-lhe como faz para mexer as patas. Ver MEYRINK, G., Der Fluch der Kröte – Fluch de Kröte, 
in IDEM, Des Deutschens Spieβers Wunderhorn, Novellen, Berlin, Ullstein, 1992, pp. 378-381.  
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visual (para ser bem desenhado, um quadrado tem de observar diversos requesitos 

precisos) e, por outro lado, também no plano visual o agente vai controlando o próprio 

curso do desenho e verificando a sua conformidade com aquilo que se trata de desenhar. 

Como se uma pessoa pudesse ser agente e observador simultaneamente. Parece haver 

aqui uma dificuldade de princípio: como é que é possível fazer uma acção e, ao mesmo 

tempo, observá-la. E por observação entenda-se uma acção que pede toda a atenção 

focada sobre o plano visual. Por outras palavras: em certos aspectos o agente tem um 

acesso privilegiado que ninguém mais consegue, mas quanto a outros aspectos tem-no 

condicionado ou até desfavorecido. A sua envolvência impede-lhe distância e 

exterioridade. Talvez ainda pudéssemos alargar mais o alcance do exemplo. Isto se 

pedíssemos o contributo, indispensável, da dimensão puramente “mental” – i.e. volitiva 

– do problema. A questão está então em saber se o acto voluntário se pode restringir ou 

não a qualquer coisa que só acontece na “cabeça” do agente e à qual se chama decisão?  

Mas não pode ser! A vontade tem de se reportar a uma representação, tem de ter 

um suporte no mundo, de tal modo que é inadmissível encerrá-la em uma dimensão 

estritamente mental. Perante várias possibilidades, o sujeito volitivo tem de se decidir 

por uma, materializar o querer em isto. De modo que a vontade aproxima de umas 

coisas e afasta de outras, de cada vez que age no mundo. 

Porém, como se não bastasse o impasse em que nos deixaram as considerações 

sobre os aspectos intervenientes na acção, agora mesmo acabados de focar, acrescem de 

facto novos problemas. O texto que temos estado a comentar afirma, reforçando 

posições anteriormente assumidas, que o querer acompanha obrigatoriamente a acção. É 

óbvio que acompanhar não significa aqui, de modo algum, um acontecimento paralelo 

ao da acção. Ou seja, se o querer possui uma dimensão actual e efectiva, essa dimensão 

apenas pode ser notada no decurso da acção. Todavia, isto perturba de novo a 

compreensão vulgar de vontade na sua ligação com o desejar, com o apetecer e com o 

“sonhar”. Assim, se efectivamente acontece que a vontade só tem ligação com o 

presente, com a actualidade, isso torna problemático admitir que qualquer pessoa possa 

afirmar: dentro de 5 minutos hei-de levantar o braço, hei-de apanhar o autocarro ou 

tomar chá (estando, claro está, este “hei-de” no sentido do querer ou da vontade). Duas 

razões estão na base desta dificuldade. 

 Por um lado, a exploração que temos vindo a fazer acentua mais uma vez a 

diferença entre o desejar – cujo ímpeto volitivo está virado exclusivamente para o 
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porvir, mas sem garantias de realização – e o querer. Este sim é um movimento volitivo 

real, concreto (pelo menos para a primeira pessoa do singular) que é observável, quer no 

que acontece no presente quer retrospectivamente naquilo que já aconteceu. Do que se 

fez ou está a fazer não é razoável duvidar-se.250 Quanto ao que se prevê vir a acontecer, 

mesmo que se trate do simples gesto de levantar o braço dentro de alguns segundos, 

resta sempre um depósito de dúvida e incerteza. É sempre possível intrometer-se um 

imponderável que venha impedir que isso aconteça. Por outras palavras, por algo 

acontecer não se segue que outro acontecimento necessariamente ocorra. Este aspecto 

parece pôr radicalmente em questão a concepção que entende a vontade como causa da 

acção. Trata-se de um aspecto novo neste contexto do problema ético, mas um aspecto 

fundamental para se perceber tudo isto. Acreditar na indução é uma maneira, a mais 

firme e poderosa maneira, de dar consistência psicológica à vida humana e, a par de 

isso, muni-la de uma coerência intrínseca legitimada pelo sujeito e apenas dele 

dependente.251 Pois se assim não fosse, se o sujeito não aparecesse como instância de 

sentido dela, a vida seria de uma insegurança aterrorizadora.  

Precisamos de transgredir o real – o aqui e agora – para viver. Precisamos de 

acreditar que o esforço presente será compensado um dia mais tarde. Precisamos de 

acreditar que os outros com os quais nos cruzamos na rua não são assassinos à solta. 

Precisamos de acreditar que nos entregamos ao sono – “irmão da morte”, diziam os 

gregos – e que voltamos, de novo, a acordar. Precisamos de acreditar que é possível 

tudo fazer sentido, mesmo que o “mundo da vida” na sua exposição quotidiana apareça 

aos nossos olhos cheio de imperfeições, aberrações, etc. Mesmo que, para curarmos 

essas imperfeições, recorramos a teses inconsistentes e até a ilusões, que uma análise 

lúcida e medianamente exigente facilmente desmascararia. Porque, é óbvio, a vida 

humana como aparência intra-mundana de acesso aos outros e convívio com eles, de 

regras sociais e culturais (entre uma multiplicidade de factores que a transporta, 
                                                             
250 É evidente que ignoramos aqui a dimensão onírica – a que o ser humano está exposto. Pois também no 
momento do sonho, pelo menos de um certo tipo de sonhos, enquanto o sujeito se encontra imerso nele, o 
decurso dos eventos que nele desfilam parece emanar de uma vontade livre de constrangimentos e em 
perfeito auto-domínio. Contudo, toda essa dimensão virtual é deixada fora das nossas análises. Isto é, este 
comentário toma como um dado irrefutável e ao mesmo tempo um aspecto fundacional o facto de 
somente o plano da vigília (quaisquer que sejam os graus de despertez para a realidade que ele é 
susceptível de comportar) valer como solo indispensável a todo e qualquer acto voluntário. A dimensão 
aparentemente voluntária que nos sonhos se dá não a consideramos, pois obrigar-nos-ia a focar aspectos 
que, sendo relevantes para o entendimento do ser humano em geral, não se encontram mencionados nas 
referências de Wittgenstein. 
251 A discussão acerca da impossibilidade de a indução ter um estatuto lógico, isto é, apodíctico começa – 
no Tlp – na proposição 6.36 e culmina na proposição 6.37. Esta sucessão de análises é uma alavanca 
importante para a negação da vontade potente.  
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apresenta e envolve diariamente) – a vida ou a realidade que está tida em referência 

naquilo que normalmente se faz e onde se está mergulhado – excede em muito o âmbito 

do que se tem efectivamente dado, acompanhado, e do que se pode realmente controlar. 

Só a força inamovível e obstinada de um batalhão de ligações espúrias – de verdadeiras 

transgressões da razão, como preconceitos, crenças, ilusões, etc. – que não desagrada, 

mas antes convém ao viver, é capaz de repor constantemente a calma, o auto-domínio, a 

tranquilidade na atmosfera de incertezas e aflições em que assenta o acontecimento do 

humano, se considerado a nu, no pequeníssimo capital de informações seguras de que 

na verdade dispõe.252 

Assim, a característica principal da vontade enquanto fenómeno – o livre arbítrio 

– a sua capacidade (em situações normais dotada de liberdade e autonomia) de optar 

entre vários objectos, entre várias possibilidades que de cada vez tem ao seu dispor, 

revela-se como uma incursão no desconhecido, sem nenhuma garantia real de êxito. Isto 

por mais que o ponto de vista habitual se convença do contrário. 

 

O livre arbítrio consiste no facto de os acontecimentos futuros não poderem ser 

CONHECIDOS agora. Pois só poderíamos conhecê-los se a causalidade fosse uma 

necessidade INTERIOR – como, por exemplo, a da inferência lógica. A conexão entre o 

conhecer e o conhecido é a [conexão] da necessidade lógica. (Prop. 5.1362)253  

 

Não existe nenhuma legitimidade, no quadro das categorias do conhecimento, 

que possa homologar como necessária a função operatória do nexo causal no plano 

prático. Isto é, entre a vontade e os fenómenos não é possível estabelecer uma ligação 

de causalidade infalível. Apesar de um sucesso esmagador na maioria das situações 

                                                             
252 Como se tornará claro a partir do que se segue, esta dependência relativamente a toda uma rede de 
aspectos indutivos e fixados por transgressão assenta, fundamentalmente, em uma atitude – que se verá 
corresponder no fundamental àquilo a que Wittgenstein chama de «vontade má». É essa atitude que torna 
precisa a informação acerca de esses aspectos, difícil de suportar e aflitiva a sua ausência (ou a 
indefinição a seu respeito). Pelo contrário, caracteriza aquilo a que Wittgenstein chama a «vida do 
espírito» ou a «vida interior», etc., uma total independência relativamente a todos estes aspectos, a não 
referenciação da vontade ao que só pode ser estabelecido por essas transgressões, induções, etc., e, deste 
modo, a fundação da vontade em uma base inteiramente segura, como que em um ponto arquimédico ou 
em uma esfera inteiramente ao abrigo de qualquer dependência dessa ordem.    
253 Tb 1914-16, entrada de 27.4.1915, vol. 1, p. 134. Die Willensfreiheit besteth darin, daβ zukünftige 
Ereignisse jetzt nicht GEWUSST werden können. Nur dann könnten wir sie wissen, wenn die 
Kausalität eine INNERE Notwendigkeit wäre – wie etwa die des logischen Schlusses. – Der 
Zusammenhang von Wissen und Gewuβtem ist der der logischen Notwendigkeit. (S. 5.1362) 
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(nunca a vontade consegue um sucesso absoluto – não acontece com ela aquilo que é 

atribuído a Apolo, precisamente, por aquela etimologia engenhosa do Crátilo de Platão: 

“o que acerta sempre”)254, a investida da vontade no plano prático não legitima por si só 

uma dependência lógica, necessária entre aquilo que quero e aquilo que acontece. Se o 

acontecer sucede tal como foi querido, então isso não se deve unicamente a uma relação 

do tipo causa efeito entre o querer e o acontecido. Pois a lei da causalidade é um 

fenómeno cujas condições de realização assentam na experiência e, portanto, carece de 

qualquer garantia incondicional quanto à sua validade e à necessidade da sua aplicação. 

Neste sentido, Wittgenstein afirma que o nexo causal possui somente uma consistência 

psicológica, embora reconheça que os seus efeitos imediatos anestesiam todo e qualquer 

sintoma de desorientação, quer quanto ao que acontece quer quanto àquilo que se faz. 

Wittgenstein dá o nome de superstição a esta constante transgressão cognitiva. Ou seja, 

acreditar que posso fazer isto e aquilo, sem qualquer margem para dúvidas, significa 

que o sujeito crê que as coisas obedecem ao seu livre arbítrio. É evidente que, se as 

coisas se passam como Wittgenstein assevera, esta superstição (feliz superstição, diga-

se), torna a vida respirável, habitável e, deste modo, algo que é susceptível de 

dominarmos – mesmo que esse domínio, repito, assente em uma falha ou distracção (à 

margem de prescrições inteiramente racionais) que não queremos admitir e recusamos 

reconhecer como tal.255  

Em resumo: ainda que a tendência natural da vontade esteja marcada por um 

convencimento absoluto da sua eficácia, entre a vontade fenomenal e o que acontece e 

                                                             
254 PLATO, Cratylus, 405c. 
255 Veja-se a forma como o problema surge no Tlp e algumas proposições que são dedicadas a 
especificações do tema (embora também hajam referências ocasionais e dispersas em outras partes): Tlp, 
5.133 até 5.1363, vol. 1, p. 48. Não obstante esta tematização, existem muitas anotações sobre superstição 
e crença que realçam o grande valor hermenêutico e antropológico destes modos de compreensão, bem 
como a sua importância e força imediata na vivência humana. Por exemplo, LSPP, §12, vol. 7, p. 353: 
“(…) Denn das Vorurteil ist ein Verständnis. Und darauf verzichten, wenn uns eben daran so viel 
liegt.” Tradução: (…) Porque o preconceito é uma forma de compreensão. E renunciar a isso, se, para 
nós, isso é tão importante. Mas também uma série de anotações focada quase exclusivamente sobre o 
debate entre concepções, preconceitos e crenças nos povos primitivos e a noção de erro, a partir de textos 
de Frazer: por exemplo, BFGB, p. 118, 119, et passim. Ilustra-se esta constelação de problemas apenas 
com uma passagem muito poderosa. Cf. Idem, ibidem p. 122: In Effigie verbrennen. Das Bild des 
Geliebten küssen. Das basiert natürlich nicht auf einem Glauben an eine bestimmte Wirkung auf 
den Gegenstand, den das Bild darstellt. Es bezweckt eine Befriedigung und erreicht sie auch. Oder 
vielmehr, es bezweckt gar nichts; wir handeln eben so und fühlen uns dann befriedigt. Podemos 
traduzir assim: Queimar em efígie. Beijar a imagem da pessoa amada. Naturalmente que isto não se 
baseia na crença de [que se produz] um determinado efeito sobre o objecto que a imagem representa. 
Pretende uma satisfação e também a alcança. Ou melhor, não se pretende exactamente nada; agimos 
justamente assim e depois sentimo-nos satisfeitos. No fundo, a posição de Wittgenstein recupera uma 
dimensão bastante abrangente para o humano (que ele ilustra por múltiplas formas de vida) e que se 
caracteriza por exceder em muito tudo o que obedeça às regras estritas da racionalidade. 
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existe no mundo não é possível estabelecer nenhuma ligação necessária. Na verdade, de 

um estado de coisas não se pode inferir outro, de uma dada situação não se pode prever 

outra que lhe suceda. Tudo o que existe e acontece no mundo é puro acaso. Se na 

maioria das nossas vivências aquilo que acontece coincide com o previsto, isso significa 

somente que havia uma hipótese, uma probabilidade de ser assim e foi essa justamente a 

hipótese que vingou.   

 

Também se tudo aquilo que desejamos acontecesse, então isso ainda seria 

apenas, por assim dizer, um favor do destino, porque não há uma conexão lógica entre 

vontade e mundo que o garantisse e, não poderíamos, por sua vez, querer a suposta 

conexão física.256 

 

Por consequência, a segunda razão que funda aquela dificuldade – ou a tese de 

que não há condições para assegurar que alguém vai levantar o seu braço dentro de 

segundos – diz respeito ao facto de o único género de conhecimento de cariz necessário 

corresponder apenas ao universo da Lógica. Porém, por enquanto, deixemos este 

argumento por analisar. Voltemos de novo ao cerne da questão: como saber de que 

maneira é possível determinar a presença da vontade no movimento corpóreo, na acção 

mediada pelo corpo?  

De facto, se alguém tentar desenhar um quadrado sobre uma superfície, não há 

registo ou sinal de realidade que nos permita separar a dimensão visual e a manual no 

decurso da própria acção. É óbvio que a dimensão do problema a que chamámos, há 

instantes, dimensão “mental” ou “volitiva” não se encontra separada daquelas duas. 

Com o que a metáfora tem de pertinente, apetece dizer que ela se esconde na acção, que 

é o seu miolo, o seu “em si”, mas não as suas exteriorizações. Há uma unidade 

escondida sob o fenómeno, uma unidade que conjuga vontade e movimento dos 

membros que realizam a acção. Todavia, quando se procede a uma análise a partir do 

exterior, quer seja no momento do acontecimento quer seja já depois de ter acontecido, 

o que aparece são fragmentos de um acto que teve uma determinada duração temporal e 

                                                             
256 Tb 1914-16, entrada de 5.7.1916, vol. 1, p. 167: Auch wenn alles, was wir wünschen, geschähe, so 
wäre das doch nur sozusagen eine Gnade des Schicksals, denn es ist kein logischer Zusammenhang 
zwischen Willen und Welt, der dies verbürgte, und den angenommenen physikalischen könnten wir 
doch nicht wieder wollen. 
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aconteceu em um espaço físico específico e, por mais que nos esforcemos por 

esquartejar, exaustivamente, os passos que compuseram esse acto, nada é susceptível de 

nos reenviar para a unidade procurada e, por maioria de razão, nenhum sinal é 

susceptível de captar, identificar e exibir a presença da vontade no desenrolar do acto 

ele mesmo. Em sentido habitual, fora de qualquer expectativa de uma análise filosófica, 

afirmamos que ambos os planos, visual e motriz, “trazem” notícias da vontade por meio 

do corpo e são mesmo movidos, comandados por ela. Porém, Wittgenstein defrauda as 

nossas expectativas quanto a todo um universo de conhecimentos que desde sempre 

tomámos como firmes e inquestionáveis a este respeito. Pois vai ao ponto de dizer que 

nas manifestações somáticas de alguém no momento da acção não há nada de 

indubitável que possa servir de prova da presença da vontade – da vontade própria (se 

a acção é feita de livre vontade), da vontade alheia (se ela é imposta por um terceiro ou 

se ela resulta de uma distracção total a que podemos chamar também involuntariedade).  

Em suma, a questão resume-se ao seguinte: consideradas a partir do exterior, 

vistas por um espectador, isto é, não considerando as acções na primeira pessoa do 

singular, não há nada que distinga as voluntárias das involuntárias (e quanto às 

voluntárias nada diferencia as sinceras das fingidas).  

 

Mas não [é verdade que] o movimento voluntário do corpo acontece 

exactamente como todo o movimento involuntário no mundo, excepto que é 

acompanhado pela vontade?257 

 

Quer dizer, alguém que dê atenção às manifestações exteriores do movimento 

corpóreo voluntário verifica que são idênticas às (que não divergem em nada das) do 

involuntário. Por isso, parece votada ao fracasso a tarefa de descobrir o duplicado da 

vontade (e, bem assim, da intenção) no plano das acções dos outros. Nenhum exame às 

sensações cinestésicas, às sensações visuais, ao esforço dispendido por quem age (uma 

observação e respectivo estudo da inervação muscular) ou a outras manifestações 

                                                             
257 Tb 1914-16, entrada de 4.11.1916, vol. 1, p. 183. Geschieht denn nicht die gewollte Bewegung des 
Körpers geradeso, wie jedes Ungewollte in der Welt, nur daβ sie vom Willen begleitet ist?  
Observe-se que traduzimos «gewollt» por voluntário e «ungewollt» por involuntário, entendendo este 
último termo, como o original alemão que se destina a verter, no sentido de tudo aquilo que acontece sem 
ser movido por nenhuma vontade (e não apenas no sentido mais comum daquilo que acontece não 
movido por vontade em um ente provido dela). 
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fisiológicas (nem nenhuma explicação do tipo causa-efeito inserida em uma série 

temporal ou em uma sucessão de fenómenos) permite reconhecer a voluntariedade ou 

involuntariedade do movimento ou do estado de repouso corpóreos. No que respeita ao 

comportamento dos outros, subsiste sempre o espectro da dúvida, da incerteza quanto à 

intenção que lhe subjaz. De tal modo que, no limite, a consciência desta dúvida 

permanente pode abrir caminho a um cepticismo total face ao comportamento dos 

outros. Este cepticismo tem a sua melhor ilustração em exemplos que Wittgenstein 

apresenta, sem discutir. Tais exemplos forçam de tal modo os limites do conceito de 

comportamento – visto e avaliado através das formas de acesso que uma pessoa tem ao 

comportamento alheio – que Wittgenstein vai mesmo ao ponto de levantar a hipótese 

mais radical possível – uma hipótese cuja filiação na metodologia cartesiana nos parece 

inequívoca: posto que não é possível determinar com exactidão, portanto, de uma forma 

infalível, quais são as acções voluntárias e as involuntárias, a partir da exteriorização 

dos efeitos delas, então também não é inverosímil, antes parece ganhar consistência, a 

suspeita de que não é possível traçarmos uma fronteira nítida entre o comportamento 

humano sincero e o simulado. Em última análise, nós nunca conseguimos saber com 

todo o rigor quais os motivos, as razões que estiveram na origem de alguém fazer isto 

ou aquilo e, como consequência de isso, também não conseguimos saber quando o 

comportamento veste a máscara do fingimento e da dissimulação nem quando se pauta 

pela sinceridade.258 No entanto, para se desvendar melhor os caminhos surpreendentes 

que esta hipótese levanta, temos de regressar às análises levadas a cabo por Wittgenstein 

no que respeita às manifestações externas do comportamento humano.  

Uma inquirição atenta às manifestações corpóreas de alguém enquanto pratica 

uma acção voluntária típica, por exemplo, um movimento que exija esforço muscular, 

não revela descaradamente os sinais de voluntariedade. Ou seja, uma análise rigorosa à 

contracção e distensão musculares, não é capaz de expor à vista, de escancarar, aquilo 

que corresponde a um gesto voluntário. Pois a mesma análise aplicada a um movimento 

involuntário ou a um movimento forçado por um terceiro exibe, no que respeita ao 

plano dos tecidos musculares, dos tendões, do esforço, do gasto de calorias, em última 

                                                             
258 Existem muitas passagens na obra de Wittgenstein dedicadas à tematização e ao confronto entre 
sinceridade e fingimento nas acções, às exteriorizações de tais atitudes, ao contexto em que surgem e às 
consequências que daí advêm (com algumas variantes no que concerne aos animais). Para se fazer uma 
ideia mais exacta daquilo para que estamos a chamar a atenção, assinalamos apenas o lote de 
pensamentos que se encontram na terceira parte do volume 7, justamente em LSPP, §§203, 224-226, 242, 
252-255, 257-264, 268-270, 859, 861-863, 866, 870, 872, 876, 901, 911-913, 936-941, 943, 944, 946, 967 
e 972.   
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análise, até quanto aos gestos, etc. as mesmas manifestações. Por outras palavras, 

imaginar o diagnóstico mais complexo e completo que uma pessoa possa elaborar no 

que concerne aos sinais exteriores de uma acção, não nos esclarece absolutamente nada 

sobre ela. Pois qualquer acção excede, quanto ao significado, o simples movimento 

corpóreo e este pode – através de formas de expressão – expressar algo de diferente (no 

extremo, o oposto) do que à primeira vista parece transmitir. A expressão pode 

esconder, por completo, a intenção que subjaz à acção a quem a contempla do exterior. 

Ou seja, o movimento corporal pode ser simulado, fingido e esta simulação pode 

revestir-se de múltiplas versões e intensidades de disfarce e hipocrisia. E tanto mais 

bem fingido quanto mais nos convence de que é sincero – e não precisamos de aqui 

invocar a arte de representar para se entender o que está em jogo. Portanto, visto e 

analisado por um espectador, não é possível decidir se o comportamento alheio é 

verdadeiro, sincero ou se não passa de mero fingimento. E, por hipótese, mesmo que 

recorrêsemos aos mais exigentes parâmetros à luz das últimas conquistas científicas, se 

o movimento é observado e compreendido apenas do exterior (na pele de outro que não 

o agente dele), também não se consegue descortinar de modo algum se o movimento 

cinestésico é sincero ou fingido – muito menos ainda conseguimos captar a intenção do 

seu autor.   

 

Mas o que é que significa [dizer] que todo o comportamento poderia sempre ser 

dissimulação? Foi então a experiência que nos ensinou isso? E como é que podemos 

ser instruídos de outra maneira sobre dissimulação? Não, trata-se de uma observação 

sobre o conceito de dissimulação. Mas então este conceito seria, de facto, inutilizável, 

porque a dissimulação não teria quaisquer critérios no comportamento.259 

 

Só podemos perceber o que é um comportamento hipócrita se o compararmos 

com o padrão de comportamento que designamos como probo, sério. Se, por hipótese, 

todo ele fosse fingido, como o excerto citado avança, então já não fazia sentido falar em 
                                                             
259 Z, §571, vol. 8, p. 408: Aber was heiβt es: daβ alles Benehmen noch immer Verstellung sein 
könnte? Hat denn Erfahrung uns das gelehrt? Und wie können wir anders über Verstellung 
unterrichtet sein? Nein, es ist eine Bemerkung über den Begriff «Verstellung». Aber da wäre ja 
dieser Begriff unbrauchbar, denn die Verstellung hätte keine Kriterien in Benehmen.  
O eixo ao redor do qual giram todos os aforismos que directa ou indirectamente focam a possibilidade de 
todo o comportamento humano ser hipócrita acha-se em LSPP, §257, vol. 7, p. 387 e diz: Was aber heiβt 
dies: «Alles Benehmen könnte, theoretisch, Verstellung sein». Mas que significa isto: «Todo o 
comportamento poderia, teoricamente, ser dissimulação». 
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simulação, uma vez que não haveria comportamento sincero para se contrapor. Já nem 

faria sentido falar, na acepção habitual do termo, de comportamento. No entanto, a 

diferença entre voluntário e involuntário reside somente, diz Wittgenstein, no facto de o 

movimento querido ser acompanhado pela vontade, ao contrário do involuntário que se 

produz à revelia dela ou na ausência dela. Todavia, a dobra da questão mantém-se 

intacta e deixa-se formular assim: como é possível identificar aquilo que, de facto, foi 

querido por um terceiro?  

Há instantes atrás, identificámos, sem mais, o movimento ascensional do braço, 

mas podíamos desdobrá-lo, através de uma análise mais minuciosa, em pequenos 

segmentos. Estes, por seu turno, podíamos ainda seccioná-los, fragmentá-los em 

análises mais detalhadas quanto à lassidão e tensão do esforço dispendido pelos tendões 

no momento da ascensão do braço ou quanto à contracção e distensão dos músculos no 

que respeita ao mesmo fim e assim sucessivamente. A nossa análise podia descer cada 

vez mais a pormenores que nos escapam à vista desarmada e produzir uma descrição 

abalizada quanto à participação dos tecidos e das células no esforço produzido, à 

produção de ácido lácteo e por aí diante, até onde as nossas exigências, curiosidade e 

conhecimento alcançassem. Com que micromundos seríamos confrontados (insuspeitos 

para o olhar leigo e desatento do senso comum) e quantos micro-actos voluntários não 

precisaríamos de enumerar para darmos conta daquilo que, com uma clareza de espírito 

e sem vacilarmos um instante nas nossas pretensões, designamos por uma acção 

voluntária. É evidente que o acesso ao movimento corpóreo não é suficiente para 

atestar a presença da vontade, como em certo sentido dizemos que a respiração ou o 

batimento cardíaco são indícios básicos da vida. Apesar de tudo isto, a dificuldade 

subsiste e não nos podemos livrar dela: a saber, como é que o acompanhamento da 

vontade pode ser notificado na experiência? Como é que alguém pode afirmar, 

categoricamente, que um certo gesto corresponde a um decreto da vontade sem se 

deixar enredar no universo fechado e hermético da linguagem solipsista? As 

dificuldades multiplicam-se quando o movimento ocorre em outro que não o corpo 

próprio – haverá algum critério seguro para além dos sentidos ou da fé cega nas 

palavras? É óbvio que também não podemos eleger as palavras do outro como árbrito 

desta contenda, pois elas também servem para mentir, ludibriar, enganar. 
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As sensações (Gefühle) que me convencem do decurso de um acto voluntário 

têm alguma propriedade especial que as diferencie das outras representações?  

Parece que não!260         

 

O sinal físico de que andamos à procura parece não existir. Não há um 

fundamento visível nos efeitos de uma acção que capte e identifique a participação da 

vontade. A expressão facial (a dedicação, a seriedade, a atenção, etc.), bem como o 

empenho posto em determinada acção, vistos apenas a partir do exterior, podem 

esconder e ludibriar no plano sensível, intenções ou sentimentos absolutamente opostos 

àqueles que parecem transmitir. De modo semelhante, também os movimentos de uma 

pessoa que sofra de catalepsia ou esteja sob um estado de hipnose podem ser em tudo 

idênticos aos que apelidamos de voluntários; no entanto, eles acontecem em planos 

totalmente diferentes. Do mesmo modo ainda, se estiver totalmente imóvel, não 

conseguimos descortinar diferença alguma de teor perceptivo entre a mão de um 

cadáver e a de um ente vivo. Nem a ausência de movimento da mão cadavérica 

testemunha uma conexão necessária com a ausência da vontade. De facto, a total 

ausência de movimento da mão pode até corresponder a um extremo de aplicação da 

vontade – em casos, evidentemente, onde a vontade foi submetida a uma ascese 

extrema, de tal forma que o corpo onde habita mal deixa pressentir a sua presença.261  

A nossa indagação tem vindo a sublinhar a dependência da vontade em relação 

ao corpo, uma dependência verificada por ocasião da efectivação, da consumação da 

acção de cada vez que ela decide realizar as suas investidas no interior do mundo. 

Porém, como a investigação não conseguiu apurar nem descobrir as manifestações 

empíricas que selam a dependência entre a vontade e os actos executados através do 

corpo – antes acrescentaram novos problemas e avolumaram os já existentes –, o golpe 

                                                             
260 Tb 1914-16, entrada de 4.11.1916, vol. 1, p. 182: Haben die Gefühle, die mich von dem Vorgang 
eines Willensakts überzeugen, irgend eine besondere Eigenschaft, die sie von anderen 
Vorstellungen unterscheidet? 
Es scheint nein! 
261 PG, VII, §97, vol. 4, pp. 144-145. É o que este parágrafo afirma com uma nitidez fotográfica, mas em 
virtude da sua grande extensão não o reproduzimos aqui. A partir da maneira como Schopenhauer 
percebe a intenção, sc. a vontade, enquanto algo que nunca pode transformar-se ou reduzir-se aos 
fenómenos, Wittgenstein afirma que a vontade é susceptível de acompanhar as acções – ser nas próprias 
acções – e de entre elas, também as que denotam uma total ausência de movimento. Não fazer nada pode, 
portanto, corresponder justamente a um empenho firme e exigente da vontade no qual o sujeito volitivo é 
o único responsável pela ausência de movimento – e esta ausência de movimento não significa aqui 
ausência de acção, muito menos ausência de vontade.   



 

 266 

final sobre a questão em análise toma feições inaceitáveis no plano empírico. De acordo 

com a argumentação dos textos apresentados, não resta outra solução a não ser a de 

refutar o acto voluntário, tornando aquilo que acontece através do corpo igual (no que 

respeita ao plano moral) a qualquer outro evento mundano. 

 

Em todo o caso, posso imaginar que realizo o acto voluntário para levantar o 

meu braço, mas o meu braço não se move. (Por exemplo, se há uma rotura do tendão) 

Sim, mas – dir-se-á – de facto o tendão move-se e isto mostra justamente que o meu 

acto voluntário se reportou ao tendão e não ao braço. Mas prossigamos e suponhamos 

que o tendão também não se move e assim por diante. Chegaríamos ao ponto de o acto 

voluntário, em absoluto, não se reportar a um corpo, de, portanto, no sentido habitual 

do termo, não haver acto voluntário nenhum.262  

 

A declaração da negação do acto voluntário não convém, de modo algum, ao 

viver. Levar a sério o divórcio assim anunciado entre a vontade e o mundo, em 

primeira-mão entre a vontade e o corpo, é susceptível de perturbar ou mesmo de virar 

do avesso o convívio de alguém consigo próprio e com os outros, pondo em causa todo 

e qualquer sentido para a vida. Alguém que se deixe mobilizar por esta “catástrofe” do 

ponto de vista habitual acerca da ineficácia da vontade pode ser conduzido, embora por 

um caminho diferente daquele que a contemplação estética abre, a uma imobilização ou 

paralisia – como que dominado por um estado de inércia – altamente perturbante.  

As análises de Wittgenstein promoveram uma destruição total e maciça dos 

indicadores habituais do acto voluntário. Porém, essa destruição deixa levantar uma 

suspeita de grande porte quanto ao seu grau de eficiência no que respeita a todos os 

ingredientes que nela entram em jogo. Os argumentos que arrasaram a firmeza da 

perspectiva empírica sobre as acções não contemplaram uma situação, uma focagem do 

problema, se assim se pode dizer, sem a qual as análises até aqui adiantadas são apenas 

                                                             
262 Tb 1914-16, entrada de 20.10.1916, vol. 1, p. 181: Ich kann mir jedenfalls vorstellen, daβ ich den 
Willensakt ausführe, um meinen Arm zu heben, aber mein Arm sich nicht bewegt. (Eine Sehne sei 
etwa gerissen.) Ja, aber, wird man sagen, die Sehne bewegt sich doch, und dies zeigt eben, daβ sich 
mein Willensakt auf die Sehne und nicht auf den Arm bezogen hat. Aber gehen wir weiter und 
nehmen an, auch die Sehne bewegt sich nicht und so fort. Wir würden dann dazu kommen, daβ 
sich der Willensakt überhaupt nicht auf einen Körper bezieht, daβ es also im gewöhnliche Sinne 
des Wortes keinen Willensakt gibt.  
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parciais e de efeito restrito – perdendo, na verdade, grande parte da força que as 

consagra e não conduzindo ao cúmulo das dificuldades apontadas.  

A destruição levada a cabo pela colecção de textos anteriormente submetida a 

exame dizia respeito à identificação da vontade nas acções dos outros. Não dizia 

respeito à identificação da vontade que o próprio pode fazer relativamente às acções 

que ele mesmo realiza. Com efeito, mesmo que tudo aquilo que se afirmou fizesse 

sentido em relação ao ponto de vista de alguém sobre as acções dos outros, não é 

líquido que isso se aplicasse, com o mesmo sucesso e clareza explicativa, às acções por 

ele mesmo empreendidas. As acções realizadas na primeira pessoa do singular têm 

um carácter diferente das acções de outrem e não se prestam a algumas das dificuldades 

a que estas estão expostas. Pois o peso e o grau de evidência relativamente à presença 

da vontade na esfera própria parecem muito maiores do que os indícios que a este 

respeito é possível identificar e colher nas acções realizadas na esfera da alteridade. A 

diferença passa, por um lado, pela imediatez entre corpo e vontade – ou espírito – já 

anteriormente mencionada e, por outro, pela consciência disso mesmo, em um género 

de acesso que ninguém mais logra conseguir. Assim, mesmo não sendo possível 

assinalar, de modo nenhum, a presença da vontade nas acções dos outros – como se 

procurou mostrar até aqui –, poderia parecer legítimo reclamar para a primeira pessoa o 

papel de árbitro infalível na determinação da presença da vontade própria nas suas 

acções. Pois o agente da acção parece ser o único e o último recurso capaz de assegurar 

a certeza absoluta, infalível, e certificar a voluntariedade ou não das acções que realiza. 

Como já se mostrou, seja qual for a forma de agir do sujeito, sozinho (por meio do seu 

corpo) ou através de outrem, elas não dispensam a mediação ou o contributo corpóreo: o 

corpo que só eu sinto e no qual me revejo – a vontade que mora nele e só essa. 

Todavia, em relação ao domínio da subjectividade, o problema de saber se as 

acções são voluntárias ou não nem sequer se põe. Nunca está em causa inquirir sobre a 

voluntariedade ou involuntariedade das acções que o próprio pratica. Há, com toda a 

certeza, um convencimento prévio a qualquer análise, convencimento esse que afasta 

todo o tipo de dúvidas. A questão levanta-se no momento em que um terceiro peça ao 

autor da acção que exiba o atestado, o sinal, a marca segura da sua presidência, em 

conformidade com a qual a vontade investiu efectivamente nesta acção e não em outra 

qualquer. Nessa altura, o sujeito na primeira pessoa apenas pode invocar, como razão 

suficiente do seu convencimento, da sua certeza, o facto de estar seguro de ter querido, 
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realmente, isso que fez. Com efeito, à luz de um plano meramente racional, nada de 

razoável se poderia contrapor a uma declaração assim oriunda do agente da acção. 

Ninguém melhor do que o próprio sabe dos negócios da sua interioridade. O grande 

inconveniente deste critério, porém, seria o facto de apenas ser válido para quem realiza 

a acção. Por essa razão, o seu alcance nunca poderia ir além das exigências de um 

critério pessoal, privado e a sua pretensão enquanto critério de universalidade capaz de 

apurar a marca da vontade nas acções ficaria, desde logo, enfraquecida à partida. 

Mesmo que o seu autor jurasse que quis exactamente o que aconteceu e não outra coisa 

qualquer, o ponto de vista do outro – o do mero espectador da acção – só poderia 

acreditar nas palavras proferidas, mas não as podia justificar racionalmente.  

Na verdade, se este critério fosse aceite para diferenciar o acto voluntário do 

involuntário, o ser humano estaria exposto constantemente aos jogos da mentira, do 

embuste, etc. que se escondem na aparente objectividade das acções. Por consequência, 

esta maneira de resolver a questão levanta obstáculos insolúveis e inaceitáveis no plano 

ético. A arbitrariedade de um tal método é pura e simplesmente insustentável.  

Convém não esquecer que estamos a tentar determinar a objectividade dos 

fundamentos de uma acção e, mais ainda, a responsabilidade na acção e a natureza dos 

juízos éticos.  

Todavia, um olhar mais atento aos argumentos fornecidos mostra que, para além 

de tudo isto que se procurou sustentar, também na esfera da primeira pessoa não há, de 

facto, nenhuma possibilidade de salvar as teses comuns sobre a vontade empírica. Isto 

mesmo que uma diferença abissal separe, indubitavelmente, o acesso concedido à 

primeira pessoa do singular – ao eu – e aquele que a terceira pessoa tem ao seu dispor.  

 

Há aqui dois factos diferentes: um é o facto de que eu prevejo, em geral, as 

minhas acções mais seguramente do que outrem; o outro facto é que a minha previsão 

não repousa sobre a mesma evidência que a previsão de outrem e admite outras 

conclusões.263 

 

                                                             
263 LSPP, §893, vol. 7, p. 464: Es gibt hier zwei verschiedene Fakten: Das eine Faktum, daβ ich 
meine Handlungen im allgemeinen sicherer voraussehe als der Andre; das andre, daβ meine 
Voraussage nicht auf der selben Evidenz beruht wie die des Andern und daβ sie andere Schlüssel 
zuläβt. (Cf. também PU, II Parte, xi, p. 569) 
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É indubitável que o saber acerca da influência e determinação postas na acção 

tem diferentes graus de apercepção, quando se trata do autor dela ou de um espectador. 

De tal modo que o juízo “eu fiz isto voluntariamente” está marcado por um significado 

e por um grau de certeza completamente diferente do juízo “ele fez aquilo de livre 

vontade”. Na diferença entre estes dois modos de acesso, se assim podemos dizer, o do 

acesso directo e o do indirecto, joga-se a cartada mais importante da questão. E o plano 

do «si próprio», do acesso imediato à autoria da acção, põe-se em vantagem e ganha, à 

partida, primazia.  

 

A aparente certeza da primeira pessoa, a incerteza da terceira.264 

 

O seu ponto fundamental, da primazia, diz respeito ao facto de ninguém, excepto 

o eu, aceder à intenção. Os outros sujeitos podem estar convencidos de que a captam 

através dos indicadores exteriores, tais como os gestos, as formas de expressão do 

semblante (a determinação, o empenho ou a contrariedade e a displicência com que se 

entrega à realização), a familiaridade ou o desconhecimento da pessoa que age, etc. 

Mas, na verdade, não fazem mais do que um disfarçado exercício na arte da 

adivinhação. Os hábitos individuais e sociais, o contexto em que a intenção intervém, 

também assumem, nestes casos, um peso significativo. Para tudo aquilo que se disse até 

agora sobre a natureza voluntária e involuntária da acção, os aspectos que caracterizam 

um movimento e o outro, tanto nas acções praticadas pela primeira pessoa como pela 

terceira do singular, enferma de provas contundentes. Quer dizer, está totalmente fora 

de questão decidir a priori, em termos éticos, acerca das acções humanas e torna-se 

também manifestamente impossível decidir, de forma clara e isenta de dúvidas, 

mediante a simples análise dos indicadores sensíveis. De sorte que, segundo os textos de 

Wittgenstein, estamos impedidos de alcançar um critério que distinga, nas acções 

alheias, o voluntário e o involuntário, muito menos ainda o sentido, a intenção, que 

esteve na base e conduziu à sua efectivação.  

Como está bem de ver, as sucessivas etapas desta argumentação deixam pouco 

espaço à constituição de um saber ético – desde logo por não se apurar um critério 

objectivo que diferencie o voluntário e o involuntário, a intenção e os disfarces. Ora, a 
                                                             
264 LSPP, §951, vol. 7, p. 473: Die scheinbare Sicherheit der ersten Person, die Unsicherheit der 
dritten. 
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falta de um tal critério impossibilita, à partida, uma série de procedimentos que 

conduzem e determinam os juízos éticos. Porém, o epílogo desta destruição surge 

mediante um exemplo que roça a fronteira do inverosímil e nos deixa sem qualquer 

ponto de referência ou orientação – trata-se de uma pergunta que reclama resposta; 

qualquer dos seus leitores facilmente adivinha qual ela é. 

 

Se só uma pessoa tivesse feito uma única vez um movimento corpóreo – poderia 

perguntar-se se ele era voluntário ou involuntário?265 

  

Não. Ninguém pode avaliar uma acção singular, ela é inclassificável, está com 

certeza para além do voluntário e do involuntário. Ela não tem sentido por si só (e, a tê-

lo, não saberíamos dar-lho). A vida humana que se esgotasse em um único movimento 

seria incompreensível: talvez fosse uma excelente apresentação do caos, do informe. 

Mas, o humano não é capaz de dar conta, como convém, do que significa informe e 

caótico – porque, para haver compreensão, tem de haver ordem – e, mesmo que ela não 

exista de facto, o entendimento “fabrica-a”. Praticar uma única acção durante a vida 

parece-nos inadmissível, mas mesmo que, na prática, isso nunca aconteça, imaginar essa 

possibilidade força a nossa compreensão e obriga a uma expansão dos limites do 

conceito de acção. E, se não há alargamento do conceito, há pelo menos a figura de um 

limite.266 Todavia, o que causa mal-estar espiritual e parece impenetrável a qualquer 

juízo é o facto de uma tal acção não apelar a nenhuma remissão, ser só, isolada. Ou seja, 

é o facto de se esgotar nesse isolamento, de não descender de nada nem apontar para 

outra coisa além de si. Uma tal acção acha-se excluída de toda e qualquer categoria de 

objectos: não pode ser subsumida nem agrupada com outras. Nestes termos, a sua 

intransitividade tem de significar um escândalo para a compreensão humana. Por isso, 

Wittgenstein responde-nos assim: 

 
                                                             
265 BPP, I Parte, §897, vol. 7, p. 164: Wenn nur Einer einmal eine Körperbewegung gemacht hätte, - 
könnte die Frage sein, ob sie willkürlich oder unwillkürlich war? 
266 Nesta e em outras questões análogas, os exemplos de Wittgenstein desempenham um papel insólito: 
não de instâncias de legitimação daquilo de que são exemplos, de que são casos específicos possíveis, 
mas antes enquanto casos cuja improbabilidade alarga a compreensão do sujeito acerca daquilo que está 
em jogo. Wittgenstein di-lo de forma incisiva: Nichts ist doch wichtiger, als die Bildung von fiktiven 
Begriffen, die uns die unseren erst verstehen lehren. Cf. LSPP, §19, vol. 7, p. 354 (Idem, VB (1948), 
vol. 8, p. 555). De facto, nada é mais importante do que a formação de conceitos fictícios, que são os que 
primeiro nos ensinam a compreender os nossos. 
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Como poderíamos descrever os modos de agir humanos? De facto, só na medida 

em que se caracterizam as acções de diferentes pessoas tal como elas fervilham 

misturadas umas com as outras. O que determina o nosso juízo, os nossos conceitos e 

reacções não é aquilo que uma pessoa faz agora, mas toda a barafunda das acções 

humanas, o pano de fundo contra o qual vemos cada acção.267 

 

O ser humano é incapaz de abarcar a multidão de aspectos que se entrecruzam 

no comportamento e o emolduram: tanto no que respeita à biografia individual quanto à 

trama histórico-social que, de certo modo, o determina, configura e lhe dá consistência. 

A história do comportamento humano perde-se na aventura da sua própria evolução, em 

incontáveis etapas de hostilidade e adaptação ao milieu em que se encontra. Não há 

dúvida, porém, que quanto mais bem conhecido for o domínio da imensidão de aspectos 

que enforma o pano de fundo que enquadra uma acção, melhor ela poderá ser 

compreendida. É óbvio que esta posição não anda muito longe de outras sustentadas por 

Wittgenstein para diversos quadrantes do conhecimento. Em vários momentos da sua 

obra aparece, como ideia reguladora ou como aspiração máxima do saber, uma espécie 

de ideal que se deixa enunciar do seguinte modo: a obtenção de um olhar panorâmico 

traduz uma capacitação e uma cobertura total sobre uma rede complexa de aspectos da 

realidade.268 De sorte que, quanto mais minuciosa e específica for a cobertura de um 

                                                             
267 Z, §567, vol. 8, p. 407: Wie könnte man die menschliche Handlungsweise beschreiben? Doch nur, 
insofern man die Handlungen der verschiedenen Menschen, wie die durcheinanderwimmeln, 
schilderte. Nicht, was Einer jetzt tut, sondern das ganze Gewimmel der menschlichen Handlungen, 
der Hintergrund, worauf wir jede Handlung sehen, bestimmt unser Urteil, unsere Begriffe und 
Reaktionen.  Esta anotação pode ler-se, com ligeiras alterações, em BPP, II Parte, §629, vol. 7, p. 326.  
268 No contexto dos problemas que estamos a tratar, veja-se, por exemplo, um excelente sumário da 
apresentação desse ideal gnosiológico em: BPP, I Parte, §895, vol. 7, p. 164: Der Stammbaum der 
psychologischen Phänomene: Nicht Exaktheit strebe ich an, sondern Übersichtlichkeit. A árvore 
genealógica dos fenómenos psicológicos: aquilo que eu aspiro não é exactidão, mas sim visão sinóptica 
[deles]. (Sobre a tradução de Übersichtlichkeit, veja-se a nota 104, da I Parte.) Uma variante interessante 
e fecunda da noção de “perspectiva sinóptica” ou visão panorâmica encontra-se explorada na sua relação 
com a demonstração matemática. Diversos pensamentos equacionam essa ligação no volume 6. A visão 
sinóptica tem que ver com a força probatória da prova – pois nela estão contidos, ao limite, todos os 
passos que a antecedem. Cf. por exemplo, BGM, I Parte, §154, vol. 6, p. 95; III Parte, §§1, 2, etc. p. 143. 
As implicações filosóficas (e não as implicações matemáticas) exprimem-se em um enunciado como, por 
exemplo, o seguinte: A insatisfação filosófica desaparece pelo facto de vermos mais. Cf. BGM, III Parte, 
§85, vol. 6, p. 218: Die philosophische Unbefriedigung verschwindet dadurch, daβ wir mehr sehen. E 
a semelhança entre este e os propósitos do §5; os dos §§66 e 72, subsidiariamente – e, sobretudo, os do 
§122 das PU é flagrante. Este último parágrafo descende de BT, §89, WA, vol. 11, p. 282 e tem um 
redacção verbatim equivalente em PB, I Parte, §1, vol. 2, p. 52. A temática do ponto de vista capaz de 
alcançar um olhar panorâmico ocupa Wittgenstein desde a juventude e é, talvez, um dos problemas mais 
recorrentes dos seus escritos. Nas primeiras abordagens deles, adivinha-se facilmente a ligação a uma 
visão de conjunto, a uma captação do todo – quer na constituição dos seus elementos quer nas diversas 
relações entre eles. Veja-se, então, esses primeiros e tímidos ensaios desta ideia que, em última análise, 
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determinado território, em maior número serão as conexões entre os constituintes dele e 

mais capacitada a compreensão que deles se alcança. Para usarmos uma metáfora 

cartográfica, digamos que o seu grau de definição e nitidez é tanto maior, quanto mais 

próxima a escala estiver da dimensão real do relevo. Mas, o sucesso desta empresa 

resulta de um equilíbrio entre as exigências do ideal e as capacidades do humano. Sem 

querermos ajuizar severamente as possibilidades do resultado, as indicações dispersas 

abundam pelos escritos de Wittgenstein e essa abundância não dá azo a grandes 

expectativas. Da mesma maneira, a argumentação que desenvolvemos até este ponto 

não assegura nada de positivo quanto a um conhecimento ético fundamental, e aquilo 

que habitualmente é tomado como seguro ainda enferma de fragilidade quanto aos 

fundamentos. No fundo, aquilo que se apurou revela que tudo é acaso e contingência. 

Nada, de um ponto de vista ético, assenta sobre critérios, leis ou princípios gerais que 

nos permitam descodificar os fenómenos e ajuizar as acções de uma maneira 

moralmente infalível. Assim, a tese da inefabilidade da vontade enquanto portadora do 

bem e do mal e, por consequência, a tese de que a Ética não encontra nenhuma forma de 

expressão na linguagem ganha cada vez mais consistência.  

Voltemos agora a atenção para um segundo segmento de questões, de foro 

lógico, que nos ajudam a perceber ainda melhor a neutralidade ética dos acontecimentos 

do mundo. Estas questões lógicas estão longe de ser mobilizadas ou reclamadas como 

elementos indispensáveis no quadro de uma abordagem de problemas éticos. Em vários 

aspectos, elas dissipam dúvidas e limpam o caminho dos obstáculos que a nossa 

exposição, até aqui, não conseguiu remover. Por estas razões, a sua consideração parece 

indispensável à nossa indagação. O Tlp faz a mais detalhada exposição destas questões, 

juntando elos e fazendo concatenações que não encontramos nos textos que debatem os 

fundamentos da matemática e da lógica. Segundo Wittgenstein, nenhum estado de 

coisas existente no interior do mundo tem parentesco próximo ou remoto com o estatuto 

da necessidade. Este enunciado vale igualmente para todas as acções 

independentemente de o seu autor ser eu ou uma terceira pessoa. Tudo o que acontece e 

existe é caracterizado por acontecer e existir assim, mas também pelo facto de poder ter 

acontecido ou ter sido de outro modo qualquer. Aquilo que acontece ou existe – o ser-

                                                             
acaba por remeter para qualquer coisa a que poderíamos designar como “ponto de vista divino”. Pois só 
um tal ponto de vista – que já não é ponto de vista algum – poderia abarcar a imensidão do que aí se 
propõe. Confrontar, por exemplo, GT, entradas de 21.9.1914, p. 58, de 25. e 29.9.1914, p. 60, de 
14.10.1914, p. 72, et passim. 
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assim – é, a bem dizer, o que constitui os acidentes do mundo.269 Como o próprio 

conceito deixa antever, os acidentes são as propriedades ditadas pelo acaso. Que esta 

rosa seja vermelha, que esta mesa seja quadrangular, que os cães sejam quadrúpedes – 

nada disto é o resultado de uma lei ou ordem pré-estabelecida relativamente às coisas do 

mundo. Tal como não é o resultado de uma ligação necessária eu querer algo ou isso 

acontecer efectivamente. Entre os desejos e o desiderato ou mesmo entre a 

intencionalidade e a coisa “querida” não existe nenhum género de compulsividade. A fé 

na conexão entre um acontecimento e outro diferente está sustentada em uma ponte 

lógica e cognitivamente inconsistente, ponte essa que mergulha os seus alicerces em 

todo um regime de transgressões – insusceptível de ser acusado em todas as suas 

variantes – que vigora no dia a dia como regime absoluto. Com efeito, a mundividência 

assim tomada não resiste aos ataques, que habitualmente são desacompanhados de 

justificação, do Tlp. Wittgenstein afirma que não há nada no interior do mundo que 

possa ser previsto ou antecipado com uma absoluta certeza. 

 

Não podemos inferir os acontecimentos futuros a partir dos presentes. 

A crença no nexo causal é a superstição.270 

 

 Esta tese deita por terra a suposta potência da vontade ou a nossa capacidade de 

intervir no mundo e, simultaneamente, deita também por terra todo o género de 

constructos conceptuais e psicológicos que emprestam inteligibilidade, unidade e 

coesão às vivências individuais e à experiência em geral.  

 

 Que o sol nascerá amanhã é uma hipótese, e isto quer dizer: não sabemos se 

nascerá. 

 Não existe uma compulsão segundo a qual uma coisa tivesse de acontecer pelo 

facto de outra ter acontecido. Só existe uma necessidade lógica.271  

                                                             
269 O conceito filosófico de “acidente” não se encontra assim identificado no Tlp. Ele toma no Tlp e, em 
geral na filosofia de Wittgenstein, a designação genérica de Wie – como. E a designação de So-Sein – ser 
assim – aparece como instanciação ou uma das determinações possíveis do conceito de Wie. Veja-se por 
exemplo: Tlp, 6.41, vol. 1, p. 83.  
270 Tlp, 5.1361, vol. 1, p. 48: Die Ereignisse der Zukunft können wir nicht aus den gegenwärtigen 
erschlieβen.  
Der Glaube an den Kausalnexus ist der Aberglaube. 
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Por outro lado, não se pode deixar de referir, a fim de se acompanhar toda a 

amplitude do argumento em causa, que a passagem “artificial” entre dois estados de 

coisas que a vontade psicológica parece fomentar – através de expedientes sempre já 

disponíveis e raramente questionados, como a indução ou a causalidade – já tinha sido 

negada pela natureza atómica dos factos, dos estados de coisas que compõem o mundo. 

Ou seja, essa negação já está presente a partir do momento em que Wittgenstein afirma 

que os estados de coisas são independentes uns dos outros – quer dizer, sem qualquer 

passagem ou comunicação entre eles, à maneira das mónadas leibnizianas.272 

 Em segundo lugar e por oposição à propagação “sem rei nem roque” da 

contingência no interior do mundo, verifica-se que existe um domínio no qual é 

possível prever e antecipar com toda a certeza. Isto quer dizer que há uma região do 

conhecimento que é independente da contingência da experiência e, em certo sentido, é 

independente do mundo (é o que significa a estranha alusão ao facto de a Lógica ter de 

cuidar de si própria).273 De sorte que este conhecimento fornece um critério absoluto a 

partir do qual é possível nunca errar. 

 

 Tal como só existe uma necessidade lógica, assim também só existe uma 

impossibilidade lógica.274  

 

Isto na medida em que o critério lógico obriga a um seguimento incondicional de 

acordo com as suas próprias regras, cuja aplicação diz respeito a características formais 

do mundo – deste mundo, mas poderia ser de qualquer outro mundo pensável – e, 

                                                             
271 Tlp, 6.36311 e 6.37, vol. 1, p. 81: Daβ die Sonne morgen aufgehen wird, ist eine Hypothese; und 
das heiβt: wir wissen nicht, ob sie aufgehen wird. 
Einen Zwang, nach dem Eines geschehen müβte, weil etwas anderes geschehen ist, gibt es nicht. Es 
gibt nur eine logische Notwendigkeit. 
272 Tanto a simplicidade como a autonomia das entidades – os objectos, verdadeiras formas a priori da 
sensibilidade – e assim também a independência da estrutura das entidades (aquilo que Wittgenstein 
designa como Sachverhalt) são discutidas em várias instâncias da proposição 2 e têm o seu corolário em 
Tlp, 2.061 e 2.062, vol. 1, p. 14.  
273 Existem várias passagens onde Wittgenstein anota este pensamento e lhe concede uma importância 
fulcral na sua concepção de filosofia: cf., por exemplo, Tb 1914-16, entradas de 22.8.1914 e 2.9.1914, 
vol. 1, p. 89; Tlp, 5.473, vol. 1, p. 57  
274 Tlp, 6. 375, vol. 1, p. 82: Wie es nur eine logische Notwendigkeit gibt, so gibt es auch nur eine 
logische Unmöglichkeit.  
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portanto, à descrição das traves mestras que o sustentam.275 Por exemplo, é uma 

impossibilidade lógica que duas cores ocupem simultaneamente o mesmo espaço, que 

uma partícula tenha duas velocidades diferentes ou que uma coisa (não usamos de 

propósito o termo objecto que tem valor categorial em Wittgenstein) não possua uma 

determinada configuração. Todo o espaço tem extensão e todo o tempo duração. Este 

conhecimento não permite assinalar nada de objectivo nas coisas materiais, nos 

particulares, mas ele destaca um traço comum (um propriedade interna, segundo a 

nomenclatura wittgensteiniana) sem o qual jamais seriam compreensíveis os 

particulares enquanto particulares pertencentes a uma determinada família. Ou seja, o 

saber lógico apura características universais identificáveis em cada singular, as quais 

são condições de possibilidade enquanto fenómenos. 

 

É evidente que também um mundo imaginado, por mais diferente que fosse do 

mundo real, tinha de ter algo em comum – uma forma – com o real.276   

 

É desta ordem de realidades, das constantes lógicas em qualquer mundo 

possível, que a Lógica stricto sensu trata.277 A tautologia apresenta-se como um modelo 

proposicional que torna as proposições verdadeiras sob toda e qualquer condição de 

verdade dos seus constituintes e a contradição ilustra o modelo simetricamente oposto. 

Tanto as tautologias quanto a contradição são apenas proposições analíticas que 

mostram a sua natureza estrutural e fixam os limites das condições lógicas de qualquer 

proposição. Ou seja, as verdadeiras proposições lógicas (as tautologias) estabelecem as 

condições gerais que as proposições sintéticas devem satisfazer para serem articuladas e 

significativas na conexão estabelecida, a título experimental, com os factos. Deste 

modo, a necessidade lógica apenas condiciona o quadro geral das possibilidades do 
                                                             
275 Neste aspecto, o pensamento de Wittgenstein, pelo menos na primeira fase do seu desenvolvimento, 
acaba por corresponder a um novo desenvolvimento da tradição da scientia trancendens. Veja-se, por 
exemplo, HONNEFELDER, L., Scientia transcendens. Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität 
in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit, Meiner, Hamburg, 1990.  
276 Tlp, 2.022, vol. 1, p. 13: Es ist offenbar, daβ auch eine von der wirklichen noch so verschieden 
gedachte Welt Etwas – eine Form – mit der wirklichen gemein haben muβ. 
277 O tema da Lógica – em sentido estrito ou então em sentido abrangente, como Wittgenstein a utiliza na 
maior parte das vezes – não é de importância capital para as nossas análises. Em passos mais ou menos 
localizados, ela constitui um recurso indispensável e fornece argumentos incontornáveis para a nossa 
exposição. Mas tais argumentos serão esclarecidos somente no contexto e na medida em que concorrem 
para um verdadeiro esclarecimento das questões de cada vez em causa. A tematização das constantes 
lógicas e das variáveis encontra a sua explanação ao longo do ponto 3 do Tlp – as proposições 3.312 e 
3.313 e 6.11 são o corolário da concepção das constantes lógicas.  
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mundo, sem afectar directamente os acontecimentos que nele se passam – todo o tipo de 

fenómenos naturais, acções involuntárias e voluntárias, entre outros. De tal modo que, à 

luz deste princípio lógico, isso significa que também as acções realizadas na primeira 

pessoa do singular, aquelas acções onde o sujeito está absolutamente convencido de que 

são o correlato da eficácia da vontade na precipitação dos acontecimentos, estão 

inscritas no quadro geral da contingência fenomenal descrito no Tlp. Mesmo a realidade 

mais insuspeita, a minha vontade enquanto fenómeno entre fenómenos, padece desta 

desvalorização e impotência. A realidade que conduz a minha orientação no mundo e na 

qual confio cegamente, a realidade à qual entrego o meu destino, fica fora da região e da 

possibilidade onde é lícito promulgar toda e qualquer ligação necessária ou toda e 

qualquer previsão totalmente isenta de erro. Por maioria de razão, todas as vontades 

enquanto fenómenos sofreram a expulsão do reino da necessidade, expulsão em virtude 

da qual estão globalmente afectadas por uma limitação de princípio. Não há nenhuma 

vontade que detenha o poder de afirmar isto ou aquilo no mundo sem margem de erro, 

sem imponderáveis. Tudo o que existe e acontece pertence ao movimento ininterrupto e 

incerto da “roda da fortuna”. Mesmo o facto de haver uma coincidência absoluta entre o 

que desejo e o que acontece (de, por exemplo, o meu corpo se mover conforme espero, 

etc.) não constitui nenhum certificado nem documenta factos ocorridos na sequência do 

exercício da minha vontade: em rigor, não é possível surpreender ou identificar a 

passagem entre o querer assim e assim acontecer efectivamente. Ninguém vê as acções 

a “saírem” da sua vontade. Assiste-se ao facto, deslumbrante e misterioso, de as acções 

serem conformes com o que se pretende, como assistiríamos a não o serem, sem que em 

um ou outro caso se domine verdadeiramente o que determina a conformidade ou não 

conformidade em causa. 

Na sequência destas análises e destes comentários, o edifício popular da vontade 

cede e rui de cima a baixo. Dele não fica pedra sobre pedra. A causalidade imputada à 

vontade (não esquecer que o étimo da noção de «causa», no pensamento grego, a 

aproxima da noção de responsabilidade) foi atirada pela janela fora e destruída a 

dimensão operatória que normalmente desempenha. Uma das categorias mais 

importantes no que respeita à organização conceptual do mundo, em geral, e da 

experiência humana, em particular, desfez-se. Nenhum fundamento é susceptível de 

valer no mundo indiferente e amorfo dos factos. A consistência (psicológica) que liga o 

passado ao presente – que unifica a estranheza de se estar a ser, agora, e de se ter sido, a 
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consciência de se ter mudado muito e, no entanto, se continuar a ser o mesmo –, um 

efeito à respectiva causa, desmoronou-se por completo. Toda uma concepção de 

mundo (e de estar envolvido nele, do projecto que se escolheu para ele) se perde com 

este desmoronamento. Levada a sério, esta perspectiva impede a fixação segura ou a 

constituição de um ponto arquimédico que sustente a vida.  

Isto significa que o verdadeiro acto voluntário – meu ou de alguém – não tem 

qualquer expressão empírica, não possui qualquer espessura fáctica, nem é susceptível 

de se traduzir proposicionalmente. 

 

Toda a experiência é mundo e não precisa do sujeito. 

O acto voluntário não é uma experiência.278 

 

Finalmente, torna-se patente que as acções promovidas pela vontade empírica no 

plano prático constituem tão só uma variante dos infinitos jogos de azar que compõem o 

mundo do Tlp. A vontade é incapaz de assegurar com toda a certeza que isto e que 

aquilo vai acontecer no tempo futuro, seja ele próximo ou remoto. Não há nada nem 

ninguém que seja capaz de justificar a ocorrência de um acontecimento em vez de outro 

qualquer. Mais ainda. Ao rebater a tese da incontornabilidade de corpo para acusar a 

presença da vontade, que antes nos parecia revestida de uma evidência incontestável, 

Wittgenstein vai ao ponto de declarar que o ser humano nem precisa do corpo para a 

experiência, que o corpo também é totalmente inútil para esse fim.  

 

 (Em sonhos, por vezes acontece que primeiro lemos uma história e, de repente, 

nós próprios agimos nela. E, após o despertar de um sonho, por vezes, é como se 

tivéssemos regressado, saindo do sonho e agora o víssemos como uma imagem 

estranha diante de nós.) E também quer dizer qualquer coisa ‘viver em as páginas de 

um livro’. Isto está em ligação com o facto de o nosso corpo ser totalmente inessencial 

para a existência da nossa experiência. (Vê: olho e espaço visual.) 

                                                             
278 Tb 1914-16, entrada de 9.11.1916, vol. 1, p. 184: Alle Erfahrung ist Welt und braucht nicht das 
Subjekt. 
Der Willensakt ist keine Erfahrung. 
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(Compare-se também com isto a observação: se compreendemos uma frase, ela 

adquire, para nós, profundidade.)279 

 

Chegados a este ponto, confrontamo-nos com um enorme dilema. Os sucessivos 

estádios por que a nossa argumentação tem passado deixam a vida humana – a 

experiência de estarmos vivos – perigosamente desprotegida. O círculo das nossas 

certezas está prestes a fechar-se e dentro dele sobrevive apenas uma entidade ontológica 

despida de todo o aparato sensível: o sujeito transcendental ou sujeito volitivo. Esta 

entidade tem um carácter tal que pode mesmo prescindir do próprio corpo, da matéria e 

afirmar para si, qual habitante do Olimpo, uma soberania total, absoluta – na esteira do 

eu cartesiano. Nega-se o mundo, a matéria e o próprio corpo; resta apenas uma estrutura 

enquanto condição de tudo aparecer e existir. Por consequência, Wittgenstein vê-se 

obrigado a desautorizar as suas próprias análises sobre a intervenção “efectiva” da 

vontade na precipitação e no decurso dos acontecimentos e reserva para a vontade uma 

atitude de grande amplitude, mas pouco compreensível ao olhar mais desprevenido. 

 

É que, ao considerar-se o querer, parece que uma parte do mundo me seria 

mais próxima do que uma outra (o que seria insuportável).280 

 

Na verdade, a vontade tem de caracterizar-se por uma intervenção e produzir 

uma alteração no mundo. Mas a intervenção (e a alteração) produzida não passa pelo 

facto de praticar acções, de agir sobre esta ou aquela ordem de realidades. Pois a sua 

verdadeira eficácia não é exercida sobre as realidades materiais isoladas nem é a de 

aproximar o sujeito volitivo desta coisa mais do que de qualquer outra. Aliás, como se 

mostrou, a sua capacidade de realização no interior do mundo é apenas aparente e 

ilusória. A faculdade da vontade caracteriza-se por ser «uma atitude face ao mundo» 
                                                             
279 PG, VII Parte, §98, vol. 4, pp. 146-147: (Im Traum geschieht es manchmal, daβ wir eine 
Geschichte erst lesen und auf einmal in ihr selbst agieren. Und nach dem Aufwachen aus einem 
Traum ist es manchmal als wären wir aus dem Traum heraus zurück getreten und sehen ihn jetzt, 
als ein fremdes Bild, vor uns.) Und es heiβt auch etwas «in den Seiten eines Buches leben». Das 
hängt damit zusammen, daβ unser Körper für das Dasein unserer Erfahrung ganz unwesentlich ist. 
(Siehe: Auge und Gesichtsraum.) 
(Damit vergleiche man auch die Bemerkung: Wenn wir einen Satz verstehen, erhält er für uns 
Tiefe.) 
280 Tb 1914-16, entrada de 4.11.1916, vol. 1, p. 183: Es scheint nämlich durch die Betrachtung des 
Wollens, als stünde ein Teil der Welt mir näher als ein anderer (was unerträglich wäre). 
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e, mais exactamente, face à totalidade do mundo – e não por ser uma atitude face a 

estas ou àquelas coisas, a estes ou àqueles fenómenos. Se ela não fosse uma atitude face 

ao mundo como um todo, mundo e vontade nunca poderiam ser, como de facto são, 

realidades autónomas e independentes; nem tampouco poderia estar diante do mundo 

em pé de igualdade como está, conforme veremos de seguida. 

 

Deste modo, a vontade não estaria face ao mundo de modo equivalente, o que 

tem de ser impossível.281    

 

Para a vontade confrontar o mundo em pé de igualdade, tem de posicionar-se 

perante ele como um todo e isso só é possível se ela estiver, em certo sentido, fora do 

mundo. Por isso, ela está impedida de encetar aproximações às partes que o compõem, 

intervindo aqui e acolá no domínio restrito e fragmentário da factualidade e da 

contingência. Esse é o poder da vontade empírica (que se funda sobre uma capacidade 

ilusória). Como a vontade empírica está convencida da sua eficácia e até soberania no 

plano empírico, ela põe fora de possibilidade – pois tal possibilidade envolveria, à 

partida, uma mudança total de perspectiva sobre si própria – o confronto com o mundo 

de modo equivalente (ou, como dissemos, em pé de igualdade). Por isso, a investigação 

que se segue procura apurar até que ponto a vontade, em sentido transcendental, cumpre 

essa possibilidade. Se assim for, haverá uma relação entre a vontade e o mundo por 

via da qual é possível constituir uma Ética.  

O fio da argumentação conduziu-nos através do labirinto dos textos à posição 

decepcionante que anunciámos no preâmbulo desta secção acerca daquilo que se acha 

em causa no fenómeno da vontade, encarado a partir de um ponto de vista ético. 

Semelhante posição homologa a autonomia do mundo face à vontade transcendental. 

Com efeito, o fio da argumentação está longe de descrever um itinerário rectilíneo e 

também está longe de ter chegado ao fim. O próprio Wittgenstein deixa-se cair em 

aporias ao longo do percurso acidentado da tarefa que enfrenta ao tentar esclarecer o 

papel e a natureza da faculdade vontade. É o que mostram, com toda a nitidez, as 

hesitações, as dificuldades e as soluções provisórias que aparecem nos seus textos 

(excepto no Tlp), e que sugerem que foram redigidos à medida que a própria reflexão se 
                                                             
281 Tb 1914-16, entrada de 4.11.1916, vol. 1, p. 184: So stünde also der Wille der Welt nicht äquivalent 
gegenüber, was unmöglich sein muβ. 



 

 280 

ia fazendo, Wittgenstein procurava encontrar caminhos para ver claro a respeito dos 

problemas em causa. Assim, umas vezes até parece que se perde; outras adianta 

propostas de orientação que são revistas ou negadas conforme os casos. Mas não faz 

questão de ocultar a sua errância no momento da formulação dos problemas a respeito 

daquilo que mais empenho mostra em clarificar. Por isso, regista a sua própria 

confusão, anota os obstáculos que lhe barram o caminho e o impedem de alcançar 

clareza absoluta. Por exemplo, os Tb 1914-16 constituem uma excelente ilustração das 

dificuldades permanentes desta tensão dialéctica entre o movimento da procura e o alvo 

procurado: O que é a minha vontade ainda não sei ou Aqui ainda cometo erros 

grosseiros! Sem dúvida!282 Há momentos em que a tensão se agrava até ao extremo da 

dúvida e sofre uma ruptura, um ofuscamento total que não deixa continuar seja em que 

direcção for, pois não há qualquer indício de encontrar norte, apenas uma certeza: sabe 

que está completamente perdido e que essa perdição é ponto assente: Estou consciente 

da completa falta de clareza de todas as proposições.283 Pior ainda é quando a 

desorientação intelectual e as circunstâncias exteriores precárias se conjugam e o 

conduzem ao desespero, deixando de ser capaz de trabalhar para sempre.  

 

Se agora o meu trabalho acabou para sempre?!! O Diabo o saberá. Se nunca 

mais me ocorrerá nada? Tenho uma total falta de familiaridade com os conceitos do 

meu trabalho. Não VEJO absolutamente nada!!!284  

 

                                                             
282 Tb 1914-16, entradas de 8.7.1916 e de 29.7.1916, vol. 1, pp. 168 e 172, respectivamente: (Was mein 
Wille ist, das weiβ ich noch nicht.) e Hier mache ich noch grobe Fehler! Kein Zweifel!  
283 Tb 1914-16, entrada de 4.8.1916, vol. 1, p. 174: Die völlige Unklarheit aller dieser Sätze ist mir 
bewuβt. 
284 GT, entrada de 21.8.1914, p. 19: Ob es jetzt für immer mit meinem Arbeiten aus ist?!! Das weiss 
der Teufel! Ob mir nie mehr etwas einfallen wird? Ich bin mit allen den Bregiffen meiner Arbeit 
ganz und gar «unfamiliär». Ich SEHE gar nichts!!! Optou-se por traduzir a expressão “mit etwas aus 
sein” por uma expressão idiomática portuguesa de valor mais ou menos equivalente. A expressão original 
significa justamente que algo está acabado não por ter sido concluído, mas por estar “liquidado” e já não 
ter futuro. O ponto mais alto do desespero ou da descrença de Wittgenstein nas suas capacidades foi 
atingido durante o ano de 1915, em plena guerra, quando ainda coligia material para o que mais tarde se 
chamaria Tlp. O obscurecimento chegou a um ponto tal que Wittgenstein achava que só uma intervenção 
sobrenatural poderia salvar a situação: GT, entrada de 25.1.1915, p. 55: Ohne Erfolg gearbeitet. Ich bin 
ganz im Dunkeln darüber, wie meine Arbeit weitergehen wird. Nur durch Wunder kann sie 
gelingen. Nur dadurch indem VON AUSSERHALB MIR der Schleier von meinen Augen 
weggenommen wird. Cuja tradução pode ser assim: Trabalhado sem resultados. Estou completamente às 
escuras sobre como é que o meu trabalho continuará. Só por milagre ele pode ter êxito. Só [terá êxito] na 
medida em que, DO EXTERIOR, ME for tirado o véu da frente dos meus olhos.  
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Mas, a consciência aguda da situação de ignorância é condição de possibilidade 

de se encetar a busca disso que, de todo, ainda não se tem. E a alteração de método que 

imputamos a Wittgenstein a partir de 1929 (tal como referimos na I parte deste trabalho) 

traduz as hesitações, as dúvidas e as aporias momentâneas de uma forma interrogativa e 

não já, como antes, em uma espécie de conversa consigo próprio (seja ela em tom seco, 

meramente especulativo ou a raiar a aflição pessoal) que os apontamentos, em 

diferentes passagens, ilustram.285   

Antes de avançarmos, na tentativa de penetrarmos ainda a maior profundidade 

na noção de vontade, falta dilucidar alguns elementos pertencentes à concepção 

transcendental que a primeira declaração da proposição 6.423 veicula – convém 

averiguar um meandro da questão que, à primeira vista, lhe parece estrangeiro: até que 

ponto existe uma ingerência da vontade na representação. Ver-se-á em detalhe 

como esta incursão encaminha na direcção da questão fundamental que aqui nos ocupa. 

O problema é levantado assim:  

 

Não será o sujeito que representa, no fim de contas, uma mera superstição?286  

 

No dia seguinte elabora uma resposta dupla, como se estivesse absolutamente 

seguro do que diz. 

 

O sujeito que representa é, por certo, uma vã ilusão. Mas o sujeito volitivo 

existe.287  

 

A negação frontal do sujeito da representação não é compreensível sem uma 

abordagem, ainda que meramente sinóptica, da noção de “Eu”. Esta abordagem incide 

sobre dois níveis diferentes. Tem de se considerar o “eu” em sentido empírico e em 

sentido transcendental.  
                                                             
285 Um exemplo sumamente convincente deste procedimento último encontra-se em LSPP, §150, vol. 7, 
p. 372: Es ist nicht Zufall, daβ ich in diesem Buch soviele Fragesätze verwende. Tradução: Não é por 
acaso que eu emprego, neste livro, tantas frases interrogativas. 
286 Tb 1914-16, entrada de 4.8.1916, vol. 1, p. 174: Ist nicht am Ende das vorstellende Subjekt bloβer 
Aberglaube. 
287 Tb 1914-16, entrada de 5.8.1916, vol. 1, p. 175: Das vorstellende Subjekt ist wohl leerer Wahn. Das 
wollende Subjekt aber gibt es. 
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Em sentido vulgar, empírico, pode dizer-se que a noção de eu acompanha e 

pressupõe cada um dos momentos da existência do sujeito, quer na relação que ele trava 

com o mundo que o rodeia quer consigo próprio. O eu é o protagonista da sucessão de 

vivências que acontecem no tempo e é também a entidade que unifica a diversidade 

dessas experiências passadas em algo que cada um reconhece como pertença individual 

e que caracteriza o ente singular e único que a cada instante está a ser. O eu torna 

possível a memória e a imaginação; torna possível a identidade de cada ser. Agora 

mesmo, cada um de nós sente-se, tem acerca de si mesmo uma dada representação, 

pensa-se no interior do mundo. Neste preciso momento, neste lugar determinado da 

geografia do meu país, “eu” estou sentado a escrever. Posso tocar o meu corpo. Posso 

repetir em voz alta a frase que acabei de escrever para me ouvir a mim mesmo e 

convencer-me de que a actividade do pensamento é inerente ao próprio exercício de 

escrever. Também posso recapitular, em breves trechos, a minha biografia – tal como 

posso observar a aventura dos fenómenos desportivos na sociedade actual ou dedicar-

me ao estudo dos insectos, ou não fazer nada disso e converter-me em mais um 

discípulo de Baco e, em último caso, virar costas à vida de uma vez para sempre – em 

cada uma destas atitudes o “eu” paira como figura omnipresente, ele é o nervo de todas 

as incursões no mundo. Apesar de tudo isto fazer sentido para cada um de nós e, por 

assim dizer, esta breve narrativa nascer de uma confissão pessoal sincera, Wittgenstein 

afirma que o “eu” – como sujeito da representação (ou até como realidade histórica) – é 

uma quimera, pura e simplesmente não existe.    

Na verdade, esta negação significa que o “eu” não se resume a um aparelho 

representativo neutro em relação às próprias representações. De facto, o sujeito está 

investido de uma capacidade para ser afectado pelo exterior e, ao ser afectado organiza, 

simultaneamente, o caos sensitivo que chega até si a cada instante – sejam as cores no 

espaço visual, as cores deste ou daquele objecto, os sons deste ou daquele fenómeno 

sonoro ou afecções do género. Porém, o eu não ordena o mundo dos fenómenos como 

um computador guarda e arruma ficheiros ou como é suposto um matemático elaborar 

um sistema algébrico. Ele trava com “as coisas” uma relação que excede em muito a 

representação pura e simples. O excesso medido sobre a representação é, na verdade, da 

responsabilidade exclusiva da vontade. 

Por outras palavras e retomando algo que já foi referido, a vontade tem de se 

reportar a uma representação. Ou seja, o sujeito que representa estabelece um vínculo 
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com o representado que excede a mera recepção sensitiva de uma imagem do objecto e 

a sua devolução percebida. Com a margem de inconveniência que a comparação 

comporta, o sujeito ideal da representação seria comparável a um aparelho televisivo 

que é incapaz de experimentar qualquer emoção em relação às imagens que nele 

desfilam. Emite um anúncio publicitário e as campanhas de luta contra a fome no 

mesmo plano de homogeneidade e indiferença. A “anos luz” desta representação 

impessoal, o aparelho representativo humano está sempre já contaminado por elementos 

volitivos, em virtude dos quais a representação não é uma representação pura e simples, 

mas sempre já o resultado abreviado (e por vezes disfarçado) de um interesse, de um 

tomar partido – extraordinariamente difícil de acompanhar em toda a sua complexidade 

e também naquilo que, muitas vezes, tem de indistinto e de secreto. A representação não 

traduz somente o representado na linguagem esquemática e figurativa elaborada pelo 

maquinismo do aparelho representativo do sujeito. Não, o aparelho representativo 

humano não reproduz a realidade, pura e simplesmente, em uma segunda ocorrência do 

mesmo. É indubitável que há uma interferência de ordem “patológica”288 na 

representação – este é que é o ponto-chave da questão – que a cobre e lhe empresta uma 

certa coloração. As coisas aparecem tingidas de significado ou destituídas dele por uma 

ligação, explícita ou implícita, que projecta os interesses do sujeito volitivo na própria 

representação. Por isso, pode-se dizer que o tecido da representação é constituído por 

uma trama que também tem entrelaçados fios da vontade.289 Aliás, a obtenção de uma 

representação sem o concurso desta faculdade, se isso fosse possível, seria uma focagem 

impessoal marcada por uma objectividade pura.290 É claro que as coisas nunca se 

passam assim.  

 

As coisas só recebem «significado» por relação à minha vontade. 

                                                             
288 Usamos aqui o termo na acepção que, frequentemente, tem em Kant. 
289 No princípio do §8, desta II Parte, já se deu conta, em termos gerais, deste aspecto.  
290 Observe-se que, ao falar aqui do carácter objectivo que a representação teria na ausência de qualquer 
interferência da vontade, isso não significa, de modo nenhum que, nesse caso, a representação fosse 
transparente em relação aos objectos que existam independentemente dela. Com efeito, um acontecimento 
da representação completamente desprovido de qualquer interferência da vontade pode perfeitamente 
estar constituído com a sua própria forma da representação, com aquilo a que a tradição moderna chamou 
qualidades secundárias, etc. Em suma, não se quer dizer que seja a vontade a responsável por qualquer 
distorção ou finitude das representações que se têm. O que se quer dizer, ao falar aqui do carácter 
objectivo que as representações têm na completa ausência da vontade, é que estando ela ausente, aquilo 
que aparece é algo de neutro e indiferente, etc.  
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Porque «cada coisa é o que é e não outra».291 

 

O comércio volitivo com as coisas do mundo está longe de ser um 

acontecimento superficial e evidente, como se a vontade colasse uma etiqueta nas coisas 

e assim as revestisse de valor ou as despojasse dele e mais nada. O envolvimento 

volitivo tem um alcance muito mais amplo, complexo e difícil de desmascarar. Ao 

habitar no meio das coisas que há, sempre já envolvida com elas e convencida de que é 

capaz de agir sobre o seu curso, a vontade atribui-lhes cotações, graus de importância e 

realidade, funções, etc. Esta doação de valor e significado em relação às coisas atribui-

lhes uma ordem e dá-lhes um sentido – e de tal modo que o que com isso se desenha é 

uma certa concepção do mundo. De onde resulta que é extraordinariamente difícil 

concretizar e reconhecer a simples identidade de algo, tal como a teria 

independentemente da “intromissão” da componente volitiva. Sejam o que forem, por 

mais preciosas ou insignificantes (ou a meio caminho entre esses dois extremos), as 

coisas estão já marcadas por uma concepção do sujeito que as apreende, por uma 

afectação, uma “patologia” que inere ao sujeito e recai sobre elas. De tal modo que 

nenhuma coisa é o que é e nada mais. Isso poder-se-ia dizer para um ente racional 

puro, nunca para um ser humano. A compreensão humana do mundo, de tudo aquilo 

que o preenche e constitui (objectos ou entes), está inquinada de um cortejo incalculável 

de razões de ordem instrumental e sentimental. Tentar denunciá-las a todas seria uma 

tarefa impossível. A compreensão tácita de que serve para vestir está colada, de maneira 

indestrutível, à noção de camisa – ou seja, converte-se a função de um objecto em 

propriedade, em característica fundamental dele. À noção de sardinha está colada a de 

que serve para comer. No conceito de casa, em geral, não estão especificadas as 

qualidades ou determinações que fazem da representação da minha casa uma realidade 

mais intensa e pregnante do que todas as outras. A representação não significa apenas 

uma devolução estésica do representado, mas é já e sempre uma forma organizada pelo 

entendimento, percebida. Pois a representação das realidades que nos dizem respeito, 

que nos tocam na pele, que nos influenciam ou fazem parte integrante da vida de cada 
                                                             
291 Tb 1914-16, entrada de 15.10.1916, vol. 1, p. 179: … «Bedeutung» bekommen die Dinge erst durch 
ihr Verhältnis zu meinem Willen. 
Denn «jedes Ding ist, was es ist, und kein ander Ding».  
Esta última frase é verbatim uma tradução literal de um pensamento de Bishop Butler (e talvez por essa 
razão esteja entre aspas) a que Wittgenstein teve acesso, muito provavelmente, através dos Principia 
Ethica de George E. Moore. Pois é esta a citação que está posta em epígrafe nesta obra, rezando assim no 
original: “Everything is what it is, and not another thing.”  
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um, do seu microcosmos, estão impregnadas de uma quantidade enorme de elementos 

alheios ao esquematismo da representabilidade enquanto tal. Trata-se de uma verdadeira 

mitologia – isto é, um conjunto de razões meramente arbitrárias e pessoais – que turva a 

clareza e objectividade das coisas. O significado que as realidades assumem na vida de 

cada um tem preços, tonalidades e graus de importância completamente diferentes. A 

causa que fulano elege como porta-estandarte da sua vida deixa sicrano totalmente 

indiferente. O valor sentimental atribuído a um objecto encarece-o e eleva a sua estima 

e apreço a um ponto incalculável para a perspectiva de outra pessoa. De facto, cada um 

atribui aos pertences do seu universo uma configuração na qual o eu e os seus interesses 

presidem. E, sem exagerarmos, é fácil encontrarem-se exemplos onde o destaque 

“esquizofrénico” de uma parcela da realidade assume o papel de timoneiro de toda uma 

forma de ver e estar no mundo. Esse aspecto ou parcela de realidade condiciona e 

ilumina a apreensão da totalidade: tudo é visto à luz disso. O fanatismo religioso de 

certas seitas, uma paixão cega e arrebatadora, a dependência anímica dos resultados do 

clube favorito ou a imitação da vida dos heróis preferidos são boas ilustrações daquilo 

que se está a tentar focar. Nestes casos extremos, em que um aspecto serve de monóculo 

ou de “filtro” através do qual se olha e apreende toda a realidade, sobressai ainda com 

mais força a presença esmagadora da vontade na representação.  

Chegados a este ponto, parece legítimo afirmar-se que a vontade nunca se coloca 

em um plano de neutralidade face à representação. Em maior ou menor percentagem, 

com maior ou menor empenhamento, ela não dispensa o seu tributo, a sua quota-parte 

de envolvimento. Como se assinalou mais acima, a própria organização global daquilo 

que se tem representado – o que é “forma e fundo” nele, o que está sob foco, o que se 

mantém inatendido, a complexíssima escala de mais ou menos vincada acentuação ou 

descentração, de presenças mais ou menos tónicas ou mais ou menos átonas – tudo isto 

reflecte uma forte intervenção da vontade e está, em grande parte, se não na totalidade, 

regulado por ela.  
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Mas, é pensável uma criatura que só possa representar (por exemplo, ver) e não 

possa de modo algum querer? Em todo e qualquer sentido isto parece impossível. Mas 

se fosse possível, então também poderia haver um mundo sem ética.292   

 

A surpreendente ideia que sobressai desta declaração é a de o pensar ser já, em 

certo sentido, uma actividade da vontade, ser já uma manifestação volitiva. De tal sorte 

que imaginar possível um mundo sem ética seria concebê-lo como correlato puro e 

simples do aparelho representativo. O mundo esgotava-se no plano dos fenómenos. 

Nesse mundo poderia haver – tal como no mundo onde a Ética é possível – homens, 

animais, plantas e elaborados sistemas de representação e compreensão das coisas, mas 

esse mundo esgotar-se-ia totalmente na esfera da apresentação. Quer dizer, seria um 

mundo onde nada estaria em causa: um mundo oco, vazio, sem densidade existencial – 

se assim se pode dizer, um mundo povoado por espantalhos. Felizmente, imaginar assim 

o nosso ou qualquer mundo é um esforço que parece votado ao fracasso.  

A segunda ideia, menos extravagante, diz respeito ao facto de não ser pensável, 

imaginável uma criatura completamente privada do exercício da vontade. É peculiar 

ao ser humano que se sente vivo e consciente disso querer, desejar, decidir, ter a 

intenção de, prever, esperar, desistir. De tal modo que através daquela faculdade se 

promove um vínculo estreito e inquebrável com o viver. E, por outro lado, de cada vez 

que se representa um qualquer acontecimento da representação (mesmo até quando se 

lhe atribui a propriedade de ser privado de qualquer componente representativa), o que 

efectivamente se representa é, em última análise, um acontecimento de representação 

análogo ao nosso – e onde a vontade é, de facto, nada menos que omnipresente. Mesmo 

no caso extremo de atentar contra a própria vida, mesmo nesse momento, a vontade 

exerce o seu poder de intervenção no interior do mundo. Porquanto alguém que fosse 

capaz de eliminar em absoluto a presença da vontade, isto é, de apagar totalmente as 

marcas do querer, do desejar – e de todo o cortejo de manifestações volitivas empíricas 

– não estaria certamente vivo.  

                                                             
292 Tb 1914-16, entrada de 21.7.1916, vol. 1, p. 171: Ist aber ein Wesen denkbar, das nur vorstellen 
(etwa sehen), aber gar nicht wollen könnte? In irgendeinem Sinne scheint dies unmöglich. Wäre es 
aber möglich, dann könnte es auch eine Welt geben ohne Ethik.  
Onde traduzimos denkbar por pensável, também se poderia traduzir por possível.  
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Após este excurso, parece não constituir um obstáculo de princípio a admissão 

da vontade no seio da própria representação. De tal sorte que Wittgenstein reforça a sua 

convicção na tese segundo a qual:  

 

O sujeito que representa é, por certo, uma vã ilusão. Mas o sujeito volitivo 

existe. (Cf. 5.631). 

Se não fosse a vontade também não existiria aquele centro do mundo ao qual 

chamamos Eu e que é o portador da ética. 

(…) 

O Eu, o Eu é o profundamente misterioso!.293 

 

A transição e a depuração desta concepção para o estilo do Tlp não fizeram 

perder nenhum dos constituintes dela, pelo contrário, este é um dos poucos casos em 

que a redacção do Tlp torna mais explícita a composição do problema e até produz um 

alargamento a elementos que não estão presentes na versão dos Tb 1914-16. 

 

5.631 O sujeito que pensa, que representa não existe.    

Se escrevesse um livro «O mundo como eu o encontrei», então teria a relatar 

nele também sobre o meu corpo e teria de dizer quais os membros que estão sujeitos à 

minha vontade e quais não [estão], etc., ora isto é um método para isolar o sujeito ou 

antes para mostrar que, em um sentido importante, não há sujeito: pois só dele é que 

não se podia falar neste livro.294 

 

                                                             
293 Tb 1914-16, entrada de 5.8.1916, vol. 1, p. 175: Das vorstellende Subjekt ist wohl leerer Wahn. Das 
wollende Subjekt aber gibt es (Vgl. 5.631).  
Wäre der Wille nicht, so gäbe es auch nicht jenes Zentrum der Welt, das wir das Ich nennen, und 
das der Träger der Ethik ist. 
(…) 
Das Ich, das Ich ist das tief Geheimnisvolle! 
294 Tlp, 5.631, vol. 1, pp. 67-68: Das denkende, vorstellende, Subjekt gibt es nicht.  
Wenn ich ein Buch schriebe «Die Welt, wie ich sie vorfand», so wäre darin auch über meinen Leib 
zu berichten und zu sagen, welche Glieder meinem Willen unterstehen und welche nicht, etc., dies 
ist nämlich eine Methode, das Subjekt zu isolieren oder vielmehr zu zeigen , daβ es in einem 
wichtigem Sinne kein Subjekt gibt: Von ihm allein nämlich könnte in diesem Buch nicht die Rede 
sein.    
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Porém, é relativamente fácil perceber que o Eu em causa em ambas as citações 

não pode ter qualquer espessura empírica. Aliás, Wittgenstein não autorizaria o discurso 

que recorrentemente se utilizou até aqui acerca do eu. É um discurso impregnado de 

vocabulário psicológico, o mesmo é dizer, um discurso cheio de imprecisões e analogias 

falsas mergulhadas em formas de expressão importadas da linguagem quotidiana. Como 

se o eu – o verdadeiro eu que nos interessa desmistificar – fosse uma realidade, entre 

outras, no mundo. No entanto, o eu (o profundamente misterioso) que o realismo do 

mundo não pode referir, tal como é entendido por Wittgenstein, não está no interior do 

mundo. Não é um acontecimento que se move dentro dele nem se acusa objectivamente 

nele. Todavia, sem a desmontagem da compreensão transcendental da noção de 

egoidade, não é possível lançar luz sobre a destruição wittgensteiniana do sujeito da 

representação. Assim, importa averiguar qual o lugar que o Eu ocupa realmente 

enquanto centro do mundo – mas não enquanto unificador da experiência, à maneira de 

eu empírico.  

 

O eu filosófico não é o homem, nem o corpo humano ou a alma humana com as 

suas propriedades psicológicas, mas sim o sujeito metafísico, a fronteira (não uma 

parte) do mundo.295 

 

O corpo, com as suas propriedades físicas, e a alma, com as suas propriedades 

psicológicas, são entidades dentro do mundo, as quais podem ser descritas com maior 

ou menor exactidão e maior ou menor grau de complexidade. O Eu não participa de 

umas nem das outras propriedades apontadas, é uma “entidade” de um género 

completamente diferente das duas atrás mencionadas. De tal modo que não se pode 

atribuir objectividade ao Eu como se atribui à matéria ou a quaisquer realidades que 

possam descrever-se em termos discursivos. 

 

Estou perante cada objecto objectivamente. Perante o Eu não.  

                                                             
295 Tb 1914-16, entrada de 2.9.1916, vol. 1, p. 177: Das philosophische Ich ist nicht der Mensch, nicht 
der menschliche Körper oder die menschliche Seele mit den psychologischen Eigenschaften, 
sondern das metaphysische Subjekt, die Grenze (nicht ein Teil) der Welt. 
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Há, portanto, efectivamente, um modo como em filosofia se pode e tem de falar 

do Eu em um sentido não psicológico. (Cf. 5.641)296  

 

Ora, existe então uma maneira como em filosofia se pode – e deve – falar do Eu, 

sem se deixar levar pelo engodo da retórica verbal. Antes de isolar a modalidade 

segundo a qual se pode falar efectivamente do Eu, Wittgenstein dá-nos mais uma 

contribuição apofática – ao usar o paralelo com a metáfora do campo visual – mas não 

fornece uma chave positiva. Isto é, objectivamente não diz como se pode falar; diz sim, 

com toda a clareza e objectividade, como não se pode falar e a razão em virtude da qual 

a realidade em questão está prisioneira de uma impossibilidade linguística. 

 

5.632 O sujeito não faz parte do mundo, mas é um limite do mundo. 

5.633 Onde é que no mundo se pode observar um sujeito metafísico? 

Dizes que as coisas se passam aqui, exactamente, como com o olho e o campo 

visual. Mas não vês realmente o olho. 

E nada no campo visual permite inferir que é visto por um olho.297     

 

Tal como não se consegue isolar o olho em uma das infinitas partes de que o 

campo visual é composto, nem se consegue deduzir a partir dos objectos vistos, assim 

também não é possível deter, agarrar e isolar o sujeito – o Eu – em um lugar ou em uma 

categoria de objectos no interior do mundo. E de nenhuma representação minha se pode 

inferir que está a ser representada pelo Eu. O Eu não é um objecto nem uma qualidade 

das coisas. Assim sendo, o Eu também não é susceptível de representação, senão seria 

mais um entre os muitos objectos que há. O Eu escapa à representação de forma idêntica 

àquela por que também o olho escapa à apresentação visual. Possuimos apenas – e não 

                                                             
296 Tb 1914-16, entrada de 18.8.1916, vol. 1, p. 175: Jedem Gegenstand stehe ich objektiv gegenüber. 
Dem Ich nicht. 
Es gibt also wirklich eine Art und Weise, wie in der Philosophie in einem nicht psychologischen 
Sinne vom Ich Rede sein kann und muβ. (Vgl. 5.641) 
297 Tlp, 5.632 e 5.633, vol. 1, p. 68: Das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern es ist eine Grenze der 
Welt.  
Wo in der Welt ist ein metaphysisches Subjekt zu merken? 
Du sagst, es verhält sich hier ganz wie mit Auge und Gesichtsfeld. Aber das Auge siehst du wirklich 
nicht. 
Und nichts am Gesichtsfeld läβt darauf schlieβen, daβ es von einem Auge gesehen wird.  
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podemos ir mais longe do que isso – uma circunscrição negativa de ambos. Por 

conseguinte, a maneira filosófica de abordar a questão reside, na verdade, em mostrar 

como não é possível falar dela de modo consequente.  

 

(…) 

É que aquilo que o solipsismo quer dizer é absolutamente correcto, só que não 

se pode dizer, antes se mostra. 

Que o mundo seja o meu mundo, isso mostra-se no facto de os limites da 

linguagem (da linguagem que só eu entendo) significarem os limites do meu mundo.298  

 

O “meu” Eu não é uma parte do meu mundo, nem uma parte isolável de mim. O 

meu Eu também não é um acontecimento observável para mim próprio, do mesmo 

modo que o Eu de cada um dos outros não será observável para os próprios. Não é 

possível haver uma alteridade que coloque o sujeito diante de si mesmo, uma alteridade 

susceptível de sair do si para, a partir de fora, se observar.  

Não obstante, o mundo pressupõe – exige – um Eu, de modo análogo àquele por 

que o campo visual pressupõe – exige – o olho. Tal como o meu campo visual 

                                                             
298 Tlp, 5.62, vol. 1, p. 67: (…) Was der Solipsismus nämlich meint, ist ganz richtig, nur läβt es sich 
nicht sagen, sondern es zeigt sich.  
Daβ die Welt meine Welt ist, das zeigt sich darin, daβ die Grenzen der Sprache (der Sprache, die 
allein ich verstehe) die Grenzen meiner Welt bedeuten.  
A problemática solipsista tem sido um dos pontos mais discutidos da obra de Wittgenstein (ou pelo 
menos do Tlp e de textos que com ele directamente se relacionam). Como é óbvio, a tese solipsista não 
constituía apenas um foco de atracção e fascínio no pensamento de Wittgenstein. Bem ao invés disso, ela 
constitui, porventura, um dos pontos nevrálgicos das suas preocupações filosóficas e as suas repercussões 
no conceito de filosofia e em Ética assumem um papel fundamental. São várias as anotações que dão 
conta da importância, insistentemente sublinhada, nos Tb 1914-16 e no Tlp. Depois de 1929 encontram-se 
diversas reavaliações da questão, tematizações próximas das antigas ou focagens que se situam a uma 
grande distância das primeiras. Por exemplo, encontram-se análises em PB, VII Parte, vol. 2 e em WWK, 
vol. 3, pp. 45 e 46. A respeito do solipsismo, de entre os estudos clássicos sobre o pensamento de 
Wittgenstein, citem-se duas análises sucintas, mas incisivas: BLACK, M. – Op. cit., pp. 308-311 e 
PITCHER, G. – Op. cit., pp. 244-252. Para cotejar com outras abordagens, reveja-se a nota 44, da I Parte. 
Uma passagem bastante polémica e acerca da qual não se logra obter consenso é a proposição 5.62, atrás 
citada. O pomo da discórdia é a interpretação do termo allein – ou seja, a questão de saber se deve ser 
lido como referindo-se à linguagem ou ao sujeito da linguagem. Por outras palavras, a questão está em 
saber se a tradução correcta é “a linguagem que só eu compreendo” ou “a única linguagem que eu 
compreendo”. Para uma discussão detalhada e fértil destas duas interpretações – elaborada com base no 
exemplar que Frank Ramsey utilizou para a primeira tradução inglesa do Tlp, editada em 1922, e anotado 
posteriormente pelo punho de Wittgenstein, veja-se LEWY, C., “A Note on the Text of Tractatus”, Mind, 
76, (1967), pp. 416-423. Consultar também: HINTIKKA, J., “On Wittgenstein’s Solipsism”, Mind, 67, 
(1958), pp. 88-91; PEARS, D., “Wittgenstein’s Treatment of Solipsism in the Tractatus”, in SHANKER, S., 
Ludwig Wittgenstein: Critical Assessments, Routledge, London, vol. 1, 1996, pp.170-184  
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pressupõe o meu olhar e o olho, assim também o meu mundo pressupõe o meu Eu. Sem 

o Eu não há mundo possível. Para cada sujeito o seu. Deste modo, a verdade do 

solipsismo, levada à letra, é esta: eu não conheço outros mundos para além do meu. O 

meu mundo é o único do qual tenho uma garantia sólida e uma evidência incontestável. 

Ou melhor, a questão nem é propriamente de o mundo ser o único que é adquirido e de 

evidência incontestável. A questão tem que ver com a própria forma da presença – e de 

tal modo que, nem que a existência de outros mundos, a saber, os dos outros – fosse (ou 

seja: para efeito do que aqui está em causa é totalmente indiferente!) absolutamente 

incontestável, não deixaria de ocorrer que, de facto, estariam integrados no meu mundo, 

fariam parte dele e teriam como centro aquele que só eu sou/tenho. De modo que todo o 

conhecimento do mundo tem no sujeito a sua condição e, ao mesmo tempo, o seu 

reduto. 

 

Aqui vê-se que o solipsismo, rigorosamente aplicado, coincide com o realismo 

puro. 

O Eu do solipsismo contrai-se em um ponto sem extensão e o que subsiste é a 

realidade coordenada com ele. (5.64) 

Que é que a história tem que ver comigo? O meu mundo é o primeiro e o único! 

Quero contar como eu encontrei o mundo. 

O que outros que não eu me disseram, no mundo, sobre o mundo, é uma muito 

pequena e secundária parte da minha experiência-do-mundo.299   

 

Estas notas, profundamente repassadas do ponto de vista solipsista, levantam 

várias dificuldades e suspeitas. Por exemplo, como é possível, então, saber da 

“existência” (e existência é, neste contexto específico, uma palavra manifestamente 

inadequada) do Eu metafísico, do sujeito volitivo, se não existe evidência suficiente no 

                                                             
299 Tb 1914-16, entrada de 2.9.1916, vol. 1, p. 177: Hier sieht man, daβ der Solipsismus streng 
durchgefürt mit dem reinen Realismus zusammenfällt.  
Das Ich des Solipsismus schrumpft zum ausdehnungslosen Punkt zusammen, und es bleibt die ihm 
koordinierte Realität bestehen. (5.64) 
Was geht mich die Geschichte an? Meine Welt ist die erste und einzige! 
Ich will berichten, wie ich die Welt vorfand.  
Was andere mir auf der Welt über die Welt sagen, ist ein ganz kleiner und nebensächlicher Teil 
meiner Welt-Erfahrung. 
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mundo que assegure, que ateste uma tal entidade? Mais uma vez, a resposta de 

Wittgenstein põe em saliência a condição originária do eu, a sua condição “divina”, mas 

não fornece, preto no branco, a razão pela qual o “Eu” é divindade, a razão pela qual é – 

à sua maneira – criador do mundo. 

 

Existem duas divindades: o Mundo e o meu Eu independente.300 

 

Na verdade, no interior do mundo não existe nenhuma garantia do estatuto 

primordial de que o Eu goza. É justamente o facto de o mundo ser o meu mundo que 

constitui a prova e a demonstração da condição transcendental do Eu. Isto reforça a 

verdade em que assenta a visão solipsista da realidade e o facto de o mundo ser o 

microcosmos.301 Por outras palavras, o meu mundo constitui a pedra de toque da 

evidência metafísica do Eu, pois não é possível pensar um mundo que não seja o meu 

mundo. Mas claro que o facto de «o mundo ser o meu mundo» não é um conteúdo 

traduzível em uma proposição com sentido, de acordo com os critérios estipulados pelo 

Tlp. Ao tentar traduzir-se isso que assim é designado, mostra-se que não pode ser dito. 

Porque não haveria nenhuma evidência suficientemente convincente, a não ser para o 

sujeito que enuncia a proposição – uma vez que tudo o que se conhece, conhece-se 

através do sujeito, mas ser apreendido enquanto objecto do conhecimento, enquanto 

fenómeno não revela nada da sua essência. Por conseguinte, o sujeito não está 

submetido (nem pode sê-lo) às condições formais do pensamento – o espaço e o tempo 

– em virtude das quais todo e qualquer objecto da intuição aparece enquanto fenómeno 

(ou concebido enquanto objecto possível). Em suma, ele é condição de todo o 

conhecimento, mas não é cognoscível.  

Por outro lado, antes de continuarmos, é necessário esclarecer o que é tomado 

como realismo puro. Esta ideia é várias vezes aflorada nos textos e a tradução exacta 

dela corresponde à tarefa de compilar e enunciar, em uma espécie de livro gigante, tudo 

o que existe no mundo. Este atlas também teria o título hiper-realista “o mundo como eu 

o encontrei”. Nele teríamos de assinalar exaustivamente tudo o que existe e acontece: os 

                                                             
300 Tb 1914-16, entrada de 8.7.1916, vol. 1, p. 168: Es gibt zwei Gottheiten: die Welt und mein 
unabhängiges Ich. 
301 Cf. Tb 1914-16, entrada de 12.10.1916, vol. 1, p. 179; PT, 5.33532, p. 186 e Tlp, 5.62 e 5.63, vol. 1, p. 
67. Confrontar a I Parte, §1, nota 43, p. 54 e nota 47, p. 56. 
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movimentos do corpo humano, os estados de espírito, os movimentos dos animais, as 

alterações da matéria nos corpos inanimados, todo o género de fenómenos naturais, em 

uma palavra, todos os estados de coisas do mundo. Se, em vez de um sujeito humano, 

essa tarefa fosse entregue a um ser omnisciente, então o atlas mundi comportaria uma 

descrição da totalidade mundana, isto é, de tudo o que aconteceu, está a acontecer ou 

pode vir a ter lugar. Também teriam de se referir as partes do corpo que obedecem e as 

que não obedecem à vontade. Esta alusão a certos movimentos de partes do corpo que 

não se submetem à minha vontade, que não dependem de nenhuma autoridade minha, 

de nenhuma ordem emitida por mim (a qual teria de relevar da vontade psicológica) faz 

notar que também eles fazem parte do meu mundo. Isto põe em saliência duas coisas. 

Em primeiro lugar, mostra que a minha vontade empírica tem um poder, uma autoridade 

manifesta sobre certas realidades. Embora esse poder não se estenda a todas as 

realidades sem excepção, é um facto que as realidades sobre as quais nada pode ainda 

fazem parte do meu mundo: sou o sujeito, a condição de elas aparecerem. Isto não 

destitui – nem desautoriza – o poder de intervenção da vontade empírica. Contudo, 

relega todos os movimentos no interior do mundo (os que acontecem mediante o poder 

da vontade e os que acontecem à revelia dele) para o mesmo plano de homogeneidade: a 

saber, um plano constituído, marcado por uma total neutralidade ética. Em segundo 

lugar, os enunciados aqui em causa destacam a posição do sujeito volitivo como estando 

fora do mundo – ou melhor, como que traçando a fronteira do mundo. Ao situar o 

sujeito volitivo no exterior do mundo, Wittgenstein procura destacar a sua não 

interferência em relação aos estados de coisas que nele existem – e, ao mesmo tempo 

que sublinha a sua impotência no que diz respeito a qualquer intervenção nele, é 

condição de poder aparecer aquilo que é. De sorte que lhe atribui, deste modo, uma 

espécie de condição divina, portanto uma condição toto genere diferente das que a 

tradição lhe consagrou, isto é, uma potência criadora.302 Assim, o sujeito volitivo é 

condição do mundo. Enquanto tal, como se verá, consegue alterá-lo como um todo; 

mas é incapaz de alterar os factos, os componentes dele. A alteração do mundo como 

um todo tem origem no facto de o sujeito volitivo o apreender e constituir a partir de 

duas maneiras diferentes, se assim se pode dizer, de duas colorações transcendentais que 

se excluem mutuamente. Como poderemos verificar mais à frente, ele só pode ser alegre 

                                                             
302 Note-se que, ao falar-se, neste contexto, de criação – por causa da noção de divindade que se acha 
introduzida na entrada do Diário de 1916, atrás referida – o conceito de criação a que se recorre é pouco 
determinado e problemático. Em todo o caso temos de ressalvar que, no escasso número de notas onde o 
assunto é alinhavado, em nenhum momento se adivinha que a criação seja uma criação ex nihilo.  
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ou triste (e, segundo algumas passagens, triste quer dizer problemático), feliz ou 

infeliz.  

Os passos essenciais da caracterização dual, exclusiva, são os seguintes.   

 

O Eu filosófico não é o homem, nem corpo humano ou a alma humana com as 

suas propriedades psicológicas, mas sim o sujeito metafísico, a fronteira (não uma 

parte) do mundo. Mas o corpo humano, em particular, o meu corpo, é uma parte do 

mundo entre outras partes do mundo, entre animais, plantas, pedras, etc., etc. [Cf. 

5.641.] 

Quem compreende isto não quererá conceder ao seu corpo ou ao corpo humano 

um lugar privilegiado no mundo.303 

 

Deste modo, na medida em que o sujeito reside fora do mundo, isso permite a 

Wittgenstein pôr à vista – de modo categórico e incisivo – uma oposição fundamental 

entre a natureza amoral do mundo e a condição transcendental, ética, do sujeito volitivo. 

A natureza amoral do mundo corresponde à identificação de uma absoluta 

homogeneidade fáctica, em função da qual todo o tipo de hierarquização ou escala 

categorial quanto aos entes, às acções, aos valores, etc, resulta infundado, absurdo – ou 

se assim se quiser dizer, simplesmente arbitrário. A condição transcendental do sujeito 

volitivo corresponde a uma capacidade peculiar para atribuir sentido ao mundo – de o 

dotar de algo mais do que o de simples aparência fenoménica – e a partir dessa 

capacidade (em virtude dela) o mundo surge emoldurado eticamente de uma das duas 

maneiras possíveis de ser concebido, compreendido, ou seja, de o sujeito se relacionar 

com ele: um mundo tingido de bondade ou, pelo contrário, de maldade. 

 

Então o mundo não é, em si, bom nem mau. 

                                                             
303 Tb 1914-16, entrada de 2.9.1916, vol. 1, p. 177: Das philosophische Ich ist nicht der Mensch, nicht 
der menschliche Körper oder die menschliche Seele mit den psychologischen Eigenschaften, 
sondern das metaphysische Subjekt, die Grenze (nicht ein Teil) der Welt. Der menschliche Körper 
aber, mein Körper insbesondere, ist ein Teil der Welt unter anderen Teilen der Welt, unter Tieren, 
Pflanzen, Steinen etc. etc. [Vgl. 5.641]  
Wer das einsieht, wird seinem Körper oder dem menschlichen Körper nicht eine bevorzugte Stelle 
in der Welt einräumen wollen.     
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Pois tem de ser indiferente para a existência da Ética se existe ou não matéria 

viva no mundo. E é óbvio que um mundo onde só existe matéria morta não é, em si, bom 

nem mau, por conseguinte, também o mundo dos seres vivos não pode ser, em si, nem 

bom nem mau. [Cf. 5.632] 

O bem e o mal só entra em cena através do sujeito. E o sujeito não faz parte do 

mundo, é antes um limite do mundo. 

Podia-se dizer (à maneira de Schopenhauer): o mundo da representação não é 

bom nem mau, [o que é bom ou mau é] antes o sujeito volitivo.304  

 

Porque, se o Eu existisse no mundo, se fosse uma parte dele, seria também um 

estado de coisas (ou um conjunto de estados de coisas) descritível, não obstante o facto 

de os restantes estados de coisas existentes no mundo ainda serem estados de coisas 

para um Eu – por relação a um sujeito. Dado que o “Eu” é condição necessária para que 

exista mundo, ele também influenciaria e condicionaria tudo o que dele fizesse parte, 

pois seriam sempre realidades para um dado sujeito. Mas, se assim fosse, se houvesse a 

possibilidade de haver um agente no interior do mundo e esse agente condicionar os 

seus constituintes – ao admitir-se, por exemplo, o Eu no interior do mundo – então 

haveria uma ordem interna ao mundo. Porém, esta hipótese é intolerável e 

inconsequente face à natureza contingente e ocasional de tudo o que subsiste e acontece 

nele. E, por outro lado, segundo Wittgenstein, os estados de coisas são independentes 

uns dos outros.305 Dito por outras palavras, não existe uma ordem a priori no mundo 

que o condicione. Logo, também o Eu não pode situar-se no mundo nem agir sobre as 

realidades que o compõem. Ou seja, tudo aquilo que existe e acontece no mundo podia 

não ser assim como é. 

O sujeito volitivo tem de estar fora do mundo. Só assim pode escapar à natureza 

ocasional, contingente das suas realidades. Por isso é fronteira do mundo e não uma 

parte dele entre outras. Por outro lado, o sujeito tem de ser bom ou mau, porque é 
                                                             
304 Tb 1914-16, entrada de 2.8.1916, vol. 1, p. 175: Die Welt ist dann an sich weder gut noch böse. 
Denn es muβ für die Existenz der Ethik gleich bleiben, ob es auf der Welt lebende Materie gibt oder 
nicht. Und es ist klar, daβ eine Welt, in der nur tote Materie ist, an sich weder gut noch böse ist, 
also kann auch die Welt der Lebewesen an sich weder gut noch böse sein.  
Gut und Böse tritt erst durch das Subjekt ein. Und das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern ist 
eine Grenze der Welt [Vgl. 5.632] 
Man könnte (Schopenhauerisch) sagen: Die Welt der Vorstellung ist weder gut noch böse, sondern 
das wollende Subjekt.     
305 Tlp, 2.061, vol. 1, p. 14: Die Sachverhalten sind von einander unabhängig. 
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impossível representar sem o querer. É isto que vamos procurar perceber em pormenor, 

já de seguida, reunindo o conjunto de elementos pertinentes para a análise da noção de 

vontade em sentido transcendental.  
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§9 

VONTADE EM SENTIDO TRANSCENDENTAL 

Vamos considerar agora o conjunto de razões que sustenta a tese sobre a 

natureza inefável da Ética proposta pela primeira parte da proposição 6.423. 

Imediatamente antes de declarar a tese geral da inefabilidade da Ética na 

proposição 6.42, Wittgenstein aduz um importante argumento no que respeita à sua 

inexpressabilidade. Este argumento escapa facilmente ao leitor, pois o seu aparecimento 

em um contexto do conhecimento lógico faz diminuir o seu impacto e a capacitação das 

consequências de que se reveste na sua ligação com a questão da Ética. A integração e o 

enquadramento deste argumento na temática geral do livro – se atendermos ao espírito 

que presidiu às leituras do Tlp imediatamente após a sua publicação, tais como as de 

Russell, Ayer ou Carnap, segundo as quais se estava perante um livro de Lógica – 

confirma a leitura habitual e não deixa perceber a impulsão profundamente ética que o 

anima.306 Se este e os demais argumentos, que aparentemente parecem não ter que ver 

com a esfera ética, fossem lidos na sua aplicação restrita à Lógica e à Filosofia da 

Linguagem, jamais seria descortinável a segunda parte do livro, aquela parte que nunca 

foi escrita e que Wittgenstein considerava a importante. Porém, mediante um olhar 

crítico aprofundado, verificamos que os argumentos de teor lógico – e em especial este 

– vão muito além de um alcance localizado e circunscrito aos campos da Lógica e da 

Filosofia da Linguagem. De tal modo que a incidência e os efeitos deste género de 

conhecimento se repercutem, em toda a extensão e pertinência da argumentação, na 

própria esfera ética. Por isso, só em aparência o Tlp surge como um livro de lógica. 

Uma análise e avaliação mais cuidadas conduzem o leitor a resultados que estão longe 

de ser os mais óbvios.  

O argumento em causa constitui um contributo considerável para a compreensão 

plena da proposição 6.423, acima citada. A leitura conjunta dos enunciados 2.012, 6.3, 

6.37 (saltando vários que remetem para as consequências destas) e 6.422 oferece-nos os 

momentos capitais do argumento. A tese afirma o seguinte. 

 

                                                             
306 Cf. I Parte, §4, notas de rodapé 134 e 135 supra.  
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2.012 Em Lógica nada é acidental (…).307  

 

Esta mesma tese fundamental encontra também expressão, de forma um pouco 

mais circunstanciada, em uma outra proposição do Tlp.  

 

6.3 A investigação da Lógica significa a investigação de toda a regularidade 

conforme a lei. E fora da Lógica tudo é acidental.308 

 

O reconhecimento de que o domínio da investigação lógica esgota toda a esfera 

da regularidade conforme a leis (Gesetzmäβigkeit) – e de que fora deste domínio tudo é 

caos e acidentes – espalha os seus efeitos por toda a parte, por todos os domínios e 

formas de conhecimento. Nem mesmo o mundo, “correlato” e pressuposto da existência 

da lógica (ela está antes do como, mas não antes do que309) escapa a esta cisão: o que é 

de foro lógico pertence a um universo à parte de tudo o resto. Trata-se, por assim dizer, 

de uma estreita tira de conhecimento verdadeiro necessário por oposição a um infinito 

caótico. Segundo Wittgenstein, o critério lógico não possui apenas um carácter putativo 

relativamente ao domínio de objectos sobre o qual incide. Não. O critério lógico 

constitui-se como uma forma de conhecimento puro a priori, o qual não admite 

envolvimento algum com o contingente e hipotético da experiência. 

 

6.37 Não há uma compulsão em virtude da qual uma coisa teria de acontecer 

pelo facto de outra ter acontecido. Só existe uma necessidade lógica.310  

 

É claro que este alcance universal e necessário, características exclusivas do 

saber lógico, afecta directamente todos os campos do saber e, em especial, o domínio da 

Ética. De tal sorte que a pretensão de universalidade que as leis éticas procuram 

promulgar, mesmo em um plano absolutamente ideal (que ignora se a sua aplicação no 
                                                             
307 Tlp, 2.012, vol. 1, p. 11: In der Logik ist nichts zufällig (…). 
308 Tlp, 6.3, vol. 1, p. 78: Die Erforschung der Logik bedeutet die Erforschung aller Gesetzmäβigkeit. 
Und auβerhalb der Logik ist alles Zufall.   
309 Cf. Tlp, 5.552, vol. 1, p. 65. 
310 Cf. Tlp, 6.37, vol. 1, p. 81: Einen Zwang, nach dem Eines geschehen müβte, weil etwas anderes 
geschehen ist, gibt es nicht. Es gibt nur eine logische Notwendigkeit. 
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terreno da experiência é possível ou não), torna-se indevida. Pois a promulgação de uma 

lei ética não conduz a (nem implica) uma coação absoluta na esfera prática. Isto é, 

sucede sempre haver duas alternativas diante dela: seguir os seus preceitos ou não. 

 

6.422 O primeiro pensamento que ocorre por ocasião do estabelecimento de 

uma lei ética na forma «tu deves…» é: e o que acontece se eu não o fizer? Mas é claro 

que a Ética nada tem que ver com o castigo e a recompensa no sentido habitual do 

termo. Portanto, a pergunta acerca das consequências de uma acção tem de ser 

insignificante. – Pelo menos estas consequências não podem ser acontecimentos. Pois 

tem de haver algo de correcto naquele modo de questionamento. Tem, por certo, de 

haver uma espécie de castigo ético e recompensa ética, mas estes têm de residir na 

própria acção. 

(E também é claro isto: que a recompensa tem de ser algo de agradável e o 

castigo algo de desagradável.)311   

 

Deixando agora à margem das nossas considerações as notas sobre punir e 

premiar, o que esta exposição traz de novo é a confirmação de que a fixação de uma lei 

ética não obriga a uma obediência incondicional. Seja qual for a lei ética instituída, 

ela é susceptível de ser infringida, mesmo que esteja consignada em todos os códigos de 

todas as sociedades civis possíveis e imaginárias. A formulação de uma lei ética não 

assenta em critérios absolutos, de tal modo que a sua existência coaja quem quer que 

seja a segui-la. Ela pode reger-se por critérios independentes da experiência, como 

acontece com as leis lógicas, mas o seu horizonte de aplicação nunca pode ser outro que 

não o da vida humana. Por mais que o “legislador” tenha em mente a natureza 

impessoal e abstracta dos universais ao formular a lei ética, ela pode ser sempre violada, 

infringida, não seguida nas suas pretensões. Se exceptuarmos as leis lógicas, qualquer 

lei (em sentido lato, todas elas visam um certo bem, ou seja, todas remetem para uma 

                                                             
311 Tlp, 6.422, vol. 1, p. 83: Der erste Gedanke bei der Aufstellung eines ethischen Gesetzes von der 
Form «Du sollst…» ist: Und was dann, wenn ich es nicht tue? Es ist aber klar, daβ die Ethik nichts 
mit Strafe und Lohn im gewöhnlichen Sinne zu tun hat. Also muβ die Frage nach den Folgen einer 
Handlung belanglos sein. – Zum Mindesten dürfen diese Folgen nicht Ereignisse sein. Denn etwas 
muβ doch an jener Fragestellung richtig sein. Es muβ zwar eine Art von ethischem Lohn und 
ethischer Strafe geben, aber diese müssen in der Handlung selbst liegen. 
(Und das ist auch klar, daβ der Lohn etwas Angenehmes, die Strafe etwas Unangenehmes sein 
muβ.)  
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certa natureza ética) pode ser ignorada ou transgredidas, em nome de simples valores ou 

interesses individuais. Aquele que transgride sabe que pode sofrer as represálias 

contempladas nos códigos penais em vigor ou, não raras vezes, através de malabarismos 

jurídicos – alheios à letra da lei – ser declarado inocente, porém nada disto tem que 

ver com ética. A ética não tem que ver com juízos a posteriori sobre as acções, juízos 

que recompensam ou punem quem as levou a cabo. Para usar a terminologia de 

Schopenhauer (que a toma de uma longa tradição de cultura cristã), a Ética nada tem 

que ver com a «justiça temporal».312 Por isso, também para Wittgenstein, é 

insignificante perguntar pelas consequências de uma acção, no sentido habitual e 

empírico do termo. Porque a infracção a uma lei ética – que não é, em sentido 

rigoroso, uma lei ética – é possível pelo facto de o seu estabelecimento ser um 

acontecimento no mundo, um facto tanto ou tão pouco valioso como qualquer outro. 

Seria possível descrevê-lo com maior ou menor exactidão e minúcia: as motivações que 

estiveram na base da sua elaboração, as finalidades, a cultura que lhe serve de suporte, 

alguns imponderáveis, etc. E, não obstante as aspirações e ideais de humanidade que 

essa lei persegue – de liberdade, de igualdade, de justiça… – ela situa-se claramente 

aquém da inflexibilidade absoluta que é exigida pela própria definição de lei defendida 

                                                             
312 SCHOPENHAUER, A. – Die Welt als Wille und Vorstellung, Textkritisch bearb. und hrsg. von Wolfgang 
von Löhneysen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995, vol. 1, livro 4, §§ 62 e 63, pp. 457-487 – de 
agora em diante WWV. (A discussão em torno da noção de justiça temporal, por oposição à de justiça 
eterna, estende-se ao longo de todo o quarto livro, sendo que, os momentos capitais da questão se 
encontram expostos nos dois parágrafos citados.) É abundante a bibliografia que debate a forte 
importação de ideias expostas por Wittgenstein, no domínio da Ética, a partir dos escritos morais de 
Schopenhauer, em especial de “O Mundo como Vontade e Representação”. Vai ao ponto de Hacker 
afirmar o seguinte: Com efeito, muitas das observações de Wittgenstein são destilações das concepções 
de Schopenhauer. Cf. HACKER, P. – “Wittgenstein’s Doctrines of the Soul in the Tractatus”, Kant-
Studien, 62 (1971), pp. 162-171, p. 166: Many of Wittgenstein’s remarks are, in effect, distillations of 
Schopenhauer’s views. Sobre esta matéria veja-se, por exemplo, os seguintes estudos (que incluem mais 
detalhadas indicações bibliográficas): ENGEL, S. – “Schopenhauer’s Impact on Wittgenstein”, Journal of 
the History of Philosophy, 7 (1969), pp. 285-302; GOODMAN, R. – “Wittgenstein and Schopenhauer on 
Ethics”, Journal of the History of Philosophy, 17/1 (1979), pp. 437-447; JANIK, A. – “Schopenhauer and 
the Early Wittgenstein”, The Philosophical Studies, 15 (1966), pp. 76-95; JANIK, A. – “ Wie hat 
Schopenhauer Wittgenstein beeinfluβt”, Schopenhauer Jahrbuch, 73 (1992), pp. 69-77; KELLY, J. – 
“Wittgenstein, the Self, and Ethics”, The Revue of Metaphysics, 48/3 (1995), pp. 567-590 (embora este 
autor prefira radicar as principais noções éticas de Wittgenstein em Kant, reconhece que as deve ter 
absorvido através das leituras de Schopenhauer); ANSCOMBE, G. – Op. cit., p. 12 et passim; AUDI, P., 
Superiorité de l’Éthique: de Schopenhauer à Wittgenstein, PUF, Paris, 1999;  BARRETT, C. – Op. cit., pp. 
54, 58, 81 et passim (este autor chama a atenção para as similitudes com o pensamento oriental e, mesmo 
que a sua absorção tenha sido feita através de Schopenhauer, este é um aspecto que não é muito habitual 
ver referido); EDWARDS, J. – Op. cit., pp. 28, 38, 50 et passim (autor que vinca insistentemente a 
influência de Schopenhauer); LAWGE, E., Wittgenstein und Schopenhauer: Logik-philosophisch 
Abhandlung und Kritik des Solipsismus, Junghans, Cuxhaven, 1992; STENIUS, E. – Op. cit., pp. 214-226; 
WEINER, D. A., Genius and Talent: Schopenhauer’s Influence on Wittgenstein’s Early Philosophy, 
Fairleigh Dickinson University Press/ Associated University Presses, Rutherford / London, Cranbury, 
1992.   
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no Tlp: aquilo que não admite excepção, onde não pode haver nada, absolutamente 

nada de surpresas e é estabelecido a priori no sentido estrito do termo.313  

Mas é importante perceber que, com a negação frontal de toda a possibilidade de 

fundamentação de um sistema de leis éticas por meio da razão, Wittgenstein não 

pretende arruinar a ideia de uma Ética, retirar-lhe todo e qualquer espaço ou cabimento. 

Pelo contrário, a negação destina-se justamente a protegê-la de qualquer confusão com 

aquilo que é mundano, acidental, como por exemplo, uma teoria ou uma língua natural. 

A ética é inefável e, nesse sentido, habita uma região superior ao mundo da 

dizibilidade. De sorte que, para a proteger, nada melhor do que a natureza imaculada do 

silêncio. As leis de um sistema ético que o fosse realmente, que o fosse 

substantivamente, implicariam uma obrigatoriedade absoluta, um constrangimento 

sem apelo, semelhante ao critério lógico. Do mesmo modo que o critério lógico fixa a 

totalidade da realidade (cada facto lógico, isto é cada possibilidade e, por extensão, 

todas as possibilidades), em termos de conhecimento, em sim e não (4.023), assim 

aconteceria também com as leis éticas. Quer dizer, a pretensão delas é justamente essa. 

Neste ponto se encontram e cruzam a natureza apodíctica das leis lógicas e a natureza 

apodíctica das leis éticas. É este ponto de contacto que permite identificá-las em termos 

transcendentais.314 Mas a Ética que é possível instituir (a Ética que é possível dizer) não 

                                                             
313 Cf. Tlp, 5.473, 5.4731, 5.552, 6.3 e 6.375, vol. 1, pp. 57, 65, 78 e 82. 
314 Wittgenstein não identifica a Lógica e a Ética, mas concede-lhes a mesma importância: são condições 
da existência do mundo. Não obstante, há realmente uma aproximação declarada quando faz coincidir a 
compulsão das leis lógicas – o seguimento inflexível a que elas obrigam nas operações – com a pretensão 
absoluta que o dever ser das leis éticas (segundo a concepção wittgensteiniana de dever moral) institui. 
Esta convergência dos princípios para o absoluto talvez não fosse uma novidade para Wittgenstein, pois 
não teria escapado à sua leitura atenta de Otto Weininger, uma vez que as elevadas exigências morais 
deste filósofo já tinham reclamado e imposto a sua identificação. Assim: Mas a Lógica e a Ética são, 
porém, no fundo, uma e a mesma coisa – dever para consigo mesmo. Elas festejam a sua união no mais 
elevado valor da verdade, ao qual se contrapõe naquela o erro e nesta a mentira. A própria verdade é só 
uma. Toda a Ética só é possível segundo as leis da Lógica, toda a Lógica é simultaneamente uma lei 
ética. Cf. WEININGER, O., Geschlecht und Charakter, II Teil, VII Kapitel, p. 207: Logik und Ethik aber 
sind im Grunde nur eines und dasselbe – Pflicht gegen sich selbst. Sie feiern ihre Vereinigung im 
höchsten Werte der Wahrheit, dem dort der Irrtum, hier die Lüge gegenübersteht[.] die Wahrheit 
selbst aber ist nur eine. Alle Ethik ist nur nach den Gesetzen der Logik möglich, alle Logik ist 
zugleich ethischer Gesetz.  Diversos estudiosos de Wittgenstein já sugeriram uma aproximação 
intelectual muito acentuada entre ambos: I should like to suggest that Wittgenstein’s personal views of 
morality and character, as well as certain of his philosophical views – of, say, understanding – can 
be illuminated by comparing his views with that Weininger has to say about talent, genious, logic, 
ethics, and aesthetics. Cf. JANIK, A., “Wittgenstein, Ficker, and Der Brenner” in LUCKHARDT, C. (Ed.), 
Op. cit., p. 174. Eu gostaria de sugerir que as concepções pessoais de Wittgenstein acerca de moralidade 
e de carácter, bem como algumas das suas concepções filosóficas –  por exemplo, a de compreender – 
podem ser iluminadas ao comparar as suas concepções com o que Weininger tem a dizer, por exemplo, 
acerca de talento, génio, lógica, ética e estética. Além dos anteriores poderíamos acrescentar outros 
temas, não menos importantes no pensamento de Wittgenstein: sexualidade, vida interior (grandeza, 
segundo Weininger), judaismo, decência, pureza, etc. Veja-se: MONK, R., Op. cit., pp. 19-25, 90, 142, 
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constrange assim, como o fazem, em certo sentido, as leis da Lógica. Por isso, não é 

neste sentido que interessa abordar a problemática ética. A haver uma Ética, um 

critério absoluto e incondicional que indique o caminho certo em cada situação da 

conduta humana, um dever ser, isso é inexpressável.  

Um segundo fio condutor da “argumentação”, que se vai conjugar com o 

primeiro núcleo que preconiza a inefabilidade da Ética, é aquele que diz respeito ao 

debate em torno da noção de vontade. E esse debate é peremptório nos seus resultados: 

a vontade como suporte dos juízos éticos é impronunciável, ou seja, não é susceptível 

de ser traduzida na linguagem. Quer dizer, a Ética – o Eu enquanto portador dela e 

habitação da vontade – é uma condição do mundo, não um facto susceptível de ser 

representado pela linguagem. E o resultado em que tudo isto converge é o seguinte: a 

Ética é transcendental. 

 

6.421 É claro que a Ética não se pode expressar. 

A Ética é transcendental.315 

 

O conceito de transcendental tem um duplo significado a que a tradição nos 

habituou e para que é preciso chamar a atenção.  

Por um lado, transcendental significa uma determinação que não pertence a uma 

categoria particular de objectos, que antes pode ser aplicada a todas sem excepção, 

abrangendo em si, como casos, instâncias suas, todas as demais determinações, por tal 

forma que em todas é encontrável o seu conteúdo. Estão nesta situação os conceitos de 

«ser», de «unidade», etc. As determinações ou os núcleos de determinação que têm esta 

                                                             
240, 313-324 et passim; GABRIEL, G., “Solipsismus: Wittgenstein, Weininger und die Wiener Moderne”, 
in: BACHMAIER, H. (ed.) Paradigmen der Moderne (Viennese Heritage/Wiener Erbe vol. 3), John 
Benjamins Publ., Amsterdam/Philadelphia, 1990, 29-40; JANIK, A., Essays on Wittgenstein and 
Weininger, Rodopi, Amsterdam, 1985; STERN, D. D. & SZABADOS, B., (Ed.), Wittgenstein Reads 
Weininger, Cambridge Universit Press, Cambridge, 2004 e SMITH, B., Weininger und Wittgenstein, in: 
MCGUINNESS, B. & GARGANI, A. (Eds.), Wittgenstein and Contemporary Philosophy (Teoria, 5), Pisa, 
ETS, 1984, 156-165.    
315 Tlp, 6.421, vol. 1, p. 83: Es ist klar, daβ sich die Ethik nicht aussprechen läβt. 
Die Ethik ist transzendental.  
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extensão mais universal constituem, além de isso, pelo menos para uma parte da 

tradição, a raiz e a condição de possibilidade de todas as outras.316 

Por outro lado, transcendental possui uma ligação muito forte com aquilo que 

“transcende” um limite, com aquilo que fica para lá de uma certa fronteira e se mantém 

além dela, em uma posição inacessível. É esse o sentido que – neste caso, sem qualquer 

equívoco – está implicado na noção de transcendente, que aparece também, em diversos 

casos, como atributo da Ética.317  

Estes dois significados fundamentais da noção de transcendental podem também 

ser encontrados em formulações de Wittgenstein. Assim, por um lado, ao ler-se a 

proposição 6.421, imediatamente se sugere que o sentido do termo transcendental é 

qualquer coisa da ordem do segundo significado referido. E assim sucede também, por 

exemplo, com diversas passagens provenientes de diferentes fontes da obra de 

Wittgenstein, onde se afirma abertamente a transcendência da Ética.318 Mas, por outro 

lado, há também passagens onde aquilo que é posto em saliência pela noção de 

transcendental, tal como é vista por Wittgenstein, tem relação com a primeira acepção e, 

em especial, com o desempenho das funções de condição de possibilidade. É o que 

sucede, por exemplo, quando afirma que a Ética é uma condição do mundo.319  

Tanto quando a considera como algo inacessível, quanto nos passos em que a 

considera como condição de possibilidade, Wittgenstein situa a Ética, os valores e o 

sentido da vida fora do mundo. Ou seja, coloca-os a salvo de toda a possibilidade de se 

converterem em um critério entre outros ou em uma medida entre outras para o universo 

empírico. (É flagrante a semelhança que, no domínio da Lógica, a inexpressabilidade 

que a forma da representação tem.) Wittgenstein vai mais longe ainda, ao considerar 

que, se a Ética trata de algo fundamental em relação à vida humana (e ele diz de forma 

peremptória que sim320), então tem de se considerar a vontade como instância de doação 

de sentido. É isso que significa a referência à transcendentalidade da vontade, isto é, ao 

facto de a vontade configurar e constituir a própria apresentação do mundo, sem que 

                                                             
316 Ver, por exemplo, HONNEFELDER, L., Scientia transcendens. Die formale Bestimmung der Seiendheit 
und Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit, Meiner, Hamburg, 1990 
317 Veja-se, por exemplo, o clássico estudo de GIDEON, A., Der Begriff Transcendental in Kants Kritik 
der reinen Vernunft, Diss.  Marburg, 1903, reedit., Wissenschaftliche Badgesellschaft, Darmstadt, 1977. 
318 Vejam-se, por exemplo, Tb 1914-16, entrada de 30.7.1916, vol. 1, p. 173; VB, 1929, vol. 8, p. 454. 
319 Tb 1914-16, entrada de 24.7.1916, vol. 1, p. 172. 
320 Tb 1914-16, entrada de 2.8.1916, vol. 1, p. 174. 
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isso mesmo seja, ou alguma vez possa vir a ser, objectivamente, um acontecimento do 

mundo descortinável ou exprimível através da linguagem.  

 

A Ética não trata do mundo. A Ética tem de ser uma condição do mundo, como 

a Lógica.321 

 

Uma condição do mundo não corresponde ao termo final de uma cadeia de 

explicações racionais. Uma condição do mundo ou um fundamento do mundo tem de 

corresponder, forçosamente, ao sustentáculo último do próprio mundo, não no sentido 

de algo para além do qual se pode remontar em busca da sua explicação, mas no sentido 

de algo que sempre já está posto como raiz do próprio acontecimento do mundo. 

Também não se conhece nada de positivo acerca do fundamento, analisando somente as 

coisas fundamentadas. Na melhor das hipóteses, ficam-se a conhecer os seus efeitos, 

mas não se conhece a sua essência. 

A despeito do teor inacessível da vontade, é possível isolar a sua posição e, 

através dela, verificar a função que desempenha na filosofia de Wittgenstein. Assim, 

como acontecimento incondicionado, a vontade não pode ser acusada com 

objectividade, positivamente, por meio da linguagem no interior do mundo. Mas, por 

outra parte, também não é susceptível de ser deduzida a partir dos sucessos mundanos, 

pois neles ela apenas surge como reflexo fenomenal. Há, no entanto, uma maneira de 

determinar, com o auxílio de uma analogia rigorosa, a função que desempenha: 

isolando-a das restantes realidades e, em virtude de esse isolamento, mostrando a sua 

própria natureza. Uma natureza, se assim se pode dizer, de uma espécie inteiramente 

diferente de todas as outras faculdades.  

Wittgenstein apresenta um método sui generis para “sitiar” a questão. Este 

método persiste ao longo de todas as investidas, mais bem ou menos bem sucedidas, 

que Wittgenstein faz sobre este tema. É um método que ele anuncia de forma clara na 

carta escrita a Ludwig von Ficker: traçar os contornos do indizível a partir da acusação 

completa do dizível.  

 

                                                             
321 Tb 1914-16, entrada de 14.7.1916, vol. 1, p. 172: Die Ethik handelt nicht von der Welt. Die Ethik 
muβ eine Bedingung der Welt sein, wie der Logik. 
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 5.633 Onde é que no mundo se pode observar um sujeito metafísico? 

 Tu dizes que tudo se passa aqui como com o olho e o campo visual. Mas tu não 

vês realmente o olho. 

 E nada no campo visual permite inferir que está a ser visto por um olho. 

 5.6331 Isto é, o campo visual não tem, por exemplo esta forma:  

 

                                                 olho          

                                                                                                      322 

 

De facto, a faculdade da visão permite-me olhar um objecto e vê-lo a partir de 

uma determinada perspectiva. Através da visão consigo precisar as suas diferenças 

cromáticas, a configuração ou o tamanho. Contudo, os órgãos da visão – os olhos – 

vêem todos os objectos espalhados pelo horizonte visual menos os próprios olhos (quer 

dizer, a si mesmos). Justamente porque são a condição de existência do próprio 

horizonte, o ponto a partir do qual é possível constituir e aceder ao campo visual. Esse 

ponto não é um momento isolado dentro do campo visual e, por outro lado, em nenhum 

objecto visto se consegue descobrir a condição da sua visibilidade ou que essa condição 

é o olhar. Quando olho um objecto, não aparece uma etiqueta a indicar que está a ser 

visto por mim. A minha visão do objecto é única e impermeável à de outras pessoas – e 

isto é o que significa genuinamente “ponto de vista”. Lugar a partir do qual vejo e de 

onde o meu olhar adquire um estatuto de exclusividade absoluta. Pode-se bombardear o 

objecto com golpes de vista, de diferentes ângulos, que ele mantém-se mudo no que diz 

respeito à condição do olho que o vê – trata-se como que de algo a que não se consegue 

                                                             
322 Tlp, 5.633 e 5.6331, vol. 1, p. 68: 5.633 Wo in der Welt ist ein metaphysisches Subjekt zu merken?  
Du sagst, es verhält sich hier ganz wie mit Auge und Gesichtsfeld. Aber das Auge siehst du wirklich 
nicht. 
Und nichts am Gesichtsfeld läβt darauf schlieβen, daβ es von einem Auge gesehen wird. 
5.6331 Das Gesichtsfeld hat nämlich nicht etwa eine solche Form   
 
Auge     
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subtrair, mas sim que o deixa aparentemente idêntico a si mesmo. Se eu lhe virar costas 

ele desaparece do meu horizonte visual, está como que em suspensão. Posso recuperar a 

sua ausência com a ajuda da memória ou da imaginação e faço dele, de novo, uma 

imagem na minha cabeça – uma imagem cuja presença patenteia um ausente. Tal 

imagem não tem, claro está, a mesma pregnância perceptiva que a representação “ao 

vivo”, na presença directa do objecto, também ela corresponde a um campo visual (a um 

quase-campo visual), mas neste caso o campo “quase visual” da apresentação mnésica 

ou imaginativa não inclui o olho a partir do qual (e para o qual) se apresenta. E, no 

entanto, em certo sentido somos obrigados a dizer que ele tem de estar no ponto mais 

interior do campo visual e constitui como que o ponto de fuga para onde convergem 

todas as linhas do campo visual. 

Aos olharmos as coisas, não dizemos a nós mesmos, constantemente, são coisas 

vistas por mim, são produtos do meu olhar, imagens da minha capacidade perceptiva, 

sensações organizadas pelo meu entendimento. É claro que não. Tratamos as coisas por 

«tu»: a mesa, o livro, a estante, a casa, o meu corpo, a lua; e não dizemos: a minha 

imagem do livro, a minha imagem da estante, da casa, do meu corpo, da lua. Seja o que 

for que se veja, o que aparece e se tem é o visto ou olhado e não o próprio olhar ou o 

que olhamos. Ou seja, o olhar não está em lado nenhum dentro do campo visual. 

Porém, isso não faz que seja algo de nulo (algo totalmente inexistente) nem que seja 

totalmente alheio ao campo visual (algo com que este nada tem que ver): o olhar é 

condição de possibilidade dos objectos situados no campo visual.  

Os olhos vêem e não são vistos ao verem. Em termos físicos, a única entidade do 

“mundo externo” que escapa à visão são os próprios olhos. Porém, uma tal afirmação 

parece ser facilmente contrariada: também não se vê o interior do corpo humano, o 

interior dos objectos materiais, o interior do próprio planeta Terra. Mas o que isto 

significa é que há reservas, obstáculos, “encerramentos”, etc. dentro do campo visual. 

Estas entidades tornar-se-iam visíveis se fossem removidos os obstáculos (nem, de todo, 

poderiam sê-lo), ou seja, se deixassem de fazer parte do espaço fechado e hermético que 

o sentido da palavra interior designa. Pois se alguém abrisse ou de alguma forma 

tornasse patente ao olhar o interior de um corpo, essa parte patente deixaria de ser 

interior, ao aparecer, ao exibir-se ao olhar, ao tornar-se visível e converter-se-ia, 

precisamente, em algo de exterior, etc. Não assim com o próprio olhar enquanto vê.  
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Como se pode verificar pelas análises anteriores, os olhos ocupam um lugar 

invulgar e têm um estatuto desconcertante. Por um lado, os olhos fazem parte do plano 

da exterioridade, são pontos físicos de uma superfície. Mas, por outro, são a condição 

de possibilidade de a superfície onde eles mesmos se inscrevem aparecer em termos 

visuais. Portanto, a causa de os olhos serem invisíveis para si próprios não decorre do 

facto de tais realidades se situarem no interior da matéria e, por consequência, serem 

insusceptíveis de captação visual, em virtude das limitações da nossa forma de visão ou, 

mais precisamente, do facto de ele não ser capaz de atravessar as realidades opacas, à 

maneira dos “raios x”. Não, a causa da invisibilidade do próprio olho, a que 

Wittgenstein faz referência, assenta no facto desconcertante de não haver um acesso 

visual directo aos próprios olhos enquanto vêem. Ou seja, o que está em causa é a 

impossibilidade de o olhar se virar para dentro, para si próprio e ver-se. É possível 

vermos os olhos como algo “reflectido” em uma superfície especular, isto é, vermo-los 

já “em segunda mão” – por intermédio de uma superfície reflectora. Mas não como 

parte do campo visual, não é possível vermo-los no acto de ver, vê-los sem mediação. 

Na verdade, não sabemos o que é o olhar, simplesmente vemos. O ver incide sobre “isto 

ou aquilo”, ataca as coisas. O acto de ver enquanto tal não é um visto, nem o de ouvir 

algo ouvido.   

Que é que a explicação psicofísica da visão abrange? Tudo e nada. Que se 

aprende ao descrever-se detalhadamente o processo de recepção de uma imagem na 

retina até ser transmitida ao cérebro e reconduzida, em todos os pormenores e funções, 

aos constituintes do aparelho visual humano?  

O olho é o órgão mediante o qual vejo, é o órgão que faz transparência entre 

mim e a matéria bruta dos objectos e, simultaneamente, é o órgão que não se detém ou 

acompanha a si mesmo e constitui, por excelência, um punctum coecum do campo 

visual. Pode esta estranheza ser descrita no processo psicofíscio? Não. O processo 

explica como o olho funciona enquanto mecanismo e descreve todos os pormenores 

relevantes a ele ligados. Responde ao como, mas deixa na sombra o quê de a visão ser o 

que é (ou seja, propriamente aquilo de que se trata nela: o que é ela mesma a acontecer).  

Considerámos tudo isto por causa da analogia entre aquilo que assim se passa 

com o olho e aquilo que se passa com a vontade. 

Tal como a actividade de ver tem o olho como condictio sine qua non do campo 

visual, sem todavia ser identificável nele, assim também o sujeito volitivo é o 
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pressuposto e a condição de possibilidade do mundo, o seu ponto arquimédico, sem que 

seja possível assinalar a sua presença dentro do mundo. Por isso, o fundamento do 

mundo não é um atributo do mundo, nem o fundamento do campo visual algo incluído 

no próprio campo.  

 

O espaço visual não tem, no essencial, um possuidor. 

(…) O essencial é que a representação do espaço visual representa um objecto e 

não contém nenhuma sugestão de um sujeito.323 

 

Ora se não há, em termos objectivos, uma identificação de quem constitui o 

espaço visual (a não ser para o próprio sujeito enquanto teoricamente pensa no assunto) 

– uma vez que aproximadamente o mesmo campo visual pode estar a ser captado e 

delimitado por diversos sujeitos (por exemplo, quando uma multidão desfruta de um 

espectáculo no palco), então podemos retirar graves consequências disso.  

 

No fim de contas, não será o sujeito que representa uma mera superstição? 

Onde é que no mundo se pode observar um sujeito metafísico? [Prop. 5.633.] 

Tu dizes que tudo se passa aqui como com o olho e o campo visual. Mas tu não 

vês realmente o olho. [Prop. 5.633.] 

E eu creio que nada no campo visual permite inferir que é visto por um olho. 

[Cf. 5.633.]324 

 

Neste caso concreto, a etimologia da palavra é para levar a sério, u(pokeímenon. O 

que serve de base, de fundamento, o que jaz debaixo de, o que subjaz a, o que é 

                                                             
323 PB, VII, §71, vol. 2, p. 100: Der Gesichtsraum hat wesentlich keinen Besitzer.  
(…) Das Wesentliche ist, daβ die Darstellung des Gesichtsraums ein Objekt darstellt und keine 
Andeutung eines Subjekts enthält. 
324 Tb 1914-16, entrada de 4.8.1916, vol. 1, p. 174: Ist nicht am Ende das vorstellende Subjekt bloβer 
Aberglaube? 
Wo in der Welt ist ein metaphysisches Subjekt zu merken? [S. 5.633.] 
Du sagst, es verhält sich hier ganz wie mit Auge und Gesichtsfeld. Aber das Auge siehst du wirklich 
nicht. [S. 5.633.] 
Und ich glaube, daβ nichts am Gesichtsfeld läβt darauf schlieβen läβt, daβ es von einem Auge 
gesehen wird. [Vgl. 5.633.] 
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admitido como princípio. A palavra latina subjectum também torna imediatamente 

patente a raiz primária do seu sentido. Na medida em que o sujeito é condição de 

possibilidade de todas as posições de estar e ser face ao mundo, ele não pode ser isto ou 

aquilo dentro dele. Por isso, o sujeito não é representável, se o fosse seria enquanto 

fenómeno, enquanto objectum.  

 

O Eu não é um objecto.325 

 

De sorte que  

 

Estou perante cada objecto objectivamente. Perante o Eu não. 

Há, portanto, efectivamente, um modo como em filosofia se pode e tem de falar 

do Eu em um sentido não psicológico. [Cf. 5.641.]326 

 

Esta é a única maneira consistente – filosófica – de falar da vontade. Ou seja, os 

apuramentos realizados não conseguiram, de forma positiva, determinar as propriedades 

dela, mas mostraram de forma indirecta a função originária que desempenha no 

sistema filosófico de Wittgenstein – uma função constitutiva do próprio mundo. De 

sorte que, se fosse possível cumprir com êxito a tarefa de uma cobertura integral das 

realidades mundanas – de modo análogo ao que sucede com o olho em relação ao 

campo visual – a vontade não seria de modo algum uma realidade manifesta.  

 

5.631 O sujeito que pensa, que representa, não existe. 

Se eu escrevesse um livro «O mundo como eu o encontrei», então também teria 

de narrar o meu corpo e de dizer quais os membros que estão sujeitos à minha vontade 

e quais não estão, etc., o que constitui, a saber, um método de isolar o sujeito ou, 

                                                             
325 Tb 1914-16, entrada de 7.8.1916, vol. 1, p. 175: Das Ich ist kein Gegenstand. 
326 Tb 1914-16, entrada de 11.8.1916, vol. 1, p. 175: Jedem Gegenstand stehe ich objektiv gegenüber. 
Dem Ich nicht. 
Es gibt also wirklich eine Art und Weise, wie in der Philosophie in einem nicht psychologischen Sinne 
vom Ich die Rede sein kann und muβ. [Vgl. 5.641] 
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melhor, de mostrar que, em um sentido importante, não há nenhum sujeito: a saber, só 

dele é que não se podia falar neste livro.327  

 

Não referir o sujeito no atlas descritivo do mundo, tal como alguém o encontra e 

descobre ao mover-se nele (e aqui o sujeito “ausente” é, sem dúvida, o sujeito da 

vontade), isso não decorre de um capricho literário em relação às realidades que narra e 

relata. Não. O sujeito não é, efectivamente, uma entidade objectivável, nem uma parte 

do mundo. A sua natureza está vedada à representabilidade da linguagem. Quer dizer, 

nós não conseguimos apontar uma marca que identifique o sujeito no mundo nem o 

olho no campo visual – de tal sorte que nada pode ser objectivamente deduzido a partir 

do exterior. Por isso, de modo semelhante, Wittgenstein afirma que a palavra “Eu” 

(enquanto entidade transcendental) podia ser eliminada da gramática da língua sem 

grandes prejuízos metafísicos.328 O sujeito não é, por conseguinte, o ser humano com 

todas as características físicas e psicológicas descritíveis no horizonte da experiência e 

do conhecimento. Tal como o olho, enquanto condição do campo visual, não se pode 

resumir apenas ao órgão descrito pelos manuais de fisiologia.  

 

O Eu filosófico não é o homem nem o corpo humano ou a alma humana com as 

suas propriedades psicológicas, mas sim o sujeito metafísico, a fronteira (não uma 

parte) do mundo. Mas, o corpo humano, em particular o meu corpo, é uma parte do 

mundo entre outras partes do mundo, entre animais, plantas, pedras, etc. etc. [Cf. 

5.641.] 

Quem compreende isto não quererá conceder ao seu corpo ou ao corpo humano 

um lugar privilegiado no mundo. 

Considerará os homens e os animais de modo inteiramente inocente, como 

coisas semelhantes e afins.329 

                                                             
327 Tlp, 5.631, vol. 1, pp. 67-68: Das denkende, vorstellende, Subjekt gibt es nicht.  
Wenn ich ein Buch schriebe «Die Welt, wie ich sie vorfand», so wäre darin auch über meinen Leib 
zu berichten und zu sagen, welche Glieder meinem Willen unterstehen und welche nicht, etc., dies 
ist nämlich eine Methode, das Subjekt zu isolieren oder vielmehr zu zeigen, daβ es in einem 
wichtigem Sinne kein Subjekt gibt: Von ihm allein nämlich könnte in diesem Buch nicht die Rede 
sein.    
328 Cf. WWK, vol. 3, p. 49.  
329 Tb 1914-16, entrada de 2.9.1916, vol. 1, p. 177: Das philosophische Ich ist nicht der Mensch, nicht 
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Depois de isolado o sujeito responsável pela configuração do mundo (do seu 

mundo), descobre-se a neutralidade ética de todas as coisas que nele existem. O mundo 

descrito no Tlp decompõe-se em factos avulsos e independentes. Nenhuma realidade 

tem mais valor do que outra, subsistem lado a lado na sua amorfa factualidade. De um 

ponto de vista ético, todas as coisas estão ao mesmo nível de semelhança e afinidade. 

Também nada do que existe no mundo pode conferir valor e sentido às coisas. Seja 

matéria viva ou matéria morta. De resto, um valor que se situasse no mundo não poderia 

ter valor algum, a não ser ilusoriamente. Por seu turno, o sujeito metafísico, volitivo, 

traça a fronteira do edifício do mundo, do mesmo modo como a linguagem o faz, mas 

isso já não pode ser figurado pela linguagem. Por outras palavras, já não é um facto do 

mundo.  

É legítimo questionar-se a razão pela qual a fronteira não é exprimível através da 

linguagem. A resposta consiste, precisamente, no facto de a linguagem se mover 

somente no interior do espaço lógico do mundo, figurar o que acontece e existe, os 

estados de coisas ínsitos nele. O sujeito, enquanto portador da linguagem, é o limite 

inexpressável, tal como o olho é o limite inexpressável da própria visão. De sorte que 

nem o Eu poderia constar do relatório do livro «o mundo tal como eu o encontrei» nem 

o olho poderia constar de um relatório semelhante no plano exclusivamente visual. No 

idioma do Tlp, a questão é formulada do seguinte modo. 

 

5.641 Há, portanto, realmente um sentido no qual se pode falar do eu, em 

filosofia, sem ser de forma psicológica. 

O eu surge em filosofia através do facto de “o mundo ser o meu mundo”. 

O eu filosófico não é o homem, não é o corpo humano ou a alma humana, de 

que trata a psicologia, mas o sujeito metafísico, o limite – não uma parte – do 

mundo.330  

                                                             
der menschlicher Körper oder die menschlicher Seele mit den psychologischen Eigenschaften, 
sondern das metaphysische Subjekt, die Grenze (nicht ein Teil) der Welt. Der menschliche Körper 
aber, mein Körper insbesondere, ist ein Teil der Welt unter anderen Teilen der Welt, unter Tieren, 
Pflanzen, Steinen, etc., etc. [  Vgl. 5.641]   
Wer das einsieht, wird seinem Körper oder dem menschlichen Körper nicht eine bevorzugte Stelle 
in der Welt einräumen wollen.  
Er wird Menschen und Tiere ganz naiv als ähnliche und zusammengehörige Dinge betrachten. 
330 Tlp, 5.641, vol. 1, p. 68: Es gibt also wirklich einen Sinn, in welchem in der Philosophie nicht 
psychologisch vom Ich die Rede sein kann.  
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O mistério do “Eu” não recebe realidade na linguagem. Ele próprio é condição 

da linguagem e suporte do mundo, não uma coisa entre outras. O “Eu” não é uma figura 

do pensamento. O Eu é o “profundamente misterioso” – ao mistério acresce o facto de 

não exibir uma marca objectiva que assinale a sua presença. Senão seria mais uma coisa 

de entre as que há. O seu carácter inefável, o mesmo que paira sobre a vontade enquanto 

portadora do ético, não é uma figura de retórica ou um conceito vazio no discurso do 

Tlp. É antes o núcleo duro onde todas as nossas considerações têm de ir bater. Não se 

trata, portanto, de um conceito que o pensamento apreende a custo, mas sim de uma 

realidade que escapa a toda e qualquer figuração ou fixação linguística, a toda e 

qualquer fixação através do pensamento. O Eu apenas tem cabimento, e só faz sentido 

“falar” dele – na “semântica mística” do conceito de mostrar. Quer dizer, só o silêncio 

lhe convém verdadeiramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
Das Ich tritt in der Philosophie dadurch ein, daβ  «die Welt meine Welt ist». 
Das philosophische Ich ist nicht der Mensch, ist nicht der menschliche Körper, oder die  
menschliche Seele, von der die Psychologie handelt, sondern das metaphysische Subjekt, die Grenze 
- nicht ein Teil – der Welt. 
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§10 

AS CARACTERÍSTICAS DA VONTADE TRANSCENDENTAL 

Até aqui foi apresentada uma espécie de limitação apofática do núcleo 

essencial da vontade, a qual desenha como que um saber negativo a seu respeito. 

Todavia, se de algum modo pudesse transformar-se este saber, meramente negativo, em 

qualquer saber não puramente apofático, isso significaria, sem dúvida, um adquirido de 

peso – sobretudo se tivesse relevo para a questão da Ética.  

Que é que nos é dado saber, ao certo e de maneira positiva, sobre a vontade em 

sentido transcendental, em sentido absoluto? Sobre a vontade como portadora da Ética? 

No Tlp, há uma única declaração – cujo rascunho remonta aos Diários – que nos dá a 

conhecer algo de positivo: as duas características (ou qualidades) possíveis da vontade 

são o bem e o mal.  

 

Que é que se passa, ao certo, com a vontade humana? Antes de tudo, eu quero 

chamar «vontade» ao portador do bem e do mal.331  

 

O esteio do bem e do mal é a vontade. Por isso, bom ou mau parece ser o sujeito 

metafísico – ou, melhor dizendo, aqueles predicados (bom e mau) são determinações do 

sujeito. O bem e o mal não são propriedades inerentes às coisas nem às acções 

realizadas no espaço lógico do mundo. O mundo é uma entidade moralmente neutra. 

Em consequência disso, tudo o que nele existe e acontece participa dessa neutralidade: 

os homens e todo o género de acções que praticam, as pedras, as plantas, os animais, os 

cataclismos naturais e a onda de destruição que deixam à sua passagem, rigorosamente, 

tudo. A única excepção é a vontade, no sentido transcendental do termo. Só a vontade 

goza de um estatuto ético.332 

                                                             
331 Tb 1914-16, entrada de 21.7.1916, vol. 1, p. 171: Was für eine Bewandtnis hat es eigentlich mit 
dem menschlichen Willen? Ich will «Willen» vor allem den Träger von Gut und Böse nennen. 
Optámos por traduzir a expressão ideomática a que Wittgenstein recorre neste enunciado da forma como 
o fizemos para manter uma certa proximidade com o original. Expressões como a que Wittgenstein usa 
com “mit x hat es folgende Bewandtnis” e outras equivalentes destinam-se a referir a conformação 
peculiar de algo, a sua condição ou consistência, etc. 
332 Este parece ser um ponto entre todos decisivo das análises de Wittgenstein no que diz respeito à 
questão ética. Tudo aquilo que vimos que Wittgenstein aponta em relação à diferença entre a vontade 
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Então, o mundo não é, em si, bom nem mau. 

Pois para a existência da Ética tem de ser indiferente, se existe ou não matéria 

viva no mundo. E é óbvio que um mundo onde só existe matéria morta, não é em si bom 

nem mau, por conseguinte, também o mundo dos seres vivos não pode ser, em si, nem 

bom nem mau. 

O bem e o mal só entra em cena através do sujeito. E o sujeito não faz parte do 

mundo, é antes um limite do mundo. [Cf. 5.632.] 

(…) 

Assim como o sujeito não é uma parte do mundo mas antes um pressuposto da 

sua existência, assim também o bem e o mal são predicados do sujeito, não 

propriedades no mundo.333     

 

                                                             
empírica e a vontade transcendental e à impossibilidade de encontrar a vontade documentada no 
próprio “tecido” do mundo acaba por equivaler a qualquer coisa como o seguinte: a) a vontade fica posta 
ao abrigo de qualquer negação a partir dos factos do mundo; b) a vontade fica como que “blindada” no 
reduto inexpugnável da sua posição transcendental. Expliquemo-nos melhor, talvez a partir de um 
confronto com Kant. A tentativa kantiana de “reencontrar” um lugar para a “vontade livre” passa, como 
se sabe, pela redução da validade dos nexos causais (quer dizer, dos nexos de predeterminação absoluta) à 
esfera dos fenómenos. Com isso, abre-se um “espaço” de cabimento da “vontade livre” na esfera daquilo 
que se situa para lá da fenomenalidade – na esfera do “númeno”. O carácter limitado de tudo aquilo que 
se encontra ou pode encontrar na esfera dos fenómenos faz que esta nada possa contra a possibilidade da 
vontade livre – ou faz que a ausência de vontade livre na esfera dos fenómenos seja uma ausência, por 
assim dizer, apenas regional. O que Wittgenstein aponta em relação à total ausência de documentação da 
vontade no plano dos factos e à circunstância de o plano dos factos não esgotar a totalidade do 
“horizonte” tem um efeito análogo. É verdade que, do ponto de vista de Wittgenstein, a tentativa de Kant 
pecará por pretender, ainda assim, determinar a possibilidade da vontade no plano dos factos. Mas o que 
importa reter é que, independentemente das diferenças, também no caso de Wittgenstein o resultado 
acaba por ser o núcleo irredutível e indeclinável do confronto com a vontade na sua posição 
transcendental, insusceptível de ser desfeita por o que quer que seja que se encontre no plano dos factos. 
Por outras palavras, Wittgenstein desfaz a ilusão habitual de que a vontade está documentada no mundo 
(de tal modo que qualquer comprovação de que afinal não está deixa de constituir uma novidade) e ao 
mesmo tempo mostra que essa total ausência de documentação da presença da vontade no mundo (na 
esfera dos factos) nada pode contra a sua presença transcendental no próprio sujeito. De sorte que é 
esta última (e não a primeira) que constitui, por assim dizer, o “ponto arquimédico” da Ética. 
333 Tb 1914-16, entrada de 2.8.1916, vol. 1, p. 174: Die Welt ist dann an sich weder gut noch böse. 
Denn es muβ für die Existenz der Ethik gleich bleiben, ob es auf der Welt lebende Materie gibt oder 
nicht. Und es ist klar, daβ eine Welt, in der nur tote Materie ist, an sich weder gut noch böse ist, 
also kann auch die Welt der Lebewesen an sich weder gut noch böse sein.  
Gut und Böse tritt erst durch das Subjekt ein. Und das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern ist 
eine Grenze der Welt. [Vgl. 5.632] 
(…) 
Wie das Subjekt kein Teil der Welt ist, sondern eine Voraussetzung ihrer Existenz, so sind gut und 
böse, Prädikate des Subjekts, nicht Eigenschaften in der Welt. 
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Sendo assim, importa saber de que maneira é que ambos os predicados éticos 

são introduzidos no espaço neutro do mundo, uma vez que a vontade está fora e é 

independente dele. Como pudemos verificar, a autonomia entre mundo e vontade é uma 

autonomia real. Surge então a pergunta, como é que é possível à vontade lançar uma 

ponte para, fazer uma ligação ao mundo? E, supondo que tal ligação é possível, que 

espécie de ligação se estabelece entre duas entidades heterogéneas e independentes uma 

da outra? Além disso, não deixa de ser relevante perguntar acerca dos efeitos que 

produz, das consequências que acarreta para o mundo.  

 

Se o querer bem ou mal tem algum efeito sobre o mundo, só o pode ter sobre os 

limites do mundo, não sobre os factos, sobre o que não pode ser figurado através da 

linguagem, mas apenas pode ser mostrado na linguagem. [Cf. 6.43.] 

Em uma palavra, com isso o mundo tem de se tornar, em absoluto, um outro. 

[Prop. 6.43.] 

Ele tem de, por assim dizer, crescer ou minguar como um todo. Como que pelo 

sobrevir de um sentido ou pela sua ausência.334 

 

Apenas podemos falar de um mundo bom ou mau, de um mundo tingido pela 

ética, se nos reportarmos à concepção – à relação estabelecida – de um certo sujeito 

(que é o sujeito da vontade, pois só este existe) sobre o mundo. Se a vontade que está 

fora do mundo age e condiciona de algum modo o universo dos fenómenos, então 

condiciona-os somente enquanto afecta os seus limites, ao expandi-los ou contraí-los 

como um todo lógico. A expansão dos limites do mundo resulta do facto de a vontade 

projectar sobre ele um sentido enquanto totalidade. Pelo contrário, a contracção desses 
                                                             
334 Tb 1914-16, entrada de 5.7.1916, vol. 1, pp. 167 e 168: Wenn das gut oder böse Wollen eine 
Wirkung auf die Welt hat, so kann es sie nur auf die Grenzen der Welt haben, nicht auf die 
Tatsachen, auf das, was durch die Sprache nicht abgebildet, sondern nur in der Sprache gezeigt 
werden kann. [Vgl. 6.43] 
Kurz, die Welt muβ dann dadurch überhaupt eine andere werden. [S. 6.43] 
Sie muβ sozusagen als Ganzes zunehmen oder abnehmen. Wie durch Dazukommen oder Wegfallen 
eines Sinnes.  
Observe-se que se traduziu zunehmen e abnehmen por crescer e minguar para dar correspondência à 
forma como estes verbos são usados em alemão ao designarem as fases da lua. Quanto à frase final, que é 
de tão grande importância, ter-se-ia preferido encontrar uma tradução que fizesse corresponder duas 
formas verbais portuguesas (ou melhor, dois verbos substantivados) a Dazukommen e a Wegfallen. Mas 
não ocorreu nada que parecesse satisfatório. De todo o modo, o que há a reter é precisamente a ideia de 
que o crescer ou o minguar indicado na penúltima frase é produzido pelo advento (ou, pelo contrário, 
pela ausência) de sentido.   
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limites acontece sempre que o sujeito retira sentido ao mundo enquanto totalidade. Ou 

seja, a vontade boa alarga os limites do mundo em virtude de uma aceitação 

incondicional de tudo o que nele existe e acontece, ao passo que a vontade má, pelo 

contrário, os contrai em virtude de uma atitude geral oposta – assente precisamente na 

resistência, no atrito, na dificuldade em o aceitar. Assim, está-se condenado a viver de 

forma feliz ou infeliz, conforme a atitude da vontade face ao mundo. Não há outra 

alternativa possível. Pois, segundo Wittgenstein, também não há uma concepção que 

conjugue ambos os pólos referidos e, em conformidade com a situação concreta do aqui 

e agora, permita ao sujeito estar, ora com um pé no mundo da felicidade ora no da 

infelicidade. Esperamos expor, mais adiante, algumas considerações acerca da 

exclusividade destas duas mundividências possíveis: ou a felicidade ou a infelicidade. 

Mas, em todo o caso, é inevitável fazer-se referência a aspectos que só mais tarde 

receberão uma apresentação detalhada.  

Com efeito, a contracção e o alargamento dos limites do mundo dependem de 

um exercício da vontade, a saber, da maneira como se vê o mundo, da maneira como o 

sujeito metafísico se posiciona face a ele. Trata-se de uma atitude da vontade em relação 

ao mundo. Um aspecto muito importante que se desenha já com toda a clareza e em que 

nunca será de mais insistir, pois que dele depende tudo, é o que se pode talvez descrever 

com o carácter total da vontade transcendental. Segundo Wittgenstein, a vontade 

transcendental não tem outro objecto senão o próprio mundo (não uma parte dele – 

nunca nada menos do que o mundo no seu todo, passe o pleonasmo). Só a partir daqui, 

quer dizer, só a partir deste carácter fixo e invariável é que se pode entender bem a 

alternativa descrita por Wittgenstein e de que a vontade transcendental é portadora. 

Vejamos então o que diferencia ambas as atitudes e o que caracteriza cada uma delas. 

A vontade boa aceita o mundo tal como ele é. Esta aceitação envolve vários 

aspectos. Em primeiro lugar, e talvez o mais importante, a vontade reconhece que o 

poder de governar os assuntos mundanos é ilusório.335 Esse reconhecimento assume um 

                                                             
335 Em tudo isto há que estar atento ao mesmo tempo às afinidades e às diferenças e não esquecer que, 
como diz Platão no Sofista 231a, a semelhança é um género escorregadio. Se olharmos para aquilo que 
acabamos de tentar pôr em evidência, resulta muito claro que Wittgenstein desenha qualquer coisa como 
uma ética da aquiescência – da total aquiescência – e que, nesse sentido, há uma flagrante afinidade com 
Spinoza. Por outro lado, acresce ainda um outro aspecto decisivo: para Wittgenstein, tal como para 
Spinoza, a ética da total aquiescência está associada a uma tese fundamental sobre a total impotência da 
vontade. Mas, vendo bem, a afinidade acaba aqui –e aqui começa uma extraordinária margem de 
diferença. Para não ir mais longe, a diferença começa desde logo no facto de, segundo Spinoza, a 
impotência da vontade resultar justamente de tudo ser um elo no meio da cadeia da causação. De tal modo 
que tudo está absolutamente predeterminado. Para Wittgenstein, pelo contrário, a impotência da vontade 
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carácter decisivo ao passar da mera consideração formal, isto é, da constatação de que é 

assim, para uma aplicação prática disso que compreende. Ou seja, o reconhecimento de 

que a potência da vontade (para dirigir a seu bel-prazer os acontecimentos do mundo) 

está presa a uma ilusão só ganha consistência se ela admitir não presidir à condução da 

vida prática a partir da sua possibilidade de intervenção de que sempre já se julgava 

investida. Por outras palavras, a vontade abdica realmente de mandar, de legislar acerca 

do que lhe é exterior, de se intrometer no curso dos eventos. Esta atitude, porém, não se 

pode confundir com uma espécie de culto do indiferentismo ético, situado para além do 

bem e do mal. Nem tão pouco se deve confundi-la com um fatalismo irrevogável que 

nada nem ninguém consegue alterar. Pelo contrário, é a atitude que nega, por um lado, a 

existência real de qualquer tipo de eficácia da vontade enquanto fenómeno, diluindo-a 

no caudal dos acontecimentos, resultando daí, por outro, uma submissão pacífica ao 

Destino – ou o que é o mesmo, uma submissão à vontade divina. E este é o segundo 

aspecto que caracteriza a vontade boa, porventura ainda mais importante do que o 

primeiro.      

Esta submissão possui dois matizes ligeiramente diferentes. É uma forma de 

resignação. Aceita-se voluntariamente o inevitável: aquilo que em todo o caso acontece 

– se acontece assim ou de outro modo é indiferente – e por acontecimento entenda-se 

tudo o que tem lugar no interior do mundo e não está submetido ao governo da vontade 

(ou seja, tudo). Quer seja o movimento de translação do planeta Terra, quer seja o 

resultado incerto desta investigação ou qualquer outra situação que ocorra no mundo 

empírico. É também uma forma de indiferença, a saber, nada disso que acontece é 

susceptível de alterar, um milímetro que seja, as linhas de orientação (da concepção da 

vontade boa) que presidem a esta maneira de a vontade se posicionar diante da 

autonomia do mundo. Trata-se de uma aceitação incondicional de tudo o que acontece 

e existe independente da vontade. Trata-se, portanto, de uma suspensão total do conflito 

e das formas de resistência que a vontade encontra na sua relação com o mundo. E não 

se trata apenas de uma suspensão ou de uma anulação do conflito com as coisas que 

tenha em vista uma protecção do sujeito, o seu empenho em não ser ferido, em não estar 

exposto às vicissitudes caprichosas do rumo das coisas. Pelo contrário, o que está aqui 

em causa é uma aceitação total – ou uma aquiescência – que culmina na atitude de estar 

                                                             
tem muito mais que ver com a ausência de ligações necessárias no espaço dos factos – dificilmente se 
poderia conceber  algo mais afastado das perspectivas de Spinoza. De sorte que Spinoza e Wittgenstein 
tiram, de certo modo, a mesma consequência de pressuposições absolutamente opostas. 
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a favor, um estar a favor absoluto, diante todas as coisas do universo, apagando todo o 

género de litígios originados e alimentados pela antinomia entre a vontade e o mundo. 

Nem as situações de extrema adversidade, a que a vontade (na sua feição incontornável 

de vontade empírica) se encontra exposta no confronto com o mundo, alteram a 

serenidade “olímpica” da vontade boa.336 Esta visão favorável do mundo promove uma 

irmandade com tudo o que nele existe. De sorte que os limites da vontade que o detém 

assim, como mundo em que todas as coisas coexistem em plano de igualdade, alargam-

se e abarcam tudo sem excepção debaixo do mesmo olhar. A vontade reconhece-se a si 

mesma por toda a parte e o mundo surge como um todo homogéneo, “como que” 

coberto por um manto de inocência. Por outras palavras, o mundo é reconhecido como 

criação, como revelação da obra divina. Isto distancia-se drasticamente do modo de ver 

e organizar o mundo através do pensamento, ou seja, mundo enquanto conjunto de 

factos susceptível de ser esquartejado em secções, compartimentos, regiões, consoante o 

género de conhecimento. A vontade boa enforma uma maneira de ver o mundo cuja 

consequência mais imediata consiste no despertar de um sentimento de tranquilidade, 

alegria e bem estar com todas as coisas que nele estão em devir e acontecem. Este 

sentimento recebe, por vezes, outra designação: harmonia. A união harmónica, entre o 

sujeito e a totalidade do mundo, traduz o mandamento, pedido de empréstimo ao 

discurso religioso, faço a vontade de Deus.337  

A vontade de Deus é um novo elemento – e um elemento fulcral – que faz 

entrada nas nossas considerações. Assim, no percurso anteriormente definido, ficou 

estabelecida uma conexão entre o reconhecimento da impotência da vontade (e como 

que uma desistência da vontade enquanto vontade de intervenção no mundo) e a 

possibilidade da vontade boa. No termo desse percurso, a vontade boa caracteriza-se por 

uma atitude de “renúncia” ou de aceitação, de ausência de revolta contra (ou de 

qualquer tentativa de contrariar) a impotência na relação que sustenta com o mundo. 

Mas, por outro lado, segundo os enunciados de Wittgenstein, aquilo que constitui a 

vontade boa – ou a bondade da vontade – não é pura e simplesmente a desistência, a 

                                                             
336 Porque a vontade precisa de um mundo para se afirmar ou, melhor, para se objectivar e o próprio 
mundo carece de uma vontade para ser mundo. 
337 Diversas passagens da obra de Wittgenstein – sobretudo dos Diários, onde o sentimento religioso 
assume um papel mais visível e marcante – exprimem a preocupação de alcançar um estado de 
tranquilidade e harmonia absoluta com o mundo, enquanto outros passos parecem expressar que já está 
alcançado um tal estado de aquiescência total ao mundo. Veja-se, por exemplo: GT, entrada de 30.3.1916, 
pp. 67-68, de 29.4.1916 e 30.4.1916, p. 69 e de 6.5.1916, p. 70; Tb 1914-16, entrada de 8.7.1916, vol. 1, 
p. 169 e DBT 1930-1937, entrada de 18.3.1937, p. 96. 
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aceitação do não poder, mas a atitude correspondente a uma aceitação de toda a situação 

de impotência da vontade (e a uma aceitação de tudo aquilo que acontece) como 

correspondendo a isso que Wittgenstein designa como vontade divina. Ou seja, parece 

resultar dos enunciados de Wittgenstein que a bondade da atitude de aceitação não 

decorre só da aceitação enquanto tal – vem propriamente disso que designa como 

vontade de Deus, i. e., para o dizer de forma algo grosseira, não de uma simples 

aceitação da impotência e do que acontece, mas de uma aceitação disso como vontade 

de Deus. De tal modo que a minha maneira de viver agrade a Deus. 

É indispensável adiantar já, antes de continuar o exame acerca da vontade boa, 

as características que Wittgenstein lhe atribui e a ligação – que parece haver – quer 

entre a vontade do sujeito metafísico e a vontade divina, quer entre esta e o mundo. 

 

Crer em Deus significa ver que a vida tem um sentido. 

O mundo é-me dado, i. e. a minha vontade chega ao mundo completamente de 

fora como a algo já acabado. 

(O que é a minha vontade ainda não o sei.) 

Por isso, temos a impressão de sermos dependentes de uma vontade estranha. 

Seja como for, em todo o caso, somos dependentes em um certo sentido e 

àquilo de que somos dependentes podemos chamar Deus. 

Deus seria, neste sentido, simplesmente o destino ou o que é o mesmo: o mundo 

– o mundo independente da minha vontade.338 

 

Nesta citação há, pelo menos, duas referências fundamentais que lançam luz 

sobre os problemas que temos vindo a examinar. A primeira diz respeito a uma ligação 

entre a crença em Deus e o sentido da vida. Como é evidente, este nexo contribui para 
                                                             
338 Tb 1914-16, entrada de 8. 7. 1916, vol. 1, pp. 168 e 169:  
An Gott glauben heiβt sehen, daβ  das Leben einen Sinn hat. 
Die Welt ist mir gegeben, d.h. mein Wille tritt an die Welt ganz von auβen als an etwas Fertiges  
heran. 
(Was mein Wille ist, das weiβ ich noch nicht.) 
Daher haben wir das Gefühl, daβ  wir von einem fremden Willen abhängig sind. 
Wie dem auch sei, jedenfalls sind wir in einem gewissen Sinne abhängig und das, wovon wir 
abhängig sind, können wir Gott nennen. 
Gott wäre in diesem Sinne einfach das Schicksal oder, was dasselbe ist: die – von unserem Willen 
unabhängige – Welt. 
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clarificar alguns pontos menos fáceis da noção de vontade – em particular, ele põe no 

encalço de uma passagem, até agora invisível, entre a vontade e o sentido geral da vida. 

A segunda referência pertinente da citação, não menos importante que a primeira, diz 

respeito ao modo como o núcleo problemático referido pelo nome de Deus se 

identifica com o mundo. Identifica-se, precisamente, com o mundo independente da 

minha vontade – e convém relembrar que as análises sobre a Ética começaram, na 

verdade, por registar o carácter insólito desta tese. E, desde então, as averiguações que 

temos levado a cabo procuram desmontar a estranheza, a extravagância e até o frontal 

repúdio que ela suscita ao ponto de vista natural. A junção destes dois novos factores 

constitui o elo forte de uma cadeia de articulações nem sempre fácil de seguir.  

Wittgenstein declara que o encontro com o sentido da vida, o acesso a ele, passa 

pela crença em Deus. Com efeito, crer em Deus não corresponde a um saber, nem é uma 

consequência de eventuais progressos registados nas diversas regiões do conhecimento. 

A atitude de acreditar em Deus decorre mesmo de um alheamento total das conquistas 

do conhecimento, pois nenhum progresso, nenhuma descoberta científica põe na pista 

disso que designamos como Deus. Acreditar significa admitir algo, neste caso admitir 

uma entidade totalmente estranha ao mundo sem haver uma justificação racional para o 

fazer. Trata-se apenas de uma fé, de uma confiança que assim seja. Mas não há nada 

que se possa apresentar como fundamento, como justificação. Pode parecer um 

paradoxo afirmar que Deus é transcendente ao mundo – como todos os passos do Tlp 

afirmam quanto a esta matéria339 – e, por outro lado, encontrarem-se várias passagens 

na obra de Wittgenstein onde se identifica Deus com tudo o que acontece nele.340 Deus 

identifica-se então, não apenas com tudo o que tem lugar nele, mas também com aquilo 

que excede e se destingue da natureza avulsa e neutra dos factos: o sentido das coisas – 

mais correctamente, o sentido do mundo. Admitir Deus como sentido da vida – ou em 

outras versões, como o sentido do mundo – escapa a toda e qualquer competência da 

razão. Aliás, na concepção de pensamento preconizada no Tlp (já que na sua filosofia 

tardia há um alargamento desta concepção), admitir uma entidade fora do mundo é 

absurdo – ou melhor, mesmo sendo susceptível de se admitir, quem o faz está a cometer 

uma dupla infracção. Por um lado, está a expressar algo que de modo algum pode ser 

                                                             
339 Cf. Tlp, 6.42, 6.432, vol. 1, pp. 83 e 84. 
340 Cf. Tb 1914-16, entrada de 1.8.1916, vol. 1, p. 173: Wie sich alles verhält ist Gott.  
Gott ist, wie sich alles verhält.  
Como tudo se passa é Deus.   
Deus é como tudo se passa. 
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expresso, porque aquilo que fica para lá das fronteiras do mundo também se situa, por 

maioria de razão, além da linguagem e do pensamento; e, por outro lado, nenhum 

conhecimento, nenhum constructo lógico, consegue justificar o salto no desconhecido 

daqueles que alegam a existência de Deus. Quer dizer, não há nenhuma ponte entre o 

mundo e algo que se situe para lá dele. Ou seja, as formas de pensamento estão 

prisioneiras de uma relação de representação com os factos lógicos do mundo e tudo 

aquilo que exceda esse nexo cai, inevitavelmente, no plano do absurdo. Na verdade, a 

única forma autêntica de “contacto” com um para lá, com algo que excede e extravasa a 

logicidade atribuída ao mundo, é aquilo que se traduz no facto de isso só poder ser 

indicado, mostrado. Por outras palavras, isso apenas pode ser dito apofaticamente.  

 

Sei que este mundo existe. 

(…) 

Que há algo de problemático nele ao qual chamamos o seu sentido. 

Que este sentido não está nele, mas fora dele. 

(…) 

Ao sentido da vida, isto é, ao sentido do mundo, podemos chamar Deus.341 

 

Neste fragmento, anotado em uma das frentes de combate da 1.ª Guerra 

Mundial, Wittgenstein identifica de maneira explícita Deus e o sentido da vida. Isto é, a 

chave por que a vontade tanto anseia – a chave capaz de retirar a vida do acaso, de uma 

total arbitrariedade e ausência de sentido – a fim de a conduzir pela via do bem, em 

todos os momentos, encontra-se nas mãos de Deus. Ora, já se disse antes que a crença 

em Deus pode dar acesso ao sentido da vida. Mas não é nada líquido que o simples 

facto de se acreditar em Deus possibilite o acesso ao sentido geral da vida ou até o 

disponibilize. Pode-se acreditar em Deus e essa crença estar presa a formas de 

compreensão inadequadas da divindade, formas de compreensão presas a valores 

                                                             
341 Tb 1914-16, entrada de 11.6.1916, vol. 1, p. 167: Ich weiβ , daβ  diese Welt ist. 
(…)  
Daβ  etwas an ihr problematisch ist, was wir ihren Sinn nennen. 
Daβ  dieser Sinn nicht in ihr liegt, sondern auβer ihr. [Vgl. 6.41]  
(…) 
Denn Sinn des Lebens, d.i. den Sinn der Welt, können wir Gott nennen. 
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seculares e profanos, em uma palavra, formas de compreensão antropomórficas, as 

quais desviam de uma apreensão autêntica do que aqui está em jogo. 

Só a vontade boa consegue deter aquilo que se acha em causa na noção de Deus 

e só através dela, da sua natureza transcendental (perfeitamente alheia de tudo o que é 

contingente e mundano), seguimos a pista verdadeira do sentido da vida. Por razões que 

oportunamente se teve ocasião de focar, também ao «eu metafísico» é conferido um 

estatuto ou uma condição divina. Porém, a divindade própria do eu metafísico – da 

vontade – não ombreia com a de Deus. Basta aqui lembrar que a vontade chega ao 

mundo e ele já está aí como algo pronto e acabado – ou seja, que a vontade se introduz 

nele como um ser estrangeiro. Enquanto que, à luz do pensamento de Wittgenstein, a 

vontade divina espelha a sua potência no próprio facto do mundo. De tal modo que, 

tudo aquilo que acontece e existe, existe e acontece à revelia da nossa vontade e 

depende, em certo sentido, dessa vontade alheia à qual podemos chamar Deus. Mundo, 

enquanto totalidade é sinónimo de Deus. Ao passo que a vontade do sujeito, a vontade 

que chega ao mundo quando ele já aí está como acontecimento fechado, acabado, colide 

com o que acontece no mundo. O curso do mundo prossegue à revelia da vontade 

subjectiva e, quando sucede haver uma coincidência entre o que se quer e o que 

acontece, tal acção tem um carácter puramente fortuito, ocasional. Até se pode dar o 

caso, absolutamente singular, de todas as vezes que se quer isto ou aquilo, isso 

acontecer justamente tal como se quis e dar a impressão – a um olhar distraído para a 

realidade – que a vontade domina, reina sobre os acontecimentos exteriores. E, na 

verdade, aquele acertar sempre não passa de um golpe de sorte, de uma coincidência 

feliz que se fica a dever a uma conjugação das circunstâncias e da sorte. 

Com efeito, a verdadeira realidade tem um carácter bem diverso. De facto, a 

vontade caracteriza-se por uma total impotência em relação à condução dos 

acontecimentos mundanos. A consciência dessa impotência, levada a sério, deporia a 

vontade em um sentimento de insegurança e até de dependência da roda da fortuna – 

uma vez que a vontade precisa de se intrometer no mundo para ultrapassar o estado de 

simples potência. Quando a vontade chega ao mundo (e faz entrada no “filme” da vida), 

ele já existe e está aí sem o seu consentimento prévio. Isto não deixa de constituir um 

certo escândalo para a vaidade da vontade que se julga potente. O facto de o mundo 

escapar ao seu controlo acentua ainda mais o sentimento da sua impotência, o qual pode 

tomar, por vezes, a feição de revolta. Combater o sentimento de impotência serve, na 
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maior parte das vezes, para expor a vontade às fragilidades e aos reveses da sorte. 

Habitualmente, faz esse combate por via do convencimento de que é potente – 

incarnada na figura da vontade empírica. Porém, essa entrega (“em desespero de causa”) 

ao convencimento de que é capaz, só serve para “dar o flanco” a um contacto 

permanente com o fracasso, o qual pode assumir, em casos pontuais, um aspecto 

aterrador. Porque a lógica do querer no interior do mundo, é uma lógica voraz. Isto é, 

enquanto mais se alimenta mais fome tem. Ela radica no espírito da vontade de poder, 

de dirigir e, em última análise, de vencer. O querer não satisfaz a sua fome, a sua 

indigência ao saciar com êxito a falta que o impeliu em direcção ao que foi querido. 

Nem os prémios, nem as recompensas ou os títulos conseguidos à luz dos valores 

mutantes da mundanidade calam o tumulto dos novos desejos, das novas conquistas ou 

a ousadia, cada vez maior, de novos desafios. E cada desafio vencido significa apenas 

um passo mais, um meio cujo fim imediato tem em vista isto ou aquilo, mas cuja lógica 

da insaciabilidade conduz inevitavelmente a um alvo indeterminado – pois, no fim de 

contas, está em causa chegar a obter o máximo possível do que não se tem. Ou seja, a 

finalidade extrema que subjaz à vontade entregue aos “apetites” da vida, seria a 

conquista não disto ou daquilo, mas ganhar o próprio mundo – seja qual for a maneira 

de o conseguir: fama, glória ou poder. Todavia, a imersão, o envolvimento nos 

acontecimentos apenas faz multiplicar a sua exposição à possibilidade da derrota e do 

fracasso. E ao adoptar a estratégia de combate não se apercebe da dependência que a 

amarra ao que combate, da sua impotência em dirigir e dominar os acontecimentos, 

entregando-se assim à incerteza das consequências. Ou seja, ao entregar-se às coisas do 

mundo, ao envolver-se nelas, isso só agrava a vulnerabilidade da vontade e provoca o 

seu desequilíbrio. Porém, de acordo com a concepção ética de Wittgenstein, há 

efectivamente uma única saída para levar de vencida, para triunfar nesta causa sem lesar 

a paz interior.  

 

Eu não consigo conduzir os acontecimentos do mundo de acordo com a minha 

vontade, pelo contrário, sou completamente impotente. 
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Só assim me posso tornar independente do mundo – e, portanto, em certo 

sentido, dominá-lo – na medida em que renuncio a [ter] uma influência sobre os 

acontecimentos.342     

 

A resposta para ultrapassar a impotência da vontade diante do curso inconstante 

dos acontecimentos é uma resposta que tem uma óbvia afinidade com aspectos da regra 

de vida estóica: renunciar ao dinamismo da vontade. E esta renúncia – que é mais do 

que abdicar de um poder (mesmo que uma análise mais cuidadosa nos tenha mostrado 

que era um poder parcialmente ilusório) – exclui, ao mesmo tempo, toda a possibilidade 

de fracassar. Deste modo, as decisões da vontade não dependem de nada do mundo 

exterior, as solicitações que lhe chegam dele não afectam nenhuma decisão sua. Ou seja, 

ela rejeita todas as comodidades do mundo em favor de uma recolha intransigente, de 

uma defesa do seu “castelo” interior. A renúncia ao “mundo da vida” não assenta 

simplesmente na decisão de abdicar de um poder, mas tem em vista uma protecção, um 

estar a salvo dos golpes inesperados do azar. E, por outra parte, a decisão de renunciar é 

feita, de facto, em nome de algo mais elevado – de uma certeza incontestável. Ao 

reconhecer que a existência do mundo não depende nada de si e que os acontecimentos 

que nele têm lugar estão todos marcados pelo acaso e independência uns dos outros – 

tanto os que parecem decorrer de decisões da vontade como aqueles que em nada lhe 

dizem respeito – ao tomar essa via, a vontade abdica da sua energia e entegra-se nas 

mãos do destino. Mas se há instantes se identificou Deus e o mundo como uma e a 

mesma coisa, então tudo o que acontece no mundo merece louvor e aprovação, à luz 

desta ideia. Todas as coisas reflectem, ainda que em miniatura, a totalidade do mundo. 

Deste modo, as ofertas generosas e os golpes do destino são aceites com a mesma 

disposição de espírito. Nada é susceptível de afectar aquele que se entegra assim nas 

mãos do mundo – nas mãos de Deus.     

Em resumo, não é só a anterioridade da existência do mundo que suscita a 

presunção e até obriga a admitir outra vontade, além da do sujeito, da qual o próprio 

mundo parece ser, em certo sentido, o correlato. É também o facto de tudo acontecer 

como acontece e a vontade não poder decidir acerca disso, segundo a tese geral da 

                                                             
342 Tb 1914-16, entrada de 11.6.1916, vol.1, p.167: Ich kann die Geschehnisse der Welt nicht nach 

meinem Willen lenken, sondern bin vollkommen machtlos.  
Nur so kann ich mich unabhängig von der Welt machen – und sie also doch in gewissem Sinne 
beherrschen – indem ich auf einen Einfluβ  auf die Geschehnisse verzichte. 
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impotência da vontade. Portanto, a falta de intervenção da vontade no que respeita à 

existência do mundo e a ignorância – ou, pelo menos, a incerteza – no que respeita ao 

rumo que o futuro pode tomar, constrangem-na a admitir a existência de outra vontade. 

Esta vontade é potente e, em certo sentido, todas as coisas estão submetidas ao seu 

poder. Todavia, uma admissão desta natureza é feita às cegas, é uma convicção que 

dispensa os recursos claros e distintos da razão. No entanto, Wittgenstein surpreende ao 

atribuir esse salto injustificado àqueles que perceberam que o mundo tem sentido. E, 

de novo, repete que à descoberta do sentido da vida pode dar-se o nome de Deus – e 

como esta descoberta tem uma correspondência absoluta com o bem.343  

Ora, se uma investigação ética tem algum cabimento, é justamente quando 

procura agarrar o sentido da vida, que o mesmo é dizer, o sentido do mundo. Sem que 

ainda seja muito claro a que é que correspondem o papel e as características deste 

sentido, é todavia já óbvio que o aspecto mais recôndito e de difícil apreensão está deste 

modo circunscrito. Aquilo que agora precisamos de encontrar nos apontamentos de 

Wittgenstein é a função de que está investido, ou seja, de que maneira o sentido toma as 

rédeas da vida e preside ao seu decurso, a conduz e orienta. E este é um aspecto bastante 

vincado ao longo dos textos cuja temática principal inclui a problematicidade ética: o 

ganho de sentido é obtido através da abdicação, da negação do poder da vontade, isto é, 

do não querer: não querer por escolha própria; renunciar a todo o tipo de comércio com 

o mundo; promover a ascese e a mortificação da vontade; dominar, se possível apagar, o 

ímpeto da potência da vontade, a tendência sempre já disponível para agir de motu 

                                                             
343 E aqui é justamente de sublinhar a cesura que corresponde à introdução da categoria do bem, enquanto 
é posta em correspondência com a vontade de Deus. Todo o desenvolvimento, até à verificação da 
impotência da vontade e ao isolamento da possibilidade de a vontade renunciar a uma intervenção no 
mundo, corresponde a um contínuo de passos articulados que convergem ou se sucedem, motivando-se. 
Mas, a partir do momento em que passa da renúncia da vontade e da aceitação daquilo que se passa para a 
renúncia da vontade e para a aceitação de aquilo que se passa como vontade de Deus, entra em jogo algo 
de novo e como que inteiramente acrescentado ao plano que anteriormente se desenhou. É esta 
descontinuidade que nos leva a falar de um “salto”. A renúncia da vontade, como se assinalou, pode 
ocorrer com um sentido profiláctico, de protecção do próprio (para tornar mais simples, menos sofredor 
ou acidentado o estar em vida). Nesse caso, é totalmente neutra relativamente a qualquer referência a 
Deus. Mas aquilo de que Wittgenstein parece falar não tem esse carácter, está expressamente 
condicionado a tal referência. E, por tal forma que o decisivo nisso assenta em algo totalmente diferente 
de tudo o anteriormente considerado e a respeito do qual não é clara a sua determinação nem a forma 
como “entra em cena”. Neste ponto decisivo, há um silêncio de Wittgenstein que marca justamente esta 
descontinuidade e que não permite estabelecer qualquer identificação do enquadramento ou sede daquilo 
que está em referência – se provém dos textos bíblicos, da tradição cristã ou de outra fonte. E não é 
possível nenhum desenvolvimento contínuo de passagem para o plano de perspectiva ou atitude para que 
Wittgenstein remete, a qual é apenas indicada de modo inteiramente formal, sem qualquer fixação de qual 
seja o seu conteúdo.  
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proprio; entregar-se, deliberadamente, ao serviço da vontade estranha que domina e 

funda o sentido da vida. 

 

E, em certo sentido, o não desejar parece ser o único bem.344     

 

O apagamento dos desejos e de toda a impulsão para dirigir as coisas do mundo 

conduz a uma osmose entre o sujeito e a vontade divina que dissolve totalmente o 

querer daquele nesta e abre para uma visão do mundo a partir da fonte do Bem (pelo 

menos para a tradição judaico-cristã). A associação do bem à divindade, a sua 

proveniência a partir da vontade divina está enxertada em uma das principais fontes da 

tradição cristã cujo gérmen fundacional remete para o acto da criação. Com efeito, a sua 

revelação ocorre a cada passo da criação, tal como está narrada no livro da Génese. No 

princípio do mundo, Deus faz todas as coisas e cada obra é por ele revista e justificada 

pela expressão e viu que era bom. Céus e terra, trevas e luz, firmamento e oceanos, 

homens e animais. Tudo foi concebido ex nihilo e bondosamente aprovado na sua 

origem pela vontade divina. No entanto, se procurarmos descortinar uma justificação 

racional para o bem que irradia de todas as coisas criadas, não se encontra. Toda e 

qualquer explicação racional, toda e qualquer razão de ser, não toca, nem ao de leve, o 

cerne desta ideia fundadora. Talvez seja possível dizer, Deus realizou-o, materializou-

o para satisfazer a sua natureza e por extensão a natureza do bem. Contudo, bem vistas 

as coisas, esta “arqueologia” do bem apenas admite assinalar, com todo o rigor, a fonte 

do bem, isto é, o bem como a única propriedade da vontade de Deus – e através desta 

declaração despistar toda e qualquer explicação que se possa ou queira dar sobre o 

assunto. Pois qualquer explicação adiantada apenas procura justificar a nossa 

incompreensão de um efeito, apontando-lhe para tal uma causa. Esse procedimento 

sossega a nossa ignorância, mas apenas desloca o problema, ao incluí-lo em uma cadeia 

mais vasta de fenómenos que escapam à análise do efeito em questão. Mas, como é 

óbvio, esta remissão pode ser infinita. Wittgenstein sintetiza a questão de uma forma 

lapidar. 

 

                                                             
344 Tb 1914-16, entrada de 29.7.1916, vol. 1, p.172: Und doch scheint in einem gewissen Sinne das 
Nichtwünschen das einzig Gute zu sein. 



 

 327 

Schlick diz que, na Ética teológica, houve duas concepções da essência do bem: 

segundo a interpretação mais superficial, o bem é bom porque Deus quer [assim], 

segundo a interpretação mais profunda, Deus quer o bem porque é bom. Eu penso que 

a primeira concepção é a mais profunda: bom é o que Deus ordena. Pois ela corta o 

caminho a toda e qualquer explicação, a respeito de «por que razão» o bem é bom, 

enquanto a segunda concepção é justamente a concepção superficial, a racionalista, 

que procede «como se» aquilo que é bom ainda pudesse ser fundamentado. 

A primeira concepção diz claramente que a essência do bem não tem nada que 

ver com os factos e que, por isso, não pode ser esclarecida através de nenhuma 

proposição. Se há uma proposição que expressa precisamente aquilo que eu penso, 

então é a proposição: bom é o que Deus ordena.345   

 

A citação põe em confronto duas concepções da essência do bem. Segundo a 

interpretação de Schlick, a captação profunda da essência do bem corresponde ao 

reconhecimento da soberania absoluta da ideia, pois a ideia enquanto tal tem de ser 

anterior a toda e qualquer determinação material (expressa, no caso presente, na vontade 

de Deus e naquilo que esta determina, quer dizer, portanto, no mundo); enquanto a 

interpretação superficial atribui a essência do bem ao facto de Deus querer algo, de tal 

modo que não há outro princípio ou outra fonte do bem senão o facto de querer assim. 

Porém, sucede que de acordo com a interpretação de Wittgenstein, as coisas passam-se 

totalmente ao invés. Se o Bem fosse bom per se, se por essência estivesse predefinido, 

então a própria vontade divina estava dependente do próprio mandamento do bem. 

Haveria qualquer coisa como uma determinação intrínseca do bem e o objecto material 

da vontade de Deus (quer dizer, a totalidade dos factos) seria inteligível e justificável à 

luz dessa determinação intrínseca. Em suma, a própria opção pelo bem por parte de 

Deus, atestaria efectivamente a sua vassalagem à ideia de bem. À luz da interpretação 
                                                             
345 WWK, vol. 3, p. 115: Schlick sagt, es gab in der theologischen Ethik zwei Auffassungen vom 
Wesen des Guten: nach der flacheren Deutung ist das Gute deshalb gut, weil Gott es will; nach der 
tieferen Deutung will Gott das Gute deshalb, weil es gut ist. Ich meine, daβ die erste Auffassung die 
tiefere ist: gut ist, was Gott befiehlt. Denn sie schneidet den Weg einer jeden Erklärung, «warum» 
es gut ist, ab, während gerade die zweite Auffassung die flache, die rationalistische ist, die so tut, 
«als ob» das, was gut ist, noch begründet werden könnte. 
Die erste Auffassung sagt klar, daβ das Wesen des Guten nichts mit den Tatsachen zu tun hat und 
daher durch keinen Satz erklärt werden kann. Wenn es einen Satz gibt, der gerade das ausdrückt, 
was ich meine, so ist es der Satz: Gut ist, was Gott befiehlt.  
O debate da ética teológica (as duas teses supra citadas, atacadas no texto de Wittgenstein) que aqui é 
referido encontra-se em SCHLICK, M. – Fragen der Ethik, herausgegeben und eingeleitet von Rainer 
Hegselmann, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2002, zweite Auflage, pp. 60 e 61. 
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de Wittgenstein, o que à primeira vista (e também para Schlick) parece ser o mais 

profundo é, na verdade, o mais superficial e o que parece ser mais superficial é, na 

verdade, o mais profundo. A essência do Bem pode ser traduzida, pela frase: bom é o 

que Deus ordena, o que Deus quer ou manda. Isso quer dizer que, no sentido da 

interpretação que à primeira vista parece a mais profunda, não há propriamente uma 

“essência” do bem. A proveniência teonómica do bem impede toda a explicação ou 

encadeamento conceptual da sua origem e natureza. Se há um ponto onde a discussão 

wittgensteiniana não vacila, esse ponto diz respeito à origem sobrenatural do Bem: o 

bem é bom porque Deus quis assim. Por conseguinte, não é a ideia de bem que 

constitui o ponto central, o nó górdio, o ponto de fuga das ideias – aquele ponto virtual 

que coordena todas as outras realidades, mas sim a ideia de Deus. Da mesma maneira 

que não nos é possível apreendê-la na íntegra com os instrumentos da razão, também 

não conseguimos ver e localizar o ponto de fuga a partir das perspectivas por ele 

alinhadas. Em poucas palavras, apenas estamos autorizados a filiar a paternidade do 

bem em Deus, todas as explicações a seu respeito são meros contos de fadas.346  

                                                             
346 Antes de mais, convém desde já alertar para o facto de que toda e qualquer forma linguística que ouse 
falar de Deus apenas pode fazê-lo, de forma consciente, em termos míticos ou poéticos. Nenhum 
discurso é capaz de captar o que aí se acha em equação, quer seja um discurso teológico genuíno, profano, 
moral ou científico. Todavia, a identificação de Deus com a forma geral da proposição e, por 
consequência, a identificação do teor indizível de uma realidade com a outra, tal como é feita por Eddy 
Zemach incorre em um grave equívoco: cf. ZEMACH, E. – “Wittgenstein’s Philosophy of the Mystical”, 
Review of Metaphysics, 69 (1964), pp. 38-57, p. 45.  
Zemach funda a defesa da sua tese sobre a leitura conjunta das passagens 5.47, 5.471, e 5.4711 do Tlp e 
uma passagem dos Tb 1914-16, a entrada do dia 1.8.1916 (anotação que ainda aparece no PT, mas já não 
deixou rastro no Tlp) e chega a este resultado surpreendente: A forma geral da proposição e Deus são o 
mesmo. Porém, esta tese profana da divindade merece uma desmontagem, ainda que superficial, que 
ponha à mostra a sua inconsistência. 
O fio condutor do estudo de Zemach é o conceito de místico. Uma condição indispensável à sua 
compreensão, declara Zemach, é a atenção redobrada ao universo da lógica. Com isso nós concordamos. 
O que enferma da falta de provas categóricas é a identificação entre a inexpressabilidade que percorre 
todo o carácter formal da Lógica e, à falta de vocabulário mais preciso, o carácter inefável, inexpressável 
e transcendente de Deus. Não é nada óbvio, nem convincente a partir da argumentação desenvolvida por 
Zemach, que haja uma identificação dos conteúdos de “entidades categoriais” tão diferentes. Na nossa 
perspectiva, a identificação nasce da confusão a que a noção de transcendental se presta. Zemach não 
“vê” nenhuma diferença entre a transcendentalidade da Lógica e a de Deus. Mas, na verdade, a da lógica 
diz respeito, como já referimos antes, ao sentido rigoroso de condição de possibilidade, enquanto que a de 
Deus diz respeito a algo de transcendente, algo que escapa às figuras do pensamento, da linguagem. Tanto 
a Lógica quanto Deus são inexpressáveis, contudo a natureza do inexpressável não é da mesma ordem. 
Vejamos alguns passos capitais das diferenças. 
As proposições lógicas não descrevem nada no interior do mundo, são antes o esqueleto de toda e 
qualquer organização conceptual dele. São condições da descrição dos factos do mundo. Por isso, a 
função das proposições lógicas corresponde ao apuramento das condições de possibilidade de toda e 
qualquer descrição ou representação. Deste modo, a Lógica é um saber a priori, transcendental. 
A forma geral da proposição é uma constante lógica das proposições. Isto é, corresponde àquilo que se 
pode dizer, representar, independentemente de ser isto ou aquilo que acontece. A forma geral da 
proposição é, portanto, o modo simbólico de se referir antecipadamente qualquer facto. A independência 
da forma geral constitui a essência de toda a descrição, isto é, de toda a factualidade susceptível de ser 
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representável (cf. de 5.47 a 5.472). Todavia, cada proposição, cada facto representado através da 
linguagem, somente aponta para essa factualidade, porque esta é a condição necessária para que cada 
facto o seja – enquanto facto lógico (cf. 4.12 e 4.121). Mas o facto enquanto tal não é, nem nunca pode 
ser, a própria factualidade. Ora, o carácter inexpressável da factualidade – o seu teor místico – 
corresponde à impossibilidade de uma metalinguagem (cf. 3.03, 4.12 e 4.121), de forma semelhante ao 
metro padrão de Paris não se poder medir a si próprio (PU, §50). Por isso, a única linguagem admitida 
tem de se virar para o mundo, tem de ser e assumir o seu compromisso representativo – caso contrário, 
não passa de mero palavreado. Mais uma vez, é preciso sublinhar o seguinte: a natureza mística da lógica 
provém do facto de a Lógica se antecipar a todas as modalidades conceptuais que organizam o mundo 
desta ou daquela maneira, sem que ela própria seja descritível.  
Em resumo, a Lógica é condição de possibilidade de o mundo aparecer conceptualmente arrumado, 
disciplinado por meio de uma linguagem com sentido. A natureza indizível da Lógica faz agulha com a 
impossibilidade de a forma geral da proposição não poder ser expressa. A Lógica possibilita todos os 
modos de expressão do real – todo e qualquer como (cf. 5.552) – sem que isso mesmo que funda as 
diversas possibilidades seja expressável.  
Ora, a noção de Deus está relacionada com o sentido do mundo e com aquilo que existe de mais elevado, 
o qual não se expressa no mundo. O sentido do mundo tem de ver com qualquer coisa como o facto de ele 
existir, de ser este mundo e não outra realidade. Contudo, a inexpressabilidade daquilo que corresponde 
ao quid das coisas – à própria condição de existência do mundo e, portanto, também da Lógica – faz 
entrar em jogo algo completamente diferente do mundo e dos pressupostos para a sua compreensão em 
termos do conhecimento. Não há nenhuma modalidade de pensamento que apresente o facto mesmo da 
existência daquilo que é ser. Nem o facto mesmo da existência do mundo nem o da existência de um ser 
vivo no mundo. Nada ao nível do conhecimento é capaz de expressar este “enigma”. Por consequência, 
no Tlp (texto a que o artigo de Zemach se reporta), a única proposição acerca de Deus caracteriza-se pelo 
seu teor exclusivamente apofático (cf. 6.432): Deus não se revela no mundo. 
Há uma maneira de ver o mundo que escapa às modalizações cognitivas e que, por esse facto, logra ir 
além do alcance daquelas: olhar para cada coisa tal como é ou olhá-la como um milagre (mais tarde 
veremos o que isto significa.) Esta viragem do ponto de vista torna possível olhar para a existência de 
cada coisa como algo de singular, admirável e único – não como um facto entre outros. O sentimento em 
que alguém se acha ao ter esta experiência pode conduzi-lo à descoberta de uma aura mística que cobre a 
realidade. Porém, trata-se de um sentimento que não é traduzível na (nem é redutível à) linguagem. Por 
outras palavras, trata-se de uma apreensão das coisas mediante um ponto de vista estético, mas tingido 
por uma dimensão religiosa. O olhar estético apreende um pedaço de matéria – um flor, por exemplo – e 
transforma-o pela maneira de olhar em obra de arte – em algo que merece aprovação e louvor. Ao fazê-lo, 
suspende todo o teor instrumental e fenomenal que envolvia o objecto. Por isso, retira desse pedaço de 
matéria todas as relações que o pensamento opera para o integrar e agrupar em um complexo factual. Ou 
seja, vê-se cada coisa e “a sua vida como uma obra de arte de Deus” – [sieht…sein Leben als ein 
Kunstwerk Gottes] (cf. VB, 1930, vol. 8, p. 456).  
A transformação que o olhar suscita ao ver o mundo como se fosse um milagre, uma obra de arte de 
Deus, dispensa todo o tipo de discurso. Dispensa-o, porque este surge como algo supérfluo e secundário 
relativamente ao espanto que se sente diante de cada ente e do mundo como um todo. Esta fronteira que o 
sentimento toca quando alguém se posiciona diante do mundo, de uma certa maneira que lhe é totalmente 
favorável, é uma fronteira de silêncio, mística. Uma vez que não convém perder de vista a proveniência 
etimológica do vocábulo grego. Mueiªn tem, antes de mais, o significado de iniciação nos mistérios 
religiosos (e o que isso implica de secreto) e, implicitamente, nessa iniciação um voto de silêncio, como 
era vulgar na Grécia e na Ásia Menor. Por outro lado, tem que ver com uma experiência imediata, 
intuitiva – uma experiência que dispensa a mediação da linguagem. Claro que esta maneira de olhar as 
coisas diferencia-se de todo o género de conhecimento representativo – suportado pela lógica. Pelas 
razões apresentadas, parece-nos justa a crítica das teses de Zemach tal como se acha produzida em 
diversos autores, veja-se, por exemplo: CABRERA, I. – “Wittgenstein: La Tentatición de lo Místico”, 
Diánoia, 35 (1989), pp. 108-112; SÁENZ, J. – “La Filosofia de lo Místico en el Tractatus de 
Wittgenstein”, Anales del Seminario de Metafísica, 4 (1969), pp. 59-74, pp. 72-73. Todavia, parece uma 
sugestão certeira a diferença com que a noção de Deus surge tratada nos Tb 1914-16 – panteísta ou 
simplesmente teísta . De resto, é esta última concepção de divindade a única que transita para a redacção 
do Tlp, em 6.432. Por este motivo, a leitura de Zemach força imenso a questão e torna a sua interpretação 
extremamente redutora. Enquanto a outra concepção reduz-se a breves passagens dos Tb 1914-16 (por 
exemplo, a de 1.8.1916) e a uma breve alusão ainda no PT, proposição não numerada, p. 238. Para uma 
outra abordagem deste problema veja-se BOUVERESSE, J. – La Rime et La Raison, Les Éditions de Minuit, 
Paris, 1973, pp. 93-95. 
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Voltemos de novo ao terreno que abandonámos por instantes. Qual a relação de 

todo este excurso com a vontade boa?, poderá alguém perguntar. A resposta consiste 

no seguinte. Não seria possível entender a harmonia de duas entidades tão díspares 

quanto a vontade e o mundo, se a vontade divina não tivesse feito o seu aparecimento 

enquanto intermediária, enquanto ponte capaz de ligar um tal abismo. Com esta achega, 

procuremos finalmente levar a bom termo as análises que vinhamos realizando. 

Está suficientemente clara a ideia de que a vontade não é uma instância, por 

princípio, legitimadora do bem, em sentido absoluto, ético, mas sim uma instância 

capaz de aceder ao bem. Esta possibilidade é-lhe consentida se desistir de toda e 

qualquer intervenção de domínio e se se entregar aos desígnios da vontade alheia que 

governa o mundo. Deste modo, sempre que a vontade boa age, age ao abrigo de uma 

efectiva negação do querer. Porque todo o querer próprio é um acto diferenciador, 

marcado sempre já pela distinção entre bem e mal, correcto e incorrecto dentro do 

mundo. Ou seja, a vontade põe-se simplesmente ao serviço do bem. Por seu turno, a 

aprovação do mundo sem reservas de qualquer tipo, a aprovação de tudo o que existe e 

nele acontece, ilustra uma forma superior de ascese da vontade. Uma vez despojada de 

toda a sua capacidade interventiva, ela preenche e cobre o espaço lógico do mundo com 

a sua atitude de inocência. A razão fundamental em que assenta esta visão do mundo 

consiste no facto de se olhar para ele como obra de Deus. A primeira consequência 

disso constrange-nos a olhar todas as coisas do mundo empírico como estando situadas 

e convivendo no mesmo nível de semelhança e homogeneidade (e isto parece algo 

inaceitável, tanto na óptica das ciências quanto na do próprio ponto de vista comum). A 

segunda consequência é a seguinte: todo o valor, que realmente o seja, situa-se 

completamente aquém de qualquer reificação fenomenal, isto é, está – e não pode se não 

estar – fora do mundo. Portanto, a concepção transcendente dos valores (e, em 

consequência dela, a transcendência do sentido do mundo e da vida) convida a olhar os 

seus acontecimentos de um modo inteiramente ingénuo. Pois, se tudo se encontra e 

coexiste em uma situação de alheamento relativamente aos ingredientes da vontade 

(bem e mal), então, nem os reveses da Sorte, nem as aflições da vida – o sofrimento que 

se padece no confronto com outras vontades ou com o destino – podem conduzir à ideia 

de castigo (quer dizer, a interpelação dos acontecimentos sofridos, etc. como castigo). A 

ideia de castigo só tem cabimento para uma vontade que já diferencia bem e mal, justo 

e injusto, culpa e inocência. Encarar um acontecimento como castigo (tomá-lo como 
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punição de) decorre de um procedimento que tem na base a ideia de que as acções 

humanas têm a sua razão de ser, o seu alvo, para além da simples realização delas. 

Neste sentido, a prática correcta, justa e boa de uma acção conduziria a uma 

recompensa, a um prémio que poderia traduzir-se no plano extra-moral, ao passo que a 

prática realizada segundo o princípio do mal, infligiria ao agente um castigo ou uma 

pena. Castigo ou pena que seria consequência do mal praticado, fosse qual fosse o meio 

pelo qual se aplicasse a justiça. Também pode acontecer que alguém se julgue vítima de 

um mal que não cometeu – perpretado por meio dos caprichos do destino ou dos 

sistemas de justiça temporal, mas estes são meandros da questão não interessa explorar 

agora. Porém, aquilo que aqui faz a diferença é o seguinte: a vontade boa não está 

dominada nem se orienta por nenhum padrão de valores inerente ao mundo – padrões de 

valores que protagonizam sempre um maniqueísmo explícito e relativo. Bem pelo 

contrário, na concepção de Wittgenstein, para a vontade boa não há bem nem mal no 

interior do mundo. Não há nada que ocupe um lugar hierárquico privilegiado em relação 

a tudo o resto – seres humanos, animais de qualquer espécie, sistemas morais, 

catecismos religiosos, valores instituídos em cada cultura, riqueza, poder, popularidade, 

autoridade. Todas as coisas comungam de uma homogeneidade, para irmos um pouco 

mais longe, comungam de uma “irmandade” total. 

 

Mas o corpo humano, em particular, o meu corpo, é uma parte do mundo entre 

outras partes do mundo: entre animais, plantas, pedras, etc., etc. [Cf. 5.641.] 

Quem compreende isto não quererá conceder ao seu corpo ou ao corpo humano 

um lugar privilegiado no mundo. 

Considerará os homens e os animais de modo inteiramente inocente, como 

coisas semelhantes e afins.347  

 

Ao abrigo desta aceitação “teológica” do mundo, tudo o que advém e existe 

merece aprovação pelo simples facto de advir e existir, porque todas as coisas do 

                                                             
347 Tb 1914-16, entrada de 2.9.1916, vol. 1, p. 177: Der menschliche Körper aber, mein Körper 
insbesondere, ist ein Teil der Welt unter anderen Teilen der Welt, unter Tieren, Pflanzen, Steinen, 
etc., etc. [  Vgl. 5.641]  
Wer das einsieht, wird seinem Körper oder dem menschlichen Körper nicht eine bevorzugte Stelle 
in der Welt einräumen wollen. 
Er wird Menschen und Tiere ganz naiv als ähnliche und zusammengehörige Dinge betrachten. 
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mundo, da mais ínfima à mais grandiosa, contêm um sinal e são a expressão da obra de 

arte de Deus. Deste modo, aquilo que determinadas modalidades de olhar a vida 

apresentam como problemático, o sentido da vida, desaparece, dando lugar a um 

equilíbrio perfeito e harmónico entre o Mundo e o Eu. As duas divindades existentes – 

e, de raiz, completamente autónomas – convergem a ponto de se converterem em uma 

única e a mesma realidade.  

 

Existem duas divindades: o Mundo e o meu Eu independente. 

(…) 

Para viver feliz tenho de estar em harmonia com o mundo. E isto é que, de facto, 

significa «ser feliz». 

Então estou, por assim dizer, em harmonia com aquela vontade estranha da 

qual pareço [ser] dependente. Isto é: «faço a vontade de Deus».348  

 

Esta harmonia (convém notar que é no sentido de categoria mística que a noção 

aqui é evocada) é possível porque a vontade boa deita por terra a convicção na potência 

da vontade enquanto fenómeno, ao renunciar a todo o envolvimento directo e voluntário 

com o que se passa no mundo. Não é uma harmonia que resulte de um acordo entre a 

conformação dos estados de coisas e as aspirações do sujeito da vontade. Não. É antes 

uma sujeição da vontade ao que se passa e, na medida em que se dispõe a aceitar tudo o 

que acontece – uma sujeição tal que já não é possível haver um conflito, uma 

inadequação ou uma relação de contrariedade entre os fenómenos e o que se quer. Pois 

aquilo que acontece não é susceptível de surpreender nem de produzir atrito a quem 

nada espera. Mais do que isso – a identidade fundamental de tudo o que acontece está já 

antecipada na própria compreensão que faz a vontade boa enquanto tal: justamente a 

identidade fundamental a que Wittgenstein chama, na verdade, Deus.349   

                                                             
348 Tb 1914-16, entrada de 8.7.1916, vol. 1, p. 169: Es gibt zwei Gottheiten: die Welt und mein 
unabhängiges Ich.  (…) 
Um glücklich zu leben, muβ ich in Übereinstimmung sein mit der Welt. Und dies heiβt ja «glücklich 
sein». 
Ich bin dann sozusagen in Übereinstimmung mit jenem fremden Willen, von dem ich abhängig 
erscheine. Das heiβt: «ich tue den Willen Gottes».   
349 Cf. FERRO, N. & CARVALHO, M. J. (Eds.), S. Kierkegaard, Adquirir a Sua Alma na Paciência, Assírio 
e Alvim, Lisboa, 2007, pp. 168-212, em especial, 176-177. 
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Em constante perigo de vida. Por graça de Deus, a noite decorreu bem. De 

tempos a tempos, fico desalentado. Esta é a escola da falsa concepção da vida! 

Compreende as pessoas! Sempre que pretendes odiá-las, trata antes de compreendê-

las. Vive em paz interior! Como é que tu chegas à paz interior? SÓ na medida em que 

vivo de forma que agrade a Deus. Só assim é possível suportar a vida.350  

 

Neste sentido, a vontade desempenha aqui uma tarefa destruidora, ao cortar 

todos os laços que a poderiam prender “patologicamente” ao mundo. Pois a vontade que 

se deixa seduzir e conquistar pelas amenidades da vida, pela atractividade dos bens 

passageiros, tem a vida escorada em um terreno movediço e inseguro. Todas as coisas 

que o mundo tem e pode oferecer estão marcadas por uma dupla fragilidade: são 

efémeras e incertas. Ou seja, tudo o que assenta o seu fundamento no mundo 

caracteriza-se por uma inaptidão (por uma impossibilidade radical de constituição) em 

produzir uma relação harmónica intocável entre sujeito e mundo. Nenhuma riqueza é 

tão poderosa que possa dissipar as incertezas do futuro ao seu possuidor. Nenhum 

palácio é tão firme que o tempo não arruine. Nenhum homem tão famoso que o 

esquecimento não enterre. E, se é verdade que o ser humano está cercado por uma 

mudança permanente no horizonte das coisas materiais, o panorama não diverge muito 

quanto àquelas coisas que compõem o mundo espiritual ou àquelas que apenas lhe 

dizem respeito a ele: sentimentos, ideias, paixões, sonhos, expectativas. Basta recordar a 

cada um o empenho e a convicção com que se defendem certos ideais, com que se 

abraçam relações afectivas ou sonhos no período da juventude para, em idade madura e 

através de uma certa distância crítica, achar ridículo e inacreditável como tais empresas 

orientaram a nossa vida durante o tempo que duraram. Mas, se este breve esboço ainda 

não bastasse para refrear a conquista ávida de bens mundanos, cuja posse (e o 

consequente receio de os perder) facilmente faz mergulhar o seu possuidor em temor e 

pesar, é suficiente lembrar que a morte espera inapelavelmente por todas as coisas. No 

termo de tudo espreita ela – a destruição completa, a aniquilação, o apagamento 

                                                             
350 GT, entrada de 6.5.1916, p. 148: In steter Lebensgefahr. Die Nacht verlief durch die Gnade Gottes 
gut. Von Zeit und Zeit werde ich verzagt. Das ist die Schule der falschen Lebensauffassung! 
Verstehe die Menschen! Immer, wenn du sie hassen willst, trachte sie stattdessen zu verstehen. 
Lebe in innerem Frieden! Wie aber kommst du zum inneren Frieden? NUR indem ich Gott gefällig 
lebe! Nur so ist es möglich, das Leben zu ertragen.  
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absoluto – a que uma personagem do Sétimo Selo de Ingmar Bergman chamou “o eterno 

invencível”. Ou seja, no termo de cada coisa, termo que pode situar-se em um tempo 

remoto ou assaz próximo, espreita o aniquilamento total, o nada. Se esta fosse a 

perspectiva habitual de nos relacionamos com o mundo e com a vida, de tomarmos o 

nosso projecto de futuro enquadrado por estas balizas, empreendimentos gigantescos à 

volta de um ideal – como a mobilização de um povo em favor de uma causa social, ou a 

pesquisa incansável de investigadores que alimentam a esperança de progressos 

medicinais e tecnológicos capazes de vencer flagelos actuais da humanidade (como as 

doenças incuráveis ou a fome) – aparecem embaciados e como que minudências se 

confrontados com o acontecimento inevitável da morte.351  

Assim, parece não haver bem algum no mundo (por mais sólidos que sejam os 

pilares sobre os quais assenta) capaz de proporcionar ao seu possuidor um estado de 

alegria e felicidade permanentes. Portanto, Wittgenstein não encontra outro caminho 

que conduza à conquista do bem máximo da vida, de um estado de harmonia e bem-

estar imperturbáveis que a felicidade parece possibilitar, a não ser o ascetismo da 

vontade. Isto não significa – importa sublinhá-lo para prevenir mal-entendidos – que 

aquilo que Wittgenstein chama vontade boa tenha, então, o carácter de um recurso ou 

expediente, na ausência de qualquer outra possibilidade real (sc. de qualquer outra 

possibilidade que faça efectivamente sentido) – como se, no fundo, se preferisse uma 

outra coisa (uma intervenção, a realização dos desideratos ou a conquista do mundo) e a 

                                                             
351 Ou seja, nenhum projecto é inteiramente imune àquilo que – tendo em referência o passo de Heródoto 
onde se narra como o Grande Rei chorou ao contemplar todo o seu exército a ao dar-se conta de que, 
passados 100 anos, nada restará dele – podemos chamar a perspectiva do Grande Rei. Cf. HERÓDOTO, 
VII, 44-46 (HERODOT, Historien, vol. II, ed. J. Feix, Artemis & Winkler, Zürich, 1995, 906ss.). Cf. 
SÉNECA, De brevitate vitae, XVII, 1; S. JERÓNIMO, Epistula LX ad Heliodorum, 18, 2; ÁLVARO DE 
CAMPOS, Ode Marcial, in: ÁLVARO DE CAMPOS, Livro de Versos, edição crítica, introd., transcrição, 
organiz. e notas Teresa Rita Lopes, Círculo dos Leitores, Lisboa, 1993, pp. 129, 131ss., 134s. e 359s. Se 
se alargar o ângulo de consideração, tudo na vida pessoal e colectiva acaba por “dar à costa” das 
conhecidas palavras de Macbeth:  
Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, 
Creeps in this petty pace from day to day, 
To the last syllable of recorded time; 
And all our yesterdays have lighted fools 
The way to dusty death. Out, out, brief candle, 
Life's but a walking shadow, a poor player, 
That struts and frets his hour upon the stage 
And then is heard no more. It is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury 
Signifying nothing.  
Cf. SHAKESPEARE, Macbeth V, 5.5, 18-27 in IDEM, The Complete Works, with Introductions by Stanley 
Wells, Clarendon Press, Oxford, 1991, pp. 998-999. 
Como facilmente se compreenderá, não apresentamos qualquer tentativa de tradução da famosa passagem 
da peça de Shakespeare. 
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conformação com o rumo que as coisas tomam ou a conformação com a vontade de 

Deus só fosse abraçada à falta de melhor. Semelhente compreensão da conformação 

com a vontade de Deus – não tem nada que ver com aquilo que Wittgenstein chama 

vontade boa – é, na verdade, como facilmente se percebe, uma forma só 

superficialmente redefinida de «vontade má». Tal como Wittgenstein a concebe, a 

vontade boa não tem lugar à falta de melhor, é uma possibilidade autónoma de sentido 

e a sua adopção supõe justamente a inovação absoluta em virtude da qual o sim dado à 

vontade de Deus vem inteiramente de si mesma e não como solução do recurso “à falta 

de melhor”.  

Na verdade, existem inúmeras observações avulsas e, sobretudo, entradas dos 

Diários que ilustram as dificuldades e as hesitações do percurso ascético, dificuldades e 

hesitações que desvanecem a presença de toda e qualquer marca de utilitarismo ou 

pragmatismo moral. O que aí se acha em equação está para além de qualquer forma de 

instrumentalização dos conceitos éticos. A mortificação da vontade conduz a uma 

espécie de paz interior e esta põe na pista do bem último da vida.  

 

Sobretudo não dependas do mundo exterior, então não precisas de temer o que 

nele acontece. (…) É mais fácil ser independente das coisas do que das pessoas. Mas 

também se tem de conseguir isso!352    

 

A ideia fulcral desta anotação diz respeito a uma total independência do mundo, 

a um estado que almeja conseguir uma indiferença absoluta face aos acontecimentos 

externos 353. Porém, o culto da indiferença não significa que as coisas do mundo sejam 

                                                             
352 GT, entrada de 4.11.1914, p. 39: Häng nur nicht von der äuβeren Welt ab, dann brauchst du dich 
vor dem, was in ihr geschieht, nicht zu fürchten. (…) Es ist leichter von Dingen als von Menschen 
unabhängig zu sein. Aber auch das muβ man können! 
353 Para se alcançar uma perspectiva mais abrangente e capacitada da noção de indiferença, a partir dos 
escritos de Wittgenstein (importante para a compreensão do transcendentalismo ético e da submissão à 
vontade divina), é muito importante ler os seus diários pessoais, tanto os que foram escritos entre 1914-17 
como os que escreveu entre 1930 e 1937. Estes diários estão repletos de hesitações, de dúvidas, de preces 
e, em última análise, de conversas cara a cara com importantíssimas questões de foro ético-religioso como 
não existem em outros textos do corpus wittgensteiniano. Citamos apenas algumas passagens, a título de 
exemplo: GT, entrada de 11.10.1914, p. 29: Die Gnade, die ich genieβe, indem ich jetzt denken und 
schreiben kann, ist unbeschreiblich. Ich muβ Gleichgültigkeit gegen die Schwierigkeiten des 
äuβeren Lebens erlangen. A graça de que desfruto ao ser capaz agora de pensar e escrever é 
indescritível. Tenho de conseguir indiferença face às dificuldades da vida exterior. E GT, entrada de 
15.8.1914, p. 17: Nämlich am leichtesten verliert man sich selbst, wenn man sich anderen Leuten 
schenken will. Pois a maneira mais fácil de alguém se perder a si mesmo é querer dar-se às outras 
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repelidas, rejeitadas ou liminarmente desprezadas, mas sim que elas não são 

susceptíveis de interferir na integridade e determinação da vontade, isto é, não são 

susceptíveis de fazer vacilar as decisões volitivas.354 O mundo segue o seu curso e a 

                                                             
pessoas. Embora corra paralela outra concepção de que, mesmo assim, solicitado e até agarrado pelas 
coisas exteriores, existe uma possibilidade de se ser feliz: DBT 1930-1937, entrada de 7.10.[1930], p. 33: 
Immer wieder glaube ich daβ ich eine Art Peter Schlemihl bin, oder sein soll & wenn dieser Name 
soviel wie Pechvogel heiβt, so bedeutet das, daβ er durch das äuβere Unglück glücklich werden soll. 
Eu acredito, sempre de novo, que sou ou devo ser uma espécie de Peter Schlemihl & tanto quanto este 
nome quer dizer azarado, então isso significa que ele [Schlemihl] deve ser feliz por meio da infelicidade 
exterior.  
Poderíamos seguir os desenvolvimentos deste debate por muito mais tempo. Mas apenas queremos 
acrescentar que, como é habitual em Wittgenstein, também aqui e acolá surge uma frase desgarrada e 
isolada de contexto que lança luz sobre o problema. Veja-se, por exemplo, uma síntese perfeita deste 
conflito entre as solicitações exteriores e a necesidade de uma total indiferença face a elas, tal como se 
acha expresso, em VB, 1929, vol. 8, p. 453: Mein Ideal ist eine gewisse Kühle, ein Tempel, der den 
Leidenschaften als Umgebung dient, ohne in sie hineinzureden. Pode traduzir-se assim: O meu ideal é 
uma certa frieza, um templo que serve de cercania às paixões, sem se imiscuir nelas.  
E frieza podia também traduzir-se por indiferença.  
Por último, parece-nos que seria muito interessante questionar a supremacia da vontade transcendental em 
Wittgenstein, confrontando-a com a mesma ou tematizações idênticas nos textos estóicos (e talvez nos 
epicuristas). Ainda que estejamos a pôr ao mesmo nível a vontade e a capacidade da proaíreºij. Isto se 
aceitarmos a proposta de Hannah Arendt em – ARENDT, H. – A Vida do Espírito: O Pensar, O Querer, O 
Julgar, Relume Dumará, Rio de Janeiro, 1991). Um outro confronto (e diálogo) interessante seria aquele 
que opõe a concepção de vontade empírica em Wittgenstein às fragilidades da vontade expressas nas 
cartas de S. Paulo. Para o efeito consultar, por exemplo: EPICTETUS – The Discouses as Reported by 
Arrian, the Manual, and Fragments, vol. I, Harvard Univ. Press., Cambridge, 1978, cap. I-III, XXIV-V, 
XXIX, et passim e no vol. II, cap. XVI, XIX, et passim. Para S. Paulo veja-se, por exemplo: Rm 7, 7-25; 
8, 5-10, etc. Gl 5, 17-25 NESTLE, E. e ALAND, K., (ED.S), Novum Testamentum Graece et Latine, 
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1991, p. 421; p. 422 e pp. 501-502, respectivamente. 
354 A circunstância de o pensamento que Wittgenstein desenvolveu sobre as matérias aqui em causa pôr 
no seu centro qualquer coisa que tem que ver com a indiferença ou a imperturbabilidade evoca uma série 
de afinidades e por outro lado também abre a porta a um conjunto de equívocos, cujo esclarecimento é 
importante para se perceber bem de que é que se trata. Pois há indiferença e indiferença – com contrastes 
significativos quer quanto à natureza e amplitude do objecto, quer quanto à sua motivação e ao seu 
sentido sc. ao fundamento à base que toma para se constituir. Não podemos fazer aqui mais do que um 
brevíssimo apontamento. Se considerarmos, por exemplo, a tradição do pensamento ocidental, desde a 
“a)taraci/a” céptica (em certo sentido, talvez desde o pensamento de Demócrito), passando pelo 
Epicurismo e pela a)pa/qeia dos Estóicos, há uma multiplicidade de propostas ou de pensamentos da 
indiferença como solução para o problema da vida humana. Mas é preciso ter em atenção que, nuns casos, 
o alcance da indiferença ou da imperturbabilidade tem que ver com o que podemos descrever como uma 
estratégia puramente defensiva: trata-se de qualquer coisa como uma “dieta” (no sentido antigo do 
termo): qualquer coisa como um programa vital onde o desprendimento em relação às coisas, o manter 
distância de tudo, o não envolvimento, etc. tem como fito proporcionar uma diminuição da “superfície de 
contacto” com o mundo e, por via dela, uma menor exposição ao sofrimento. Nalguns casos (como 
sucede com a “a)taraci/a” céptica), esse programa está associado ao reconhecimento da impossibilidade 
de conhecer a situação em que se está (o que se é, o que se passa, etc., etc.) e a procura da indiferença tem 
que ver justamente com a total ausência de conhecimento: a indiferença é um aspecto fundamental do 
próprio viver “em suspensão” – é a “e)poxh/” vital que corresponde à “e)poxh/” na ordem gnosiológica e 
constitui de certo modo o seu fulcro. Noutros casos, pelo contrário, a indiferença ou a imperturbabilidade 
é constituída como meta sobre a base de pretensões cognoscitivas (quer dizer, sobre a base de um 
determinado reconhecimento de qual é a situação em que se está sc. sobre a base de um determinado 
reconhecimento da “natureza”). É o que sucede tanto no que diz respeito ao que há de programa de 
imperturbabilidade (de a)taraci/a, etc.) no pensamento de Epicuro quanto no programa da a)pa/qeia 
estóica. No caso dos epicuristas, o que há de recuo e de encurtamento da frente de exposição ao mundo 
tem fundamentalmente um carácter, por assim dizer, defensivo ou profiláctico, destinado a proporcionar 
justamente uma minimização da soma dos sofrimentos. Esse programa está ao mesmo tempo associado a 
uma pretensão de conhecimento da natureza humana e à redução de um complexo de ilusões que tendem 
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vontade põe-se à margem da sua influência, como se o contemplasse de fora – ou 

melhor, como a sua relação com ele se esgotasse no pleno assentimento a tudo nele 

enquanto expressão da vontade de Deus.  

Esta maneira de deter o mundo cruza os caminhos da Ética e da Estética. A 

contemplação do mundo a partir de fora (livre de constrangimentos e interesses 

radicados nele, os quais mancham e perturbam a sua apreensão) é possível pelo facto de 

                                                             
a fazer compreendê-la mal, a situar mal aquilo que importa nela, etc. Algo de equivalente, até certo ponto, 
é também o que se encontra no pensamento estóico. Ao contrário do que se possa pensar, a a)pa/qeia 
estóica não significa apenas nem primariamente a ausência de padecimentos ou algo que o valha, mas sim 
a ausência de pa/qh – quer dizer, a total supressão daquelas afecções que toldam o discernimento e fazem 
que um ser humano compreenda mal aquilo que na verdade é (o que na verdade depende dele, o que 
efectivamente lhe é próprio e aquilo que efectivamente lhe importa e deve importar). Por outras palavras, 
a a)pa/qeia é primeiramente a libertação relativamente a todas essas afecções que toldam o 
discernimento, a recuperação de uma correcta compreensão do que se é e do que na verdade importa – 
tudo isto de tal modo que é esta correcção do discernimento que dá lugar à indiferença e à 
imperturbabilidade relativa às coisas exteriores (que não dependem de nós, que não nos atingem naquilo 
que é essencial para nós, etc.) e de tal modo que esta indiferença ou imperturbabilidade tem que ver 
justamente com uma não-indiferença em relação àquilo (o “interior”) que efectivamente se é, que 
efectivamente importa, etc. Quer dizer, a imperturbabilidade ou indiferença não é nem de perto nem de 
longe uma imperturbabilidade ou uma indiferença total, mas sim uma imperturbabilidade e indiferença 
fundada em e promovida em nome de uma não-indiferença essencial. O que nos leva, finalmente ainda a 
um outro ponto. Em certo sentido, o que acabamos de ver acerca das concepções estóicas ainda permite 
compreendê-las de tal modo que a indiferença estóica parece partilhar com as concepções cépticas ou 
epicuristas da indiferença aquilo que podemos descrever como o carácter profiláctico ou defensivo. Mas, 
de facto, não é assim ou não é assim pelo menos numa parte significativa da tradição estóica (o 
estoicismo teve um desenvolvimento de bastantes séculos, comporta diversas correntes, não é 
absolutamente homogéneo). Pois o “recuo” envolvido na a)pa/qeia estóica (o ganho de independência 
relativamente às coisas que acontecem no exterior sc. relativamente a tudo quanto não depende de nós, 
não é e)f' h(miÍn, etc.) pode estar e em alguns textos estóicos está claramente associado a uma preocupação 
de consonância com o todo e está, portanto, nos antípodas do encerramento de si mesmo num reduto ou 
numa cidadela maximamente protegida. Por outras palavras, pelo menos em certos desenvolvimentos do 
pensamento estóico, a indiferença aos acontecimentos que rodeiam e que habitualmente nos afectam tem 
que ver com uma radical redefinição do que se é e do que nos importa não marcada por uma diminuição 
da amplitude disso, mas, pelo contrário, por um extraordinário aumento dessa amplitude e pela adopção 
de uma preocupação de total consonância com (e de total aquiescência ao) todo . É o que se documenta 
em textos como aquele passo das Dissertationes de Epicteto (2.6.9-10), onde se diz que Crísipo, se 
soubesse que estar doente tinha sido decretado pelo destino, aspiraria ele mesmo a estar doente. Cf. 
KIERKGAARD, S., Adquirir a sua Alma na Paciência, estudo e tradução de N. Ferro & M. J. de Carvalho. 
Assírio & Alvim, Lisboa, 2007, p. 177s.). Ora os meios de contraste fornecidos por este “pano de fundo” 
permitem-nos circunscrever e determinar melhor o que encontramos em Wittgenstein. À primeira vista 
pode parecer que o que está fundamentalmente em causa é a destruição de uma ilusão de potência e a 
adopção de uma indiferença resignativa, defensiva ou profiláctica. Na verdade, como resulta muito claro 
dos textos (e se tornará ainda mais nítido na continuação da nossa análise) o que há de recuo ou de 
“desistência” no pensamento ético de Wittgenstein constitui, tal como no caso dos Estóicos (ou pelo 
menos de algumas correntes estóicas) apenas um momento de modificação a caminho de qualquer coisa 
que se define fundamentalmente pela positiva – pela aquiescência a algo a que se adere, sendo que 
esse algo tem, tal como no caso dos Estóicos, um carácter de totalidade e é até designado por uma 
fórmula que, pelo menos enquanto fórmula, poderia ser subscrita pelos Estóicos (ou pelo menos por 
algumas correntes estóicas): total aquiescência à  “vontade alheia” enquanto “vontade de Deus”.  

. 
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a vontade boa fazer qualquer coisa como uma suspensão temporal. Isto é, a vontade 

boa rejeita todo e qualquer envolvimento com os fenómenos e refugia-se no instante 

presente, compreendido como nunc stans, na terminologia boeciana. Nunc stans é 

aquele núcleo que sustém toda a temporalidade sem por ela ser tocado: a eternidade. O 

instante presente – enquanto duração que nunca passa (e não se perca de vista o 

paradoxo), enquanto aquela instância temporal que vigora e actualiza a própria natureza 

do tempo a cada momento – permanece em todos os instantes inalterável, pois a sua 

própria natureza subtrai-se à sucessividade constante que tem lugar no plano dos 

fenómenos. Isto é, há no momento presente um núcleo de constância absoluta que 

escapa precisamente à passagem, à deposição ou subtracção que cada instante sofre por 

parte do instante que se lhe segue, tal como no centro do mais turbulento dos furacões 

imagináveis há um ponto de inércia absoluta. Com efeito, é algo semelhante que está 

em jogo ao identificar-se o instante presente com a eternidade, tal como Wittgenstein 

propõe (Tlp, 6.4311). Esta escapatória ou subtracção à torrente temporal permite à 

vontade elevar-se acima de toda a contingência, acima da insegurança e incerteza que o 

envolvimento com os fenómenos provoca e sustenta. Só assim se pode estar protegido 

dos golpes inesperados da fortuna e ser feliz (embora estes problemas sejam alvo de 

análises pormenorizadas, mais adiante, é indispensável fazer-lhes já referência com 

vista a termos diante de nós uma articulação clara que este passo pede). 

 

Só é feliz quem vive, não no tempo, mas sim no presente.355  

 

Portanto, a vontade boa eleva a totalidade das coisas do mundo a uma 

perspectiva extramundana na medida em que ela retira aquilo que lhes proporciona uma 

espessura ou dimensão fáctica (as “formas puras da intuição sensível”: espaço e tempo) 

e patética (o interesse do sujeito da representação na própria coisa) que parece 
                                                             
355 Tb 1914-16, entrada de 8.7.1916, vol. 1, p. 169: Nur wer nicht in der Zeit, sondern in der 
Gegenwart lebt, ist glücklich.  
Parece claro que este presente estável tem que ver com aquilo que se descreveu como sendo o carácter 
absolutamente fixo da identidade do mundo: a despeito de todas as vicissitudes, o que a vontade boa vê é 
sempre o mesmo: a vontade de Deus. Não é este o lugar para desenvolver este aspecto que requeria uma 
indagação muito mais cuidada – mas parece residir aqui uma das chaves para se compreender o fascínio 
que Wittgenstein sentia em relação à obra de Kierkegaard. Pois também na obra de Kierkegaard 
desempenha um papel fundamental esta implicação de tudo em uma única determinação capaz de abarcar 
em si tudo o que acontece: o Eterno. Cf. KIERKEGAARD, S., Adquirir a sua Alma na Paciência, tradução 
do dinamarquês, notas e posfácio de N. Ferro e M. Jorge de Carvalho, Assírio e Alvim, Lisboa, 2007, pp. 
168-212, em especial pp. 176-177 e 200-201.  
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acompanhar sempre a maneira de termos os fenómenos. Ou seja, produz como que uma 

suspensão do objecto quanto à forma habitual de produção de juízos determinantes, 

objectivos.356 E este é um ponto de extrema importância. A vontade boa não considera 

os fenómenos a partir do interior do mundo, mas a sua relação é estabelecida como se 

fosse feita a partir do exterior – tal como um espectador indiferente a faria. Outro 

aspecto de não menor importância, quanto à forma peculiar da apreensão dos objectos 

por parte da vontade boa (e que estabelece também aqui uma ligação inseparável entre 

Ética e Estética que exploraremos mais tarde), corresponde justamente ao facto de a 

simples representação de um objecto condicionar a totalidade do espaço lógico. Dito por 

outras palavras, uma representação pode surgir de tal modo que nela está pressuposta a 

totalidade do mundo. É como se o objecto da representação fosse apenas o móbil onde 

se espelha o meu mundo. Ora, isto só é possível se já não estamos a falar de fenómenos, 

mas de obras de arte – para empregar o vocabulário de Wittgenstein, se isso de que se 

trata é apreendido sub specie aeternitatis.  

 

Enquanto coisa entre coisas, cada coisa é igualmente insignificante; enquanto 

mundo, todas as coisas têm o mesmo valor.  

Se eu contemplei o fogão e, de seguida, me é dito: mas agora conheces apenas o 

fogão, então o resultado parece, certamente, mesquinho. Pois isso apresenta [o caso] 

como se eu tivesse estudado o fogão entre as muitas, muitas coisas do mundo. Mas, se 

eu contemplei o fogão, então ele era o meu mundo e tudo o resto [era], em comparação, 

pálido. 

(Algumas coisas boas na totalidade, mas más nos pormenores.) 

Pode-se compreender justamente a mera representação presente, tanto como a 

nula imagem momentânea na totalidade do mundo temporal, quanto como o mundo 

verdadeiro entre as sombras.357  

                                                             
356 Isso não significa que se passe a ter uma outra forma de apresentação das coisas (v.g. sem o espaço ou 
sem o tempo, com um outro sistema categorial, etc.). Significa apenas que se deixa de estar inteiramente 
absorto na espessura fáctica do mundo apresentado desse modo, porque o mundo apresentado desse modo 
como que se dilui, como Wittgenstein diz, no sentido que o ilumina e expande – o sentido de ser vontade 
de Deus. 
357 Tb 1914-16, entrada de 8.10.1916, vol. 1, p. 178-179: Als Ding unter Dingen ist jedes Ding gleich 
unbedeutend, als Welt jedes gleichbedeutend. 
Habe ich den Ofen kontempliert, und es wird mir nun gesagt: jetzt kennst du aber nur den Ofen, so 
scheint mein Resultat allerdings kleinlich. Denn das stellt es so dar, als hätte ich den Ofen unter den 
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Se alguém contemplar um objecto – este fogão, esta caneta, esta mesa – entre os 

incontáveis objectos espalhados pelo mundo, parece ridículo e insignificante o seu 

conhecimento em confronto com tudo o resto. Quer dizer, não se descortina qualquer 

vantagem em conhecer este objecto em vez daquele outro (a não ser por razões de 

ordem instrumental e utilitária), pois todos eles se situam no mesmo plano de 

importância – o mundo. De um ponto de vista instrumental, saber algo sobre este fogão 

particular é saber que, enquanto utensílio doméstico ocupa um determinado lugar na 

casa, que pertence a um certo modelo e preço, serve para isto e aquilo. O mesmo se 

aplica à mesa, à caneta, ao computador.  

Porém, considerado enquanto fogão, enquanto realidade que ocupa o meu campo 

perceptivo e perfaz o arco total do meu mundo, o próprio objecto é ao mesmo tempo a 

apresentação do mundo e o seu limite. Isto é, na medida em que uma dada realidade 

ocupa a ribalta do campo perceptivo, relega tudo o resto para a sombra, para a periferia, 

para fora do ponto de focagem da atenção. A totalidade das coisas constitui o fundo a 

partir do qual o objecto aparece. Como se a forma do próprio objecto apagasse as 

diferenças dos singulares e, simbolicamente, apresentasse a forma geral do mundo (que 

é comum a todos). Ora, esta atitude reflecte a forma de captar o todo do próprio mundo 

por meio da coisa singular. Por outras palavras, a indicação da apreensão da totalidade, 

a partir de uma única representação (aquela que está a cada instante sob consideração) 

obriga a estabelecer uma conexão que ainda não tínhamos focado. Esta apreensão do 

objecto sucede pelo facto de o mundo ser o meu mundo. A saber, o sujeito torna-se o 

limite do mundo naquela representação. E esta é, porventura, uma das ideias mais 

estranhas e surpreendentes: o sujeito está perante o mundo de forma equivalente e só é 

possível estar diante dele assim se o considerar como um todo homogéneo. O mesmo é 

dizer, a vontade posiciona-se diante do mundo como uma totalidade indivisa. Por isso, a 

consideração do fogão nos seus aspectos particulares, a consideração da mesa nos seus, 

e assim também a da caneta ou a do computador, perde todo o interesse por confronto 

com a totalidade de tudo o que o mundo tem para ser considerado. É a forma como se 
                                                             
vielen, vielen Dingen der Welt studiert. Habe ich aber den Ofen kontempliert, so war er meine 
Welt, und alles Andere dagegen blaβ.  
(Manches Gute im Groβen, im Einzelnen aber schlecht.) 
Man kann eben die bloβe gegenwärtige Vorstellung sowohl auffassen als das nichtige momentane 
Bild in der ganzen zeitlichen Welt als auch als die wahre Welt unter Schatten.     
Não seguimos, nem de perto nem de longe, a pontuação do original, em especial no 1.º§, por nos parecer 
que seria pouco compreensível adaptada à sintaxe da língua portuguesa. 
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apreende o mundo como um todo que empresta a cada coisa singular a sua coloração 

representativa, a saber: enquanto algo contemplado, percebido a partir de uma 

perspectiva global boa ou má. De modo que os singulares são como que atingidos e 

percebidos enquanto partes integrantes do todo e, enquanto partes desse todo, coisas 

significativas e, enquanto desligadas do todo, objectos triviais, mesquinhos, sem 

importância. Mas o ponto decisivo é ainda um outro.  

Só é possível a apresentação da totalidade no objecto singular na medida em 

que o objecto é visto sub specie aeternitatis. Ou seja, o objecto passa a ser contemplado 

de um ponto de vista estético e em virtude disso perde todas as referências “objectivas”, 

“factuais” (sujeitas ou derivadas de juízos determinantes). De sorte que aquilo que 

aparece reflectido, na contemplação deste singular (qualquer que ele seja), é, em 

miniatura, a totalidade do mundo.     
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§11 

A VONTADE EMPÍRICA OU PSICOLÓGICA 

Voltemos agora a atenção para as observações acerca da vontade enquanto 

fenómeno, isto é, a vontade má. O tratamento que Wittgenstein nos oferece, além de 

precário e episódico, levanta dificuldades de interpretação, designadamente no que 

respeita ao Tlp e textos periféricos. No caso específico destes textos, as dificuldades 

ainda se avolumam mais se acrescentarmos às dificuldades de interpretação a escassez 

de notas – e, mais grave ainda, esta escassez faz que as concepções de Wittgenstein não 

fiquem desenvolvidas com muita nitidez, porque aquilo que encontramos não dá 

indicações positivas, seguras, nem sugere pistas ou linhas de pensamento que nos 

orientem, como acontece para a vontade boa. Portanto, a juntar às dificuldades de estilo 

e de interpretação, debatemo-nos também com uma quase total inexistência de textos 

sobre esta problemática. Este é um silêncio intrigante e perturbador que, como já 

anotámos antes, surge quase sempre nos momentos cruciais da obra de Wittgenstein. 

Quanto mais precisamos de uma chave ou de um sinal para seguirmos uma pista, mais 

eles nos são negados e aquilo com que ficamos em mãos é, por assim dizer, a 

dificuldade e o contacto com ela na sua emergência indespedível. Acontece entretanto 

que, no final da década de 40, Wittgenstein escreve um conjunto de textos sobre 

filosofia da psicologia onde esta questão é redimensionada, debatida e dilucidada em 

um estilo mais solto. Nestes textos surgem frequentemente perguntas e respostas 

provisórias, dúvidas e sugestões, que avançam muito além da forma como a questão 

fora equacionada pelos escritos produzidos imediatamente antes e durante a primeira 

Guerra Mundial (inclusive os GT). Finalmente, nada disto anula o facto de os Diários 

desempenharem a respeito deste problema (de grande relevo para o nosso estudo) um 

papel, quiçá, protagonista. 

Desde o princípio existe, porém, uma indicação que se mantém inalterada em 

todos os enunciados de Wittgenstein sobre esta questão: sempre que Wittgenstein fala 

de vontade má é infalivelmente por oposição à vontade boa, da mesma maneira como 

opõe vida feliz e vida infeliz. Este princípio fundamental é um dado e parece ser a única 

tese absolutamente inequívoca para todo o corpus de textos onde a questão da vontade é 

tematizada. 
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  Embora não estejamos habilitados a assegurar, de forma categórica, a 

existência de uma ligação necessária entre a vontade empírica e a maldade, os dados 

disponíveis deixam adivinhar uma ligação íntima indeclinável. Esta interpretação ganha 

um forte apoio sobretudo nos textos anteriores à redacção final do Tlp, isto é, anteriores 

ao ano de 1918. Quanto a este aspecto, os GT assumem um papel de destaque, apesar de 

a esmagadora maioria de estudos acerca da Ética (ou até mais especificamente acerca da 

vontade) os menosprezarem ou até – o que é mais incompreensível – os ignorarem. 

Sucede mesmo que, várias vezes, os GT confirmam ou esclarecem passagens que nos 

diários de índole filosófica (e depois no Tlp) não passavam de meras sugestões e, por 

isso, permitem perceber melhor alguns aspectos que, de outro modo, correriam sérios 

riscos de induzir em interpretações erróneas. 

A vontade má não concebe a maldade como o único princípio regulador do 

querer. Isto significa, desde logo, que a vontade má não o é tout court. Ou seja, também 

na dimensão do mundo prático (empírico) encontramos, como princípios orientadores 

do agir humano, o bem e o mal. Eles constituem, de facto, o cerne de toda a acção e 

traçam as balizas sob as quais tudo é executado, percebido e julgado. Todavia, o Bem e 

o Mal são valores que, na óptica da vontade má, estão radicados no mundo, dependem 

de uma doação de sentido que o humano lhes atribui. Por isso se compreende que sejam 

susceptíveis de, no decurso do tempo, sofrer alterações ou até possuir um sentido 

radicalmente diferente em espaços geográficos diversificados: aquilo que hoje é bom 

pode não o ser amanhã; aquilo que é bom – e às vezes até se afirmar como um valor 

sagrado, inviolável – no quadro de uma cultura pode não ter qualquer préstimo para 

outra. Isto é, o Bem e o Mal não são valores absolutos, exteriores ao universo mutável 

da contingência. Pelo contrário, eles são mais uma coisa entre as muitas que há e, nessa 

perspectiva, estão expostos a uma ampla divergência de sentido que os relativiza, como 

a todas as coisas do mundo. De tal modo que aquilo que é estimado como bom, valioso, 

correcto para alguém – e esta estima não perde de vista uma panóplia de interesses de 

quem assim considera isso – pode, na verdade, ser algo de indiferente para outa pessoa. 

Isto é, algo pode ser considerado bom e valioso e, no entanto, não significar nada, não 

ter qualquer relevância em relação à maneira de outra pessoa avaliar as coisas e com 

elas se relacionar. E, ao invés, aquilo que vale para esta última pessoa, aquilo que 

estima e mais quer na vida, pode perfeitamente não tocar nem mover os interesses 

daqueloutra. Ora, esta discrepância de valores em relação às mesmas coisas (sejam 
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objectos ou acções), protagonizada por diferentes sujeitos, só é possível se isso que foi 

avaliado e ajuizado é uma realidade mundana – ou seja, se é uma realidade exposta ao 

arbítrio de diferentes sujeitos e de diferentes modos de ver, possuir, ajuizar, avaliar.  

Segundo Wittgenstein, a vontade má – sinónimo da empírica – enforma (e é a 

bússula de) uma maneira de olhar, compreender e de o sujeito se relacionar com o 

mundo. Ao contrário de uma certa maneira de a vontade boa se relacionar com o mundo 

e de ver nele uma imagem de si, de se “sentir em casa” no mundo (uma vez que micro e 

macrocosmos coincidem), a vontade má subtrai sentido às coisas (pois em muitos 

aspectos elas colidem com os seus interesses) e contrai as fronteiras do mundo. Ela não 

se estende a (nem se identifica com) todas as coisas que nele existem. Há entidades 

incontornáveis – por exemplo, outras vontades, regras sociais, costumes, etc. – que 

dificultam efectivamente (ou podem mesmo impedir) a concretização das pretensões da 

vontade que se julga capaz e assim obstam a uma marcha triunfal dela pelo mundo. De 

sorte que todo o género de impedimentos, todo o género de obstáculos que é preciso 

ultrapassar para satisfazer os objectivos da vontade, conduz ao sofrimento e a um 

conflito da vontade com aquilo que lhe é exterior, sofrimento e conflito que se 

agudizam tanto mais quanto mais a vontade insistir em os alcançar. Por outro lado, se é 

um facto que as “vitórias” lhe dão alento, não é menos verdade que as derrotas não a 

ensinam nem lhe servem de evidência suficiente quanto à sua ilusão de poder. As 

derrotas são sempre desvalorizadas e reduzidas a uma inoperância circunstancial ou a 

uma falha imponderável que, em todo o caso, não afecta nem põe em causa o 

fundamental da sua suposta eficácia. Mas, mesmo supondo que a vontade ultrapassa 

com êxito os obstáculos que encontra ao agir, ao querer comandar as coisas do mundo, 

há de todo o modo algo de inanulável na sua relação com elas: todas as coisas estão 

marcadas pela mundanidade – a começar logo pela vontade. 

A característica principal das realidades mundanas é a de estarem marcadas pela 

temporalidade e de sofrerem os efeitos da sua passagem. Ao tomar o mundo como 

matriz, como medida dos valores – valores como a felicidade, a riqueza, a virtude, o 

bem ou a salvação – a vontade empírica atribui-lhes, tenha ou não tenha consciência 

disso, as propriedades do próprio mundo: a saber, o seu carácter acidental e relativo. 

De sorte que os valores, os princípios de orientação que dão sentido à vida comungam 

das qualidades dele, pois fazem parte dele. Por isso, são valores escolhidos por uns e 

preteridos por outros. Não lhes assiste uma natureza compulsiva, apodíctica. São antes 



 

 345 

valores ou princípios relativos que recebem dos sujeitos que os escolhem a sua validade, 

o seu fundamento de existência. Tais focos orientadores da vida (e portadores do 

sentido dela) vêem-se assim confinados, na sua elaboração e adopção, ao quadro da 

experiência privada de um sujeito – o qual, por sua vez, se encontra inserido no quadro 

mais vasto de uma sociedade a que pertence, e esta, por seu turno, ainda se encontra 

inserida e ocupa um lugar peculiar no quadro geral das sociedades, em interrelação 

umas com as outras no espaço e no tempo. De tal modo que os ideais e aspirações 

depositados nesses valores nunca perdem de vista o solo imediato da vida prática de 

cada um, do real, da experiência dos singulares. Por mais exalçados e absolutizados que 

pareçam, são valores úteis, pragmáticos e locais, susceptíveis de um alto índice de 

variabilidade. Com efeito, seja qual for o grau de exigência requerido e a pretensão tida 

em vista para se considerarem realizados, preenchidos (o grau de exigência que a 

felicidade assim entendida requer para alguém se poder considerar feliz, o grau de 

exigência para se considerar rico, e assim também para ser virtuoso, bom ou para ser 

“salvo”), paira sobre todos eles um senão de vulto, um espectro que embacia o brilho da 

plenitude alcançada pela sua realização. O fantasma que se ergue por detrás de todos os 

valores (dos valores ou pincípios cuja matriz seja a mundanidade) é a morte. 

Na verdade, a morte não significa apenas o fantasma ou a sombra que embacia o 

esplendor dos valores, quaisquer que sejam. Nem qualquer coisa que afecta e faz frente 

à natureza positiva dos valores. Não. Entendidos como realidades no interior do 

mundo, os valores também estão inscritos e têm como pano de fundo o devir, e mais 

originariamente a mortalidade. Não só podem caducar, serem considerados retrógrados, 

etc. mas acontece também que os valores ganham feições que antes não tinham, nem se 

suspeitava que pudessem ter e, para além disso, podem ser pura e simplesmente 

esquecidos ou apagados dos quadros éticos em que vigoram. Porém, todas estas 

transformações estão muito aquém daquilo que ocorre quando um valor é confrontado 

com a morte. Diante dessa possibilidade, todos eles fracassam: toda a grandeza e 

pretensão postas ao serviço dos ideais para os quais eles apontam desmoronam-se e o 

valor deixa ver a sua vanidade diante da morte. O mesmo se pode dizer perante as 

conquistas materiais, “psicológicas” ou espirituais.  

Com efeito, a estrutura a partir da qual a vontade psicológica ergue a sua 

concepção de mundo e a dota de sentido é a própria mundanidade nas suas múltiplas 

relações de dependência. Ou seja, é de acordo com as características dos valores e dos 
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princípios da mundanidade que as coisas valem o que valem. E a fixação do preço delas 

nunca toma em conta, a não ser de maneira puramente formal, o factor decisivo e 

irrecusável que a morte representa na vida do mundo. É tanto assim que, no constante 

fluir da existência, na prossecução vitoriosa dos objectivos que o projecto de vida de 

cada um estabelece para si (levados a bom termo com maior ou menor sacrifício), a 

morte é um puro nada. Ela está arredada da imediatez da existência como estão as 

realidades distantes (e esta distância nem sempre significa lonjura) – a guerra no Iraque 

ou a fome em Moçambique. Entram em cena apenas como uma espécie de “pano de 

fundo”, como figurantes no desfile da vida, como algo de que se ouve falar e do qual, 

em rigor, nos queremos manter à maior distância possível. A morte tem assim uma 

presença meramente inconspícua e inexplícita na corrente efectiva da vida. Mas, seja 

qual for o motivo que atire a morte para diante do curso da vida (o falecimento de 

alguém próximo, a chegada de uma doença incurável e a queda na consciência aguda da 

sua iminência, ou outro) e com isso ameace destruir a estrutura sobre a qual o projecto 

de vida foi construído como morada de sentido, quando chega a ser olhada a morte é 

vista como o acontecimento “mais temível” de todos. Ela é aquele acontecimento que 

provoca curto-circuito ao viver e fecha a possibilidade das tomadas de rumos que o 

«estar em vida» permite. Ou seja, ela é aquilo que inexorável fecha a situação sempre 

em aberto, proporcionada pelo advento incessante do futuro próximo, onde se enxertam 

as expectativas e o sentido para as coisas presentes. Nesta óptica, a morte impede toda e 

qualquer abertura temporal que desprenda aquele que caiu na situação da consciência 

aguda da morte – na consciência da sua iminência. Mas, como se referiu antes, esta 

possibilidade raramente acontece. O que naturalmente reina é uma distracção e um 

alheamento total da sua efectiva ameaça – distracção e alheamento cultivados pelo 

apego, pela adesão que sempre já nutrimos pela vida. O que a óptica natural promove, 

portanto, é um real interesse, uma afirmação contínua do viver. De tal sorte que, 

segundo Wittgenstein, o medo da morte constitui o sintoma inequívoco de se estar 

agarrado com unhas e dentes, como Falstaff, às comodidades da vida: temendo a 

destruição do que se tem e do que se possa ainda conquistar. Pois a vida não tem apenas 

prazeres e amenidades para oferecer, aliás ela até configura, não raras vezes, tragédias 

imprevisíveis – mesmo que a dimensão delas seja de âmbito doméstico. A questão a 

salientar é a de o ser humano preferir o próprio facto de estar vivo (com todo o cortejo 

de possibilidades que encerra) a morrer. Ora, segundo Wittgenstein, este apego 
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incondicional à vida e o correlativo temor de a perder constituem a característica 

principal de uma vida infeliz.  

 

O medo da morte é o melhor sinal de uma vida falsa, i.e. de uma vida má.358  

 

O medo da morte exprime o sentimento peculiar de uma vontade ávida de vida e 

que prefere viver a morrer. Neste sentido, a morte situa-se nos antípodas da vida. Mas, o 

temor da morte notifica simultaneamente a ameaça de ela poder chegar a qualquer 

momento e destruir tudo aquilo em que se está embarcado e notifica também a crença 

de que estar vivo constitui um valor positivo, preferível a não estar. Contudo, as bases 

em que assenta o fundamento natural da preferibilidade da vida são frágeis. Desde logo 

porque tais bases radicam nas coisas do mundo e, por isso, herdam as suas 

características. A preferência pela vida constitui o plano geral onde se inscrevem os 

múltiplos projectos de vida, à luz dos quais se traçam caminhos e desbravam 

possibilidades em direcção ao futuro. Os projectos pessoais preenchem-na e dão-lhe 

sentido enquanto acontecimento que não se esgota no momento presente. Ou seja, 

aquilo que se faz no presente tem sempre em vista algo mais do que o simples ser feito, 

está já em ligação com algo mais, com algo para além daquilo que a cada instante nos 

move e impele no plano prático. A dimensão do acontecimento humano invade o futuro 

e constitui realidade onde há apenas possíveis. Com efeito, ao desenhar o seu projecto 

individual, raramente o ser humano pondera a possibilidade do seu fim. Como 

dissemos, a morte está relegada para um plano virtual, um plano muito distante que não 

intervém na realização daquilo que de cada vez o humano se ocupa ou tem em mente 

ocupar-se.  

No entanto, quando a morte chegar (sabe-se empiricamente isso) perdem-se 

todos os bens conquistados ao longo da vida e perde-se a presença em carne e osso, a 

participação insubstituível, nos prazeres e alegrias da existência. Perde-se tudo. A morte 

rouba todas as coisas e reduz tudo a nada. Não há nada mais catastrófico do que a 

destruição total, a aniquilação do ser que se é – e, para a atitude natural, a tristeza de 

morrer diz respeito ao facto de já não se estar em condições de desfrutar de uma série de 

situações que o estar em vida possibilita – prazer, fama, poder, etc. E, se é verdade que 
                                                             
358 Tb 1914-16, entrada de 8.7.1916, vol. 1, p. 169: Die Furcht vor dem Tod ist das beste Zeichen eines 
falschen, d. h. schlechten Lebens. 
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não dá pena ver desaparecer as experiências de amargura, as de decepção, em uma 

palavra, todo o sofrimento que se acumulou, é profundamente doloroso e triste pensar 

seriamente na perda absoluta e para sempre das possibilidades que o viver oferece. 

Na maior parte dos casos, basta um pequeno ganho, uma ninharia (e o cortejo dos seus 

efeitos sedutores), para acorrentar o humano às realidades mais prosaicas da vida. Basta, 

aliás, a própria vida, mesmo que reduzida à mais completa “nudez”. E, enquanto maior 

e mais apaixonada for a entrega aos bens da vida e à própria vida, mais dolorosa se 

anuncia, no horizonte das possibilidades, a sua perda. É isso que Wittgenstein descreve 

em várias anotações dos seus diários, algumas das quais ilustram na perfeição essa 

entrega incontida às possibilidades da vida e, em simultâneo, fazem o contraste com o 

temor de as perder, mormente quando as circunstâncias exteriores de extrema 

adversidade (como na guerra, juntando às circunstâncias em que estas anotações foram 

redigidas) tornam bastante incerta a continuação da vida. Não cabe considerar todas 

essas passagens, vejamos, a título de exemplo, uma que parece particularmente 

significativa.  

 

Tive medo diante da morte. Agora tenho um tal desejo de viver! E é difícil 

renunciar à vida, uma vez que se gosta dela. Isto é precisamente o «pecado», vida 

irracional, falsa concepção da vida. De tempos a tempos, torno-me um animal. Então 

não consigo pensar em nada senão em comer, beber e dormir. Horrível! E então sofro 

também como um animal, sem a possibilidade de salvação interior. Então estou 

abandonado aos meus apetites e às minhas aversões. Então não é possível pensar em 

uma vida verdadeira.359        

                                                             
359 GT, entrada de 29.7.1916, p. 154: (…) Ich hatte Angst vor dem Tode. Solch einen Wunsch habe 
ich jetzt, zu leben! Und es ist schwer, auf das Leben zu verzichten, wenn man es einmal gern hat. 
Das ist eben «Sünde», unvernünftiges Leben, falsche Lebensauffassung. Ich werde von Zeit zu Zeit 
zum Tier. Dann kann ich an nichts denken als an Essen, Trinken, Schlafen. Furchtbar! Und dann 
leide ich auch wie ein Tier, ohne die Möglichkeit innerer Rettung. Ich bin dann meinen Gelüsten 
und meinen Abneigungen preisgegeben. Dann ist an ein wahres Leben nicht zu denken.  
Esta observação deixa transparecer algum vocabulário de Tolstoi (lembre-se que, por esta altura, 
Wittgenstein levava o Breviário do Evangelho para onde quer que fosse) e uma ideia basilar do seu 
pensamento (e dos Evangelhos): a oposição constantemente tematizada entre vida do espírito e vida da 
carne. Porém, a problematização wittgensteiniana da aspiração a uma vida feliz, verdadeira (decente) 
prolongou-se durante toda a sua vida e ao longo dela encontramos observações dispersas sobre este 
debate. As observações mais impressionantes são aquelas em que a revolta assume um tom penitencial e, 
por vezes, desesperado em relação ao anseio de alguma vez alcançar essa vida verdadeira. Nessas 
anotações recorre muitas vezes à linguagem do cristianismo. Veja-se, por exemplo, entre muitas outras: 
DBT 1930-1937, entrada de 22.[10.1930], p. 36; entrada de 13. [10. 1931], p. 54; entrada de 13.02. 
[1937], pp. 77-78.      



 

 349 

 

Esta passagem condensa o debate ético (como se fosse uma espécie de epopeia 

individual) entre o anseio de uma vida feliz, verdadeira, cuja pedra angular resiste a 

todas as violências do destino e, por outro lado, a angústia, o medo e o sofrimento de 

uma vida errante, consagrada a pulsões imediatas e objectivos efémeros, fontes de 

desassossego e inquietação interior (e que constituem fontes disso mesmo que na sua 

aparência colorida e de acordo com as teses veiculadas pelo ponto de vista natural, 

parecem ser os verdadeiros bens que há para conquistar). Este é um ponto em que não 

será demais insistir, porque parece constituir a trave-mestra da compreensão que 

Wittgenstein tem daquilo que chama a “vontade má”. Os bens capazes de assegurar a 

riqueza, o bem-estar, o reconhecimento público e, em geral, tudo aquilo para que a 

vontade tende quando se “derrama” no mundo e procura exercer-se sobre ele, nele, têm 

uma natureza tal que a posse deles envolve sempre, de algum modo, inquietação e 

desassossego (ninguém está preparado para perder aquilo que ganha). E, assim, em vez 

de a sua posse trazer propriamente aquilo a que se destina, está minada por dentro e o 

“haver” da posse acaba por ser contrabalançado pelo inexorável “deve” da preocupação 

com a sua perda e, ao limite, com a própria perda que sempre sobrevém. Quer dizer, em 

vez de os bens possuídos criarem condições para melhorar a vida, são uma fonte de 

inquietação, sofrimento, desgaste e, por fim, total esvaziamento, total naufrágio para 

quem os possui – como se todo o caminhar em direcção a eles fosse, na verdade, um 

caminhar para a sua perda, para o “ficar-sem”.  

Estas breves anotações mostram que a vontade empírica (ou a vontade má) está 

completamente mergulhada, imersa e presa aos acontecimentos. É uma vontade que 

quer, que acredita ser capaz de influenciar, dirigir e até comandar o curso dos 

acontecimentos. De cada vez que Wittgenstein aborda qualquer coisa relativa à vontade 

má, as notas sobre esta questão, já dissémos antes, são escassas e pouco transparentes. 

Todavia não nos parece descabido tomá-la como uma feição ou como um rosto da 

vontade empírica.   
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§12 

O SENTIDO DA VIDA 

As análises que acabaram de ser feitas sobre a vontade puseram em evidência a 

tese de Wittgenstein sobre a impotência global em relação aos acontecimentos do 

mundo – uma impotência que é total, ainda que os episódios mais elementares e banais 

da experiência individual sugiram o contrário. De facto, na maior parte dos momentos 

da vida, não só se está animado pela convicção de que se é capaz, de que se pode isto e 

aquilo, como também sucede verificar-se uma adequação entre aquilo que se quer e o 

que acontece, adequação essa que parece confirmar a referida convicção e sempre de 

novo a fortalece. Porém, como mostrámos que sempre de novo se encontra expresso nos 

seus textos, Wittgenstein sustenta que esta adequação entre um desejo e o seu 

preenchimento, entre a volição e a acção tem um carácter absolutamente ocasional. Não 

existe nada que permita demonstrar a existência de uma ligação, necessária e 

incondicional, entre o poder da vontade e o facto ocorrido, terminado. Mas, por outro 

lado, procurou-se também pôr em relevo, como contraposição à impotência da vontade 

face aos eventos do mundo, uma peculiar forma de «potência» de âmbito restrito: a 

capacidade de controlo sobre e de auto-domínio de si mesma.360 Ou seja, a apetência 

dominante do querer (a de liderar, de conduzir e submeter as coisas ao seu governo), 

enquanto propriedade fundamental que inere à natureza da vontade, é susceptível de ser 

inibida por decreto da própria vontade e canalizada exclusivamente para a própria esfera 

volitiva. Dar ordens a si mesma designa um procedimento – o único procedimento que, 

de antemão, não esbarra com dificuldades de realização. Pois está em jogo 

simplesmente uma ordem e a sua aplicação no âmbito da privacidade da vontade. Esta 

possibilidade de auto-domínio tem todas as condições para ser coroada de êxito, na 

medida em que submeter-se a esse desafio depende, em exclusivo, de si mesma. Dito 

por outras palavras, para uma tal empresa ter êxito a vontade apenas precisa de 
                                                             
360 Sendo este, como se assinalou, um importante ponto de contacto entre as concepções desenvolvidas 
por Wittgenstein e aquilo que se encontra nos Estóicos. Ou melhor, o que há de afim entre Wittgenstein e 
os Estóicos (não se cura aqui de saber se essa afinidade vem de uma influência directa ou indirecta – ou 
pura e simplesmente de uma “congenialidade”) é, ao mesmo tempo, a tese sobre a impossibilidade de 
dominar o acaso exterior (e a forma como todas as nossas acções acabam por depender dele) e a tese 
sobre a existência de uma esfera de “coisas” ou acções que depende unicamente de nós – confinada às 
nossas decisões e atitudes. Cf., EPICTETUS – The Discourses as Reported by Arrian, the Manual, and 
Fragments, Ed. and translated by W. Oldfather, vol. I e II, Harvard Univ. Press., Cambridge (1925), 
1978-79, em particular: I.1. 1-32, I. 12. 35, I. 22. 9-53, I. 25. 1-5 e II. 2. 1-14, II. 5. 1-23, II. 19. 3-25, III. 
26. 35 e IV. 1. 65-66.  
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determinação e de firmeza para consumar sobre si mesma o que estabeleceu de 

antemão. Pois ela não carece nem está dependente de nada além de si. Nesta 

perspectiva, a vontade reduz drasticamente a sua área de influência: resigna a tudo o que 

lhe é estranho e exerce a sua potência apenas sobre si própria, sobre o reduto de 

realidade que está completamente ao seu alcance e sobre o qual a sua intervenção tem 

todas as condições para não fracassar. Com efeito, a redução do seu raio de acção à 

“ilha” da ipseidade, i e. a concentração exclusiva sobre si mesma, traduz, ao mesmo 

tempo, um combate genuíno a que fizemos referência antes: combater a convicção da 

sua potência, a convicção de que é capaz de intervir no mundo. Ela escolhe a via da 

ascese para ser vontade de si mesma. Pois esta resignação ou desistência de comércio 

com o mundo não é praticada somente em nome da sua soberania. Visto que não passou 

despercebida a entrada em cena de outro elemento fundamental para se compreender o 

alcance desta decisão: a eleição da renúncia em influir nos eventos é feita em nome de 

uma submissão aos desígnios da vontade de Deus. Quer dizer, a vontade submete-se, 

livremente, às ordens que emanam desta última, aceita-as, quaisquer que sejam. Para 

além de tudo isto, salientou-se também o próprio Deus enquanto tal (e não uma 

qualquer essência) ser considerado a autêntica fonte do Bem. E põs-se também em 

evidência, a partir dos textos de Wittgenstein, que há uma ligação fundamental entre o 

Bem (v. g: o bem na medida em que corresponde a isso que Wittgenstein designa como 

a “vontade de Deus”) e o sentido da vida. Assim, quando a vontade decide renunciar ao 

envolvimento com o mundo e se entrega, incondicionalmente, nas mãos de Deus, isso 

parece corresponder justamente ao encontro do sentido da vida. De sorte que não se 

trata apenas da destruição do poder ilusório da vontade. Não. Segundo Wittgenstein, a 

entrega à sua impotência e a aceitação de tudo o que acontece e se passa como vontade 

de Deus aproxima ao sentido da vida – abre-o, põe-no à vista. É esta ligação que tem de 

se tentar ver um pouco mais nitidamente. 

No que toca às prioridades no domínio prático, a pergunta acerca do sentido da 

vida reclama para si o primeiro lugar. E, na verdade, não espanta que essa questão esteja 

sempre já subentendida e implicitamente a abrir caminho e justificar o projecto (de 

vida) em que se está lançado. De tal modo que a sua focagem explícita ocorre apenas 

por um interesse teórico (como agora se está a fazer) ou quando, de repente ou seja 

como for, a evidência que sempre já se tem sobre o sentido da vida (e que sempre já nos 

está a orientar) dá de si, deixa de funcionar em pleno ou entra em colapso e, então, a 
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questão emerge, como questão acesa, fazendo-nos procurar e tentar encontrar algo que 

dê sentido à própria existência. Não é demais insistir naquilo que se disse, meramente 

de passagem: a vida, tal como habitualmente se dá em nós, já responde sempre a esta 

pergunta. E o silêncio em que está envolvido o seu questionamento explícito não é sinal 

de não haver tal questão (de nós não a termos, sermos completamente indiferentes a 

ela), mas sim de habitualmente ela estar dada por respondida.  

Quando tudo corre sobre rodas não há lugar para hesitações, dúvidas ou 

questionários. A questão em causa parece resolvida e os momentos coerentes e 

disciplinados do viver sucedem-se uns aos outros, ininterruptamente. Como se a vida, 

na forma habitual de se lhe estar entregue, lançado e mergulhado nela, fosse comparável 

a um maquinismo prodigioso que esconde constantemente o segredo do seu êxito. 

Como se disse, no modo habitual de viver, existem e vigoram linhas de orientação 

prática, princípios directores e valores que se acham sempre já inscritos no quadro de 

um “saber viver”, de um saber próprio da vida. Mesmo que só em esboço, este 

fenómeno foi focado e caracterizado na segunda parte do nosso trabalho. É a existência 

de todo um complexo de evidências adoptadas, sem exame, que inibe, anestesia toda e 

qualquer necessidade da suscitação da questão acerca do sentido da vida em geral. Em 

suma, em condições normais, a questão acerca do sentido da vida enquanto 

problema não se põe. As questões que se põem, têm um âmbito de incidência restrito e 

dizem respeito apenas a aspectos instrumentais a seguir ou a evitar, a linhas de 

orientação e acção mais ou menos vantajosas para o sujeito em causa, a curto ou a longo 

prazo. São meras questões de execução. Pois vigora e está disponível, sempre já e a 

cada instante, um sentido geral que norteia e orienta a própria vida e responde, com 

maior ou menor eficácia, à incumbência inalienável de lhe dar um sentido, um rumo – 

de ter um sentido, um rumo para ela. Este é que é o principal ponto a reter: em 

condições normais, existe um sentido que preside à vida, um sentido instalado e 

dominante, a funcionar tacitamente, automaticamente, que impede e não deixa suscitar a 

questão. Em condições normais, o sentido dominante da vida está seguro de si, não 

exige qualquer exame ou clarificação das suas características ou do papel que 

desempenha e, por outra parte, a inibição do expresso levantamento da questão produz 

um escondimento da envergadura do problema, da sua maior ou menor urgência e da 

importância da sua reclamação.  
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Assim sendo, o modo habitual de viver constitui ele mesmo um obstáculo (que 

não se sente como tal) – um obstáculo que não deixa ver nem compreender o perfil, a 

urgência, a importância e o impacto da pergunta acerca do sentido. Em contrapartida, 

quando suscitada a pergunta, não existe uma fórmula feita ou uma resposta unívoca que 

liquide e resolva as dificuldades que ela põe. 

Se este é um retrato fiel, ou pelo menos um esboço de retrato, do modo como o 

problema do sentido da vida se encontra quotidianamente posto e resolvido (sempre já 

resolvido), então também é fácil ver como uma tal situação se presta a equívocos e 

leituras parciais – de graves consequências para a vida humana – e como o núcleo que 

inere a este modo de vida e a faz precipitar-se para a frente não dispensa um esforço de 

clarificação.  

Insiste-se ainda neste ponto: a questão acerca do sentido da vida só vem à tona 

das nossas preocupações quando algo põe em causa a eficácia operatória da evidência 

que empresta sentido à vida (ou, pelo menos, alguns aspectos determinantes dessa 

evidência). Quando isso sucede, a pergunta aperta, torna-se instante, incontornável, 

crava-se como uma falta, uma urgência absoluta, a que não se pode fugir: o embaraço e 

o sofrimento da falta de saída impede o fluxo normal da vida, “cortando o trânsito” 

entre o agora e o tempo futuro. Tudo se passa como se o instante presente fechasse 

sobre si todo o horizonte em aberto do que há-de vir e, como se com isso se ameaçasse a 

continuidade, “o mais” de si a que a vida humana sempre já se dirige. O sentido da vida 

não é, assim, algo que a vida humana habitualmente tem – mas de que não precisa se 

porventura se perder. A presença do sentido da vida é uma presença indispensável, 

benfazeja, como que a atmosfera que a vida humana respira e de que não pode 

prescindir. Por isso mesmo, o obscurecimento e, a fortiori, a perda do sentido da vida 

tem um efeito devastador. Não há nada mais ameaçador para a vida do que a interrupção 

abrupta, a quebra instantânea que liga o antes ao depois por via do sentido. O que se 

instala, perdido esse norte, é qualquer coisa como um agora intransitivo e desorientado 

que, enquanto dura, estende o seu efeito corrosivo à totalidade da vida. A brevidade e 

rapidez do golpe acerta em cheio na vida, paralisa-a e faz estacar, do mesmo modo, toda 

a machina mundi. Trata-se de um golpe instantâneo que tudo conspira para que não se 

transforme em estado duradoiro, menos ainda em estado permanente. Em todo o caso, 

esbatido o impacto da sua chegada e o emperramento total que sempre parece provocar, 

a perda de sentido atrás referida raramente se instala em toda a sua força, com 
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simultânea paralisia de todas as evidências práticas que põem em marcha a própria vida. 

Na realidade, a maior parte das vezes que o nosso percurso habitual é obstruído por 

aquilo que se pode descrever como uma perda de sentido para a vida, o que acontece 

verdadeiramente é apenas uma «paralisia parcial» do maciço de evidências que institui 

esse sentido, deixando a vigorar muitas outras e, na verdade, até o respectivo núcleo. 

Tudo o que acabamos de descrever acerca do modo como o problema do sentido 

da vida se põe, habitualmente, permite perceber que o “funcionamento” normal do 

sentido da vida está associado a uma compreensão da vontade, nomeadamente da 

capacidade ou poder de que sempre já se julga investida. Além disso, a predominância 

de um sentido para a vida, bem como a falibilidade e ruptura a que este está exposto, 

tem que ver com a interferência da vontade na constituição dos próprios conteúdos 

representativos. Pois o mundo encontra-se organizado em referência à esfera dos 

interesses da vontade e, de tal modo que, as próprias realidades que aparecem reflectem, 

na sua disposição, no teor com que se apresentam, etc. a tensão do interesse – as 

estruturas fundamentais da vontade – de quem está posto em confronto com elas. Sem 

essa tensão, as coisas são entidades anónimas, neutras ou incognoscíveis. Isso mesmo 

leva a que a maior parte das vezes a pergunta acerca do sentido da vida tenda a só se 

suscitar quando o curso normal da vida como que descarrila, quando não se vê caminho 

para continuar, se perde aquilo que se procura, se vê desmoronar aquilo que se tinha por 

certo, se assiste ao esmagamento de alguém a que não se é indiferente, etc. 

Todavia, não deixa de causar alguma estranheza o facto de Wittgenstein levantar 

a questão de uma forma em nada coincidente com a maneira habitual de ela emergir. 

Segundo Wittgenstein, a pergunta acerca do sentido da vida não irrompe apenas a partir 

de uma experiência violenta em que o ser humano é posto à prova: uma paixão 

arrebatadora sem correspondência, a súbita descrença religiosa, a morte de uma pessoa a 

quem se quer, ou o que quer que seja desse género. Há nas indagações de Wittgenstein 

um verdadeiro e profundo interesse vital (que está longe de poder confundir-se com 

curiosidades cognitivas ou com uma pesquisa levada a cabo por convite do espírito sem 

ligação à vida – como acontece com a curiosidade que nutrimos pela maior parte das 

questões científicas). Trata-se de um interesse cujo eixo principal radica na procura de 

clareza compreensiva e na busca de uma vida melhor ou, como também podemos dizer, 

na procura de onde reside a felicidade. São dois os principais aspectos a salientar aqui. 

Para Wittgenstein, há como que uma relação não adormecida com a questão do sentido 
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– uma sujeição da evidência habitual a uma pressão ou exigência de esclarecimento, que 

não se deixa satisfazer com meias respostas ou evasivas, reclama uma identificação 

precisa de qual a evidência que se tem, quais os seus fundamentos, qual a sua 

consistência – quer dizer: até que ponto faz realmente sentido. Por outro lado, esta 

exigência do esclarecimento do sentido – esta relação não frouxa, não distraída com ele, 

é ao mesmo tempo uma relação não frouxa e não distraída com a felicidade – ou com o 

facto fundamental de a vontade humana ao estar de raiz voltada para a questão do 

sentido, estar eo ipso voltada para a questão da felicidade.  

Não interessa esmiuçar aqui as razões por que diferentes pessoas optam por 

diferentes projectos de sentido. O que importa salientar é o facto de essa multiplicidade 

de escolhas apontar para o mesmo alvo, isto é, cada opção eleita tem como terminus ad 

quem o propósito de uma vida feliz (por mais distante que pareça estar dessa finalidade, 

por mais frouxa, pouco empenhada que pareça ser a tensão para ela).  

Mas o que Wittgenstein identifica, sempre que aborda esta questão, é a 

existência de algo problemático e não de uma solução, de uma chave pronta a usar ou 

de um qualquer modo de descoberta de um caminho pelo qual se possa seguir e ir ao 

encontro disso que se estima ser o melhor. 

 

Que sei eu acerca de Deus e da finalidade da vida? 

Sei que este mundo existe. 

Que estou nele como o meu olho no seu campo visual. 

Que há algo de problemático nele a que chamamos o seu sentido.361       

   

Em primeiro lugar, Wittgenstein levanta a questão de um saber acerca do sentido 

e da finalidade da vida e parece juntar a esse o nosso conhecimento de Deus. Não é 

totalmente evidente a existência de uma conexão (ou de uma dependência) entre um e 

outro saber, mas a anotação deixa transparecer que, do seu ponto de vista, ela existe. 

Mas se o sentido da existência é caracterizado, segundo as palavras de Wittgenstein, 

                                                             
361 Tb 1914-16, entrada de 11.6.1916, vol. 1, p. 167: Was weiβ ich über Gott und den Zweck des 
Lebens?  
Ich weiβ, daβ diese Welt ist. 
Daβ ich in ihr stehe wie mein Auge in seinem Gesichtsfeld. 
Daβ etwas an ihr problematisch ist, was wir ihren Sinn nennen.  
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como problemático, então tudo leva a crer que a noção de Deus constitui o centro dessa 

problematicidade.362  

Uma anotação tardia, mais precisamente de 1937, fixa alguns elementos muito 

importantes quanto ao significado e à essência do que Wittgenstein entendia por 

problematicidade do sentido da vida. Esta anotação não só torna mais preciso o carácter 

problemático da vida – e, portanto, do seu sentido – como, curiosamente, avança uma 

hipótese de solução. Uma hipótese análoga a outras que ele adiantara, por exemplo, para 

a solução dos problemas filosóficos. Isto é, segundo o que se pode depreender desse 

texto que agora vamos considerar, tanto os problemas filosóficos quanto o do sentido da 

vida requerem, para ser resolvidos, uma mudança na maneira de viver – uma mudança 

de rumo, de orientação.363  

 

A solução do problema que tu vês na vida é uma maneira de viver que faz 

desaparecer o problemático. 

Que a vida seja problemática, [isso] quer dizer que a tua vida não se ajusta à 

forma da vida. Tu tens então de mudar a tua vida e, se ela se ajusta à forma, então o 

problemático desaparece. 

Mas não temos a sensação de que aquele que não vê nela um problema está 

cego para algo importante, e até, para o mais importante de tudo? Não é verdade que 

gostaria de dizer que esse vegeta – precisamente cego, por assim dizer, como uma 

toupeira e que, se ao menos pudesse ver, veria o problema? 

                                                             
362 Algumas passagens sublinham, precisamente, a dificuldade violenta de estar em relação permanente 
com Deus, por exemplo: DBT 1930-1937, entrada de 17.4.1937, p. 103: Ist das Alleinsein mit sich selbst 
– oder mit Gott, nicht wie das Alleinsein mit einem Raubtier? Es kann Dich jeden Moment 
anfallen. – Aber ist es nicht eben darum, daβ Du nicht fortlaufen sollst?! Ist dies nicht, sozusagen, 
das herrliche?! Heiβt es nicht: gewinne diese Raubtier lieb! – Und doch muβ man bitten: Führe uns 
nicht in Versuchung! Não é o viver isolado consigo mesmo – ou com Deus, como viver isolado com uma 
fera? Ela pode atacar-te a todo o momento. Mas não é precisamente por isso que não deves fugir?! Não 
é isto, por assim dizer, o magnífico?! Não significa: conquista o amor desta fera! E, de facto, tem de se 
pedir: não nos deixes cair em tentação.   
Duas observações sobre a tradução: a) traduziu-se “Raubtier” por fera, mas poderia ter-se posto também, 
mais literalmente “predador”; b) traduziu-se “Führe uns nicht in Versuchung!” de forma não literal, por 
se tratar de um passo da oração evangélica do “Pai-Nosso”, razão pela qual se recorreu à formula 
adoptada na versão portuguesa mais comum desta oração.     
363 Aqui se pode verificar como não foi ocasional nem ociosa a escolha da noção de filosofia – noção de 
filosofia enquanto problema filosófico – para iniciarmos este trabalho e, desse modo, servir de alicerce à 
investigação geral acerca do que se acha implicado nos domínios da Ética e da Estética. 
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Ou não devo antes dizer que quem vive correctamente não sente o problema 

como tristeza, portanto, problematicamente, mas antes [que o sente] como uma 

alegria; portanto, como algo semelhante a um éter luminoso à volta da sua vida, não 

como um pano de fundo questionável.364  

 

É realmente evidente que o texto reforça duas ideias fulcrais na composição do 

problema. Uma é a regional: a vida humana encerra em si mesma algo de problemático 

– algo que não se apreende sem mais nem se deixa agarrar de fora, artificialmente, 

teoricamente (por meio de leituras ou outros expedientes intelectuais). Isto é, parece 

fazer parte integrante da condição humana – da maneira como o ser humano habita 

lucidamente a vida – um problema de fundo, inanulável, a que Wittgenstein chama 

simplesmente sentido da vida. Na verdade, não se trata de um problema qualquer ou de 

mais um, entre os muitos problemas filosóficos com que passamos a conviver quando 

estamos em contacto com obras filosóficas ou quando a existência que se leva acaba por 

ser sujeita, de forma mais ou menos constante, a um exame de reavaliação. Segundo o 

texto que estamos a considerar, o que está em causa no problema acerca do sentido da 

vida é o mais importante de tudo, aquilo que importa dar tudo por tudo para decifrar. 

Uma vez despertada a questão não nos pode deixar indiferentes – ou só nos deixa 

indiferentes justamente na medida em que domina em nós a convicção de que temos 

uma resposta para ela (convicção que invariavelmente corresponde a alguma versão 

disso que Wittgenstein tenta pôr em evidência como ilusório). A outra ideia fulcral 

envolve uma rejeição da possibilidade de toda e qualquer explicação funcionar como 

solução eficaz do problema que se põe em relação ao sentido da vida. Só uma resposta 

prática é capaz de anular os sarilhos que traz a perda de sentido para a vida. Para 

Wittgenstein, impõe-se que a resposta correcta a esse problema fundamental encare o 

próprio facto da existência humana (no panorama mais vasto da própria presença total 

                                                             
364 VB, 1937, vol. 8, pp. 487-488: Die Lösung des Problems, das Du im Leben siehst, ist eine Art zu 
leben, die das Problemhafte zum Verschwinden bringt.  
Daβ das Leben problematisch ist, heiβt, daβ Dein Leben nicht in die Form des Lebens paβt. Du 
muβt dann Dein Leben verändern, und paβt es in die Form, dann verschwindet das Problema-
tische. 
Aber haben wir nicht das Gefühl, daβ der, welcher nicht darin ein Problem sieht, für etwas 
Wichtiges, ja das Wichtigste, blind ist? Möchte ich nicht sagen, der lebe so dahin – eben blind, 
gleichsam wie ein Maulwurf, und wenn er bloβ sehen könnte, so sähe er das Problem?  
Oder soll ich nicht sagen: daβ, wer richtig lebt, das Problem nicht als Traurigkeit, also doch nicht 
problematisch, empfindet, sondern vielmehr als eine Freude; also gleichsam als einen lichten Äther 
um sein Leben, nicht als einen fraglichen Hintergrund.  
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do mundo) como um acontecimento sumamente positivo – isto é, como um 

acontecimento feliz. E, na verdade, uma tal solução parece frontalmente desmentida 

pela experiência diária de cada um de nós e do conhecimento do estado do mundo em 

geral.  

Cada um de nós acha-se, nas encruzilhadas da vida, a meio caminho entre o que 

já temos e o que esperamos conquistar, entre a grandeza das aspirações e a pequenez das 

realizações: tanto no plano pessoal, sentimental como no profissional. Em resumo, 

achamo-nos sempre já nesta posição intermédia entre a consumação e o desfecho, 

sumamente empenhados em levar de vencida as dificuldades que atrasam a realização 

dos nossos projectos. Se, porventura, alguns logram ser realizados (sejam os mais 

urgentes e de fácil alcance ou os mais remotos e difíceis) outros se desenham, de 

imediato, no horizonte. Como se a característica fundamental da nossa natureza fosse, 

precisamente, este estado existencial de estar a caminho de qualquer coisa, um ainda 

não mas em vias de. Trata-se de um jogo de envolvimento permanente e interminável 

na vida, no qual a consumação de um projecto, a substituição de um por outro mais 

atractivo e vantajoso, não sacia de uma vez por todas o que dela esperamos. Quase se 

podia dizer, cada um goza o estado de insatisfação e carência como pode. Quanto à 

experiência imediata que temos do mundo, ela também parece desmentir 

peremptoriamente a solução wittgensteiniana (que adiantámos apenas em termos 

formais) de uma espécie de “tudo estar bem”, correspondente nem mais nem menos do 

que (como Wittgenstein diz) à felicidade. As notícias que nos chegam dos quatro cantos 

do planeta dificilmente poderiam parecer mais ao arrepio daquela tese. Até parece que a 

natureza conjugou esforços com a maldade humana. E assiste-se, por toda a parte, ao 

espectáculo da degradação, da miséria e do mal: os cataclismos naturais parecem 

concorrer com a loucura da guerra, do terrorismo, da violência gratuita ou tirânica, 

praticada dia após dia.  

Ora, à primeira vista, não só encontramos todos estes factos, mas encontramos 

até uma certa contraditoriedade nos textos de Wittgenstein – uma contraditoriedade que 

estes textos nos deixam a nós para resolver. Por um lado, segundo Wittgenstein, a vida 

humana encerra algo de problemático. Por outro lado, o que os textos parecem sugerir é 

que a vida humana tem sentido e mesmo ao ponto de poder ser, de facto, nem mais nem 

menos, pura e simplesmente feliz. Se estas duas posições se contradizem ou se 

conjugam, isso ainda está por definir.   
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O questionamento de Wittgenstein adverte para o seguinte: o modo próprio de o 

ser humano estar lançado na vida desperta em nós (quando desperta), pelo menos, duas 

atitudes radicalmente diferentes. Por um lado, há a atitude dos que são tocados por um 

problema que parece inanulável para a natureza humana, por isso, estão de certo modo 

despertos para ele (seja qual for o grau de advertência). Ou seja, há aqueles que estão 

advertidos para a falta de qualquer coisa que empreste sentido ao acontecimento da 

vida, que lhe confira profundidade e cuja ausência torna a vida vazia, descabida ou até 

mesmo intolerável. Por outro lado, há também a atitude dos que não sentem qualquer 

problema de fundo na vida – dos que não são movidos por nada de tal ordem e que, em 

certo sentido, possuem um relação enfraquecida, nula no pior dos casos, com a natureza 

enigmática que a vida humana parece encerrar em si. Pois não é impossível uma pessoa 

estar lançada na vida e, contudo, estar adormecida para toda e qualquer questão de 

sentido dela – viver no quadro de uma cegueira dessa ordem. Isto é, pode-se estar 

sempre já em uma tão grande adesão à vida – tão instalado nela e, tão distraído dela, na 

sua passagem – que não salte à vista nada de problemático ou misterioso. Quem assim 

vive tem o espírito diminuído pelo hábito das sombras – como a metáfora de ver e viver 

como uma toupeira sugere.365 Ou seja, quem encara a vida assim tem uma visão apta, 

em exclusivo, para o que é subterrâneo e escuro. Quem não é míope a esse ponto tem de 

ver na vida, ao menos, o problema que a constitui. Porém, por estranho que pareça, a 

distracção do problema corresponde a uma forma autêntica de lhe responder. Quem não 

vê um problema na vida não vive ao Deus dará, perdido e desorientado nela. Não. Pelo 

contrário, quer dizer que o seu modo de vida desactiva essa questão e salta por cima de 

todo e qualquer problema desse teor. Ou seja, o sentido sobre o qual assentam os pilares 

do modo de vida que se leva não deixa formular um problema que, para ele, 
                                                             
365 O emprego da metáfora da toupeira e do respectivo modo de ver (ou melhor, modo de não-ver), 
assinala uma atrofia que, na tradição filosófica ocidental, encontra o seu clímax na famosa alegoria da 
caverna de Platão. E o que ela acentua não é só o facto de se estar habituado a esse modo de ver, mas 
julgar que esse é o modo de ver próprio, eficaz e pleno. De sorte que a possibilidade de saída para um 
ambiente cuja intensidade de luz também significasse uma créscimo de desocultação dos objectos é uma 
possibilidade (que traduz uma ascensão na escala do conhecimento) que se recusa em nome, 
precisamente, da alegação de que o mundo em que sempre se habitou constitui o padrão exacto da 
verdadeira realidade. Pois o hábito de viver na sombra produz, no que respeita aos órgãos visuais, uma 
adaptação natural ao meio circundante e a saída para uma luminosidade intensa, em vez de fazer ver mais, 
ofusca. Está em jogo aqui, uma espécie de atrofia, mas sobretudo a incapacidade para a ultrapassar. Quer 
dizer, um modo de cegueira não se cura enquanto essa cegueira se julgar que vê: ela não arreda pé da 
instalação do ponto de vista que sempre habitou e em relação ao qual não há alternativa que o desmorone. 
Isto justifica e ilustra, aos olhos de Wittgenstein, o facto de haver gente que não vê o problema radical 
que a vida encerra. Há, na verdade, um texto de Wittgenstein que glosa, sob vários aspectos, a alegoria da 
caverna de Platão e põe em evidência aquilo que, em breves palavras, expusemos nesta nota. Cf. LS, pp. 
23-46. [Licht und Schatten, Ein nächtliches (Traum-)Erlebnis und ein Brief-Fragment, herausgegeben 
von Ilse Somavilla, Haymon Verlag, Innsbruck, 2004]   
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aparentemente não é problema algum. Porquê? Porque se vive sempre já inscrito no 

quadro de um sentido de orientação da vida, o qual não se sente a si mesmo como 

carecendo de fundamentação. Em resumo: ou se toma a vida como um fenómeno 

carecido ainda de um acréscimo de transparência quanto ao sentido dela, ou pura e 

simplesmente tal questão não se põe e ela está sempre já respondida de forma tácita, 

sendo que, a mais das vezes, a resposta até parece esgotar-se na ausência de qualquer 

suscitação da pergunta (ainda que, como dissemos, nunca seja só isso, mas uma 

evidência silenciosa que parece justamente estar na perfeita posse de um sentido que 

seria absurdo questionar).         

Ora, é para aqueles que vêem na vida um grande problema – um problema que o 

estar nela, tomado da consciência dela, não pode deixar de tentar resolver – que a 

linguagem sibilina do Tlp se dirige. 

 

Os factos fazem todos apenas parte da tarefa, não da solução.366 

 

Todavia, o Tlp não parece acometer a questão em toda a sua extensão e 

dificuldade, produz antes uma parca abordagem que, no entanto, é decisiva – dir-se-ia 

mesmo, absolutamente decisiva. Estamos a falar daquilo que fez ao estabelecer uma 

ligação crucial entre o sentido da vida e os valores. Na indagação do Tlp, são apenas 

quatro as proposições (a 6.41, a 6.4312, a 6.4321 e a 6.521) que se relacionam, 

directamente, com a noção de sentido da vida. Este conceito, por sua vez, estabelece um 

laço de parentesco com (e remete para) a mesma dimensão do conceito de valor. De tal 

modo que a tematização de Wittgenstein, neste texto, não só torna explícita a ligação 

entre ambos os conceitos, como também sugere qual a passagem ou ligação que permite 

identificá-los no mesmo horizonte. Quer dizer, o que se tem de apurar, de seguida, é 

qual o valor (ou os valores) que fornece(m) à vida o sentido que ela tem ou que ela pode 

receber. E como esse sentido a transforma radicalmente, como que por uma operação 

alquímica, em algo importante, fundamental. Do mesmo modo, interessa também saber 

em que circunstâncias e de que forma um valor – algo imaterial e invisível – reveste 

assim de sentido a vida. Quer dizer: o que se passa para que tal aconteça? Como é que 

algo é capaz de operar uma alteração tão grande, de modo que a vida passe de um 

                                                             
366 Tlp, 6.4321, vol. 1, p. 84: Die Tatsachen gehören alle nur zur Aufgabe, nicht zur Lösung.   
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acontecimento neutro, amorfo e asséptico – por exemplo, a vida considerada enquanto 

mero acontecimento biológico – a uma vida plena, carregada de sentido? Uma vida 

presa, dependente de algo que não se vê e que a cada instante das vivências do eu a 

condiciona, dirige e abriga. É evidente que, se Wittgenstein tem algo a dizer sobre tal 

matéria, esta não será uma questão secundária para a vida de cada um de nós. 

Nos Tb 1914-16, existem duas entradas que nos fazem mergulhar fundo no seio 

da dificuldade diante da qual nos encontramos. A leitura conjunta delas traça, com 

bastante rigor, o perfil do problema: quer no que toca à envergadura dele quer no que 

toca à pertinência do explícito levantamento de elementos que estão ocultos nas frases 

oraculares do Tlp. A primeira já foi citada parcialmente e só agora a citamos na íntegra, 

para termos dela uma visão de conjunto. 

 

Que sei eu acerca de Deus e da finalidade da vida? 

Sei que este mundo existe. 

Que estou nele como o meu olho no seu campo visual.  

Que há algo de problemático nele a que chamamos o seu sentido. 

Que este sentido não está nele, mas fora dele. (Cf. 6.41.) 

Que a vida é o mundo.(Cf. 5.621.) 

Que a minha vontade atravessa o mundo. 

Que a minha vontade é boa ou má. 

Portanto, que o bem e o mal estão relacionados, de algum modo, com o sentido 

do mundo. 

Ao sentido da vida, isto é, ao sentido do mundo podemos chamar Deus. 

E associar a isso a comparação de Deus como pai. 

A oração é o pensamento do sentido da vida. 

Eu não posso conduzir os acontecimentos do mundo de acordo com a minha 

vontade, sou antes completamente impotente. 
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Só me posso tornar independente do mundo – e, portanto, dominá-lo em um 

certo sentido – na medida em que renuncio a [ter] uma influência sobre os 

acontecimentos.367 

 

Para perceber bem o que se acha desenvolvido nestes textos, há que sublinhar, 

antes de mais, três pontos. O primeiro ponto é o que apresenta o sentido da vida como 

algo problemático. O segundo diz respeito ao facto de esse sentido estar situado fora do 

mundo. O terceiro e último ponto faz uma identificação entre o sentido da vida e Deus; 

e este é, para já, o nó górdio da questão.  

Quanto à primeira questão já a considerámos brevemente. A segunda questão 

também não constitui, à luz do que se viu anteriormente, uma novidade total. Que o 

sentido da vida está fora do mundo é algo que se compreende a partir da exposição que 

antes se fez sobre a inefabilidade da vontade em sentido transcendental e também a 

parte da já antes referida impossibilidade de as leis éticas encontrarem expressão em 

termos proposicionais. Nenhuma expressão linguística é capaz de enunciar um valor 

moral. Tal como não consegue enunciar um dever ser, sob a forma imperativa (seja 

em sentido restritivo – todo o ser humano não deve… – ou seja em sentido positivo – 

todo o ser humano deve…). Pois uma lei ética teria, então, de expressar um dever, uma 

necessidade inapelável, absoluta, válida para todos os homens, independentemente das 

circunstâncias em que se encontrassem. Como está bem de ver, à luz deste princípio, 

uma lei ética que o seja verdadeiramente não pode situar-se no mundo. Isto significa 

que o valor de que as leis éticas se revestem não tem cabimento no mundo. Um valor 

ético, tal como Wittgenstein afirma que ele é (e, segundo ele, não pode ser de outro 
                                                             
367 Tb 1914-16, entrada de 11.6.1916, vol. 1, p. 167: Was weiβ ich über Gott und den Zweck des 
Lebens? 
Ich weiβ, daβ diese Welt ist. 
Daβ ich in ihr stehe wie mein Auge in seinem Gesichtsfeld. 
Daβ etwas an ihr problematisch ist, was wir ihren Sinn nennen. 
Daβ  dieser Sinn nicht in ihr liegt, sondern auβer ihr. [Vgl. 6.41]  
Daβ  das Leben die Welt ist. [Vgl. 5.621]  
Daβ  mein Wille die Welt durchdringt. 
Daβ  mein Wille gut oder böse ist. 
Daβ  also Gut und Böse mit dem Sinn der Welt irgendwie zusammenhängt. 
Den Sinn des Lebens, d.i. den Sinn der Welt, können wir Gott nennen. 
Und das Gleichnis von Gott als einem Vater daran knüpfen. 
Das Gebet ist der Gedanke an den Sinn des Lebens. 
Ich kann die Geschehnisse der Welt nicht nach meinem Willen lenken, sondern bin vollkommen 
machtlos. 
Nur so kann ich mich unabhängig von der Welt machen – und sie also doch in gewissem Sinne 
beherrschen – indem ich auf einen Einfluβ  auf die Geschehnisse verzichte. 
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modo), tem de estar investido de uma força compulsiva absoluta. Ninguém poderia 

escapar à sua legislação, isto é, seria literalmente um imperativo ao qual ninguém seria 

capaz de se esquivar. Ora, nada no interior do mundo se reveste de uma natureza assim. 

Não há nada que obrigue as pessoas a seguir incondicionalmente um determinado rumo.  

O último ponto anuncia uma novidade, ao identificar o sentido do mundo e 

Deus. Dito por outras palavras, Wittgenstein baptiza o problema que está em equação 

(condensado enigmaticamente) sob a expressão “sentido da vida” com o nome de Deus. 

Não porque passe a saber mais (ou a saber melhor do que é que se trata) chamando-o 

por esse nome. Com efeito, em toda a tradição filosófica, a ideia de Deus deu mostras 

de ser mais desorientadora do que qualquer outra. E Wittgenstein não ignora isso, como 

se pode ver em vários excertos da sua obra (entre outros justamente aquele que 

acabamos de citar) e também em apontamentos de aulas coligidos por alunos. Em 

alguns destes apontamentos a desmontagem deste conceito é particularmente incisiva e 

mostra como o conceito de Deus está associado a toda uma “ganga” de perspectivas 

instrumentais e antropomórficas.  

 

A palavra ‘Deus’ é das palavras aprendidas mais cedo – imagens e catecismos, 

etc. Mas não com as mesmas consequências dos retratos de tias. Não me mostraram 

aquilo [que a imagem representava]. 

A palavra é usada como uma palavra que representa uma pessoa. Deus vê, 

recompensa, etc.368 

  

No entanto, a tarefa gigantesca de examinar a noção de Deus e o problema 

filosófico (e religioso) que lhe diz respeito está para além das pretensões deste trabalho. 

O que se quer frisar, em relação à noção de Deus, é o facto de uma categoria teológica 

estar no centro de uma concepção de Ética, ser o fundamento essencial dela. A 
                                                             
368 BARRETT, C. (Ed.) – Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, 
Compiled from Notes taken by Yorik Smythies, Rush Rhees and James Taylor, Basil Blackwell, London, 
19897, p. 59: The word ‘God’ is amongst the earliest learnt – pictures and catechisms, etc. But not 
the same consequences as with pictures of aunts. I wasn’t shown [that which the picture pictured].  
The word is used like a word representing a person. God sees, rewards, etc.  
Podíamos acrescentar, não sem uma forte dose de ironia, um pensamento de Schopenhauer que vai ao 
encontro desta ideia da divindade antropomórfica e a leva ao extremo: A palavra Deus significa um ser 
humano que fez o mundo. Cf. SCHOPENHAUER, A., A. Schopenhauers nachschriftlicher Nachlass, Band 
IV, hrsg. Eduard Grisebach, Reclam, Leipzig, 1890, p. 244: Das Wort Gott bedeutet einen Menschen, 
der die Welt gemacht hat.    
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particularidade parece estar, antes de mais, no facto de se tratar de uma categoria 

teológica que não admite nenhuma explicação cosmológica – ela é pura transcendência 

e, enquanto tal, inefável. Isto a despeito de não professar abertamente qualquer credo 

religioso – à excepção dos textos que compõem os GT, onde toma partido e assume, em 

algumas alturas, uma posição cristã369 – Wittgenstein atribui às categorias teológicas um 

papel central e uma importância ímpar na concepção de Ética que perfilha e defende. 

Isto é confirmado por posições conceptuais que Wittgenstein assumiu, em conversas 

com amigos, em diversos momentos do seu percurso de vida. Veja-se, por exemplo: 

 

Não sou um homem religioso, mas não consigo evitar compreender cada 

problema de um ponto de vista religioso.370 

 

Quando Wittgenstein diz que não é religioso, ele quer apenas dizer que não 

participa em ritos religiosos. Não é membro de uma comunidade religiosa nem toma 

parte nas cerimónias que tais congregações habitualmente praticam. Isso não significa 

que o pensamento religioso lhe seja indiferente. Não. Ele não só acode à sua maneira de 

pensar, como também enforma o modo como compreende o mundo – alimentando-se 

em abundância (como já se fez notar antes) de várias categorias religiosas, as quais 

constituem, justamente, o “núcleo duro” da sua concepção ética – onde é difícil não 

                                                             
369 O protagonismo dos GT no que concerne aos problemas religiosos não se pode desligar da fortíssima 
influência de várias leituras que Wittgenstein fez enquanto soldado – duas em particular: o Breviário dos 
Evangelhos de Tolstoi e As Variedades da Experiência Religiosa de William James. É indispensável a 
leitura integral destes diários para se perceber o peso e a importância que a dimensão religiosa passou a 
assumir desde então. Aliás, o próprio vocabulário (religioso) está muito próximo, quase se poderia 
afirmar que está decalcado deles, do vocabulário usado naquelas obras. Isto vale, em particular, no que 
diz respeito a Tolstoi. Uma entrada totalmente comprometida com o ponto de vista cristão encontra-se 
em: GT, entrada de 8.12.1914, p. 50: Gewiβ , das Christentum ist der einzige sichere Weg zum Glück. 
Isto é: Certamente, o Cristianismo é o único caminho seguro para a felicidade.  
Os diários dos anos de 1936 e 1937 têm como fio condutor fundamental as questões de foro religioso. O 
Novo Testamento está na base da maioria das suas observações e, se é verdade que a figura de São Paulo 
está várias vezes subentendida, é Cristo que impera e assume o papel de protagonista. É evidente que não 
existe aqui adesão religiosa explícita, mas há uma enorme admiração, respeito e uma vontade infinita em 
acreditar – e a convicção de que essa crença significaria para Wittgenstein uma transformação em uma 
pessoa mais decente e melhor. Veja-se, por exemplo, quando diz: Não podes chamar a Cristo o Redentor 
sem lhe chamar Deus. Porque um ser humano não te pode salvar. DBT 1930-1937, entrada de 
21.11.1936, p. 69: Du kannst Christus nicht den Erlöser nennen, ohne ihn Gott zu nennen. Denn ein 
Mensch kann Dich nicht erlösen.  
370 RHEES, R. (Ed.) – Personal Recollections, p. 94: I am not a religious man, but I cannot help seeing 
every problem from a religious point of view. Uma discussão interessante acerca da pretensa 
religiosidade de Wittgenstein na sua filosofia tardia – discussão que toma como ponto de partida a frase 
citada – encontramo-la no ensaio póstumo de MALCOLM, N. – Wittgenstein: A Religious Point of View?, 
Routledge, London, 1993, em especial, pp. 7-23.  
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reconhecer a presença daquilo a que se poderá chamar, talvez, uma forma peculiar de 

“fideísmo”.371 E a razão principal deste “fideísmo” prende-se, precisamente, com o 

facto de a faculdade da razão que a concepção wittgensteiniana da esfera da eticidade 

levanta. Em segundo lugar, além de não acompanhar essas exigências, a razão não é 

capaz de as legitimar. A sua legitimação não se consegue graças ao concurso da esfera 

da racionalidade, mas sim graças à admissão de algo que, em absoluto, ultrapassa o 

domínio do pensável – ou seja, graças à entrada em cena de uma categoria que rebenta 

com os limites lógicos e racionais.  

Com efeito, é óbvio que a querela subjacente a este modo de ver a religião (no 

caso específico de Wittgenstein, uma visão religiosa do mundo que não conduz 

obrigatoriamente a uma prática) opõe, de algum modo, a fé e a razão. Pelo menos, se 

não admite abertamente esta oposição – Wittgenstein confessa, em vários momentos do 

seu percurso de vida, falta de fé –,372 existe contudo uma insatisfação enorme quanto 

aos resultados que a razão pode produzir nesta matéria. Esta insatisfação (ou, em certos 

momentos, este desespero) só pode ser aliviada por recurso ao impensável, a Deus. O 

recurso a Deus é o modo que Wittgenstein encontrou para suprir as limitações, a 

finitude da razão. Consequência imediata disso é que faz radicar em Deus a garantia de 

um sentido para a vida. De sorte que isto atesta e reforça o seguinte: em geral, o 

pensamento de Wittgenstein caracteriza-se por um pendor essencialmente religioso. 

Porquê este impulso em alguém que não assume, na prática, a religião? Julgamos que o 

recurso ao religioso é exigido por uma espécie de incapacidade da razão, uma espécie 

de fracasso anunciado, quando ela tem de se pronunciar acerca das questões 

fundamentais da existência humana. Se obedecer, com todo o rigor, às suas limitações 

no interior do plano do dizível, ela não tem nada de essencial para dizer. Porque ela só 

pode tratar dos aspectos mutáveis do mundo, de como tudo acontece e não da sua 

forma, do subsistente – o que. De sorte que todo e qualquer depoimento da razão acerca 

desta matéria (acerca dos problemas de foro ético e religioso) resulta de uma 

trangressão infundamentada e inadmissível, e acaba por corresponder a um simples jogo 
                                                             
371 Este é um tema que gerou controvérsia. Em nosso entender, a publicação de textos ditos menores, tais 
como a LE e todos os diários (inclusive os DBT 1930-1937 recentemente publicados) contribuiu para 
dissipar a maior parte das dúvidas que se poderia ter a respeito disso. Veja-se, por exemplo, o artigo de K. 
Nielsen que faz uma discussão com outras abordagens anteriores (de Winch, Cavell, Malcolm, entre 
outros). Cf. NIELSEN, K., “Wittgenstein’s Fideism”, Philosophy, 161 (1967), pp. 191-209. Note-se que, 
quando escreveu este artigo, textos como os GT e os DBT 1930-1937 ainda não tinham sido publicados.  
372 Por exemplo, LWBB, 12 LW-PE, de 16.1.1918, p. 18 e 18 LW-PE, de 21.6.1920, pp. 28 e 29; também 
nos diários abundam passagens que tingem de dúvidas a sua própria religiosidade. Cf. DBT 1930-1937, 
entrada de 20.3.1937, p. 97.  
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de palavras no qual estas parecem investidas de um sentido metafísico que, na maior 

parte das vezes, conduz a graves equívocos.  

Não se pense, porém, que também os progressos alcançados nas mais diversas 

áreas do conhecimento científico podem prestar qualquer tipo de ajuda nesta matéria. 

Nenhuma novidade científica, nenhum progresso técnico, acrescenta ou produz um 

saber mais esclarecido no que respeita ao sentido da vida. As questões científicas 

ocupam-se de saberes regionais em relação ao núcleo de questões que giram em torno 

do ser e deixam por mover os aspectos essenciais da vida humana. Quando por acaso 

alguma atinge o sentido da vida, é apenas colateralmente.373          

Com efeito, apesar de o Tlp não fornecer um acompanhamento sistemático deste 

problema nem adiantar uma possibilidade de resposta fundada em critérios racionais, 

não deixa de ser paradoxal a própria irrupção da questão no quadro das preocupações 

que dominam o Tlp. Em rigor, a pergunta acerca do sentido da vida – na medida em que 

esse sentido é identificado com Deus – parecia escapar legitimamente às capacidades da 

razão no seu uso lógico. Ou seja, não parece tratar-se de uma pergunta admissível no 
                                                             
373 Neste aspecto, Wittgenstein reduz o plano de incidência das conquistas do saber científico a regiões 
restritas e marginais ao núcleo fundamental do humano. De modo que a visão pouco optimista deste tipo 
de saber não põe em causa os sucessos que alcança, mas põe em causa a eficácia ou a pertinência de que 
realmente se reveste em relação a um acréscimo de clareza sobre o sentido da vida. Por isso, Wittgenstein 
faz declarações que à primeira vista minimizam o saber científico, mas que, consideradas com mais 
atenção, apenas colocam esses conhecimentos no território específico a que respeitam. O impulso para o 
místico provém da não satisfação dos nossos desejos através da ciência. Nós sentimos que, mesmo 
quando todas as questões científicas possíveis estão respondidas, o nosso problema ainda não está, de 
modo algum, tocado. Então, sem dúvida, não resta mais nenhuma pergunta; e justamente isto é a 
resposta. No original: cf. Tb 1914-16, entrada de 25.5.1915, p. 143: Der Trieb zum Mystischen kommt 
von der Unbefriedigtheit unserer Wünsche durch die Wissenschaft. Wir fühlen, daβ selbst wenn alle 
möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unser Problem noch gar nicht berührt ist. 
Freilich bleibt dann eben keine Frage mehr; und eben dies ist die Antwort. [Vgl. 6.52]  
Esta regionalidade – bem assim a localização periférica de cada uma das regiões – do saber científico é 
diversas vezes focada nos textos de Wittgenstein. Cf., por exemplo, VB, 1947, vol. 8, p. 536: Die 
Wissenschaft: Bereicherung und Verarmung. Die eine Methode drängt alle andern beiseite. Mit 
dieser verglichen scheinen sie alle ärmlich, höchstens Vorstufen. Du muβt zu den Quellen 
niedersteigen, um sie alle nebeneinander zu sehen, die vernachläβigten und die bevorzugten. A 
ciência: enriquecimento e empobrecimento. Um método põe de parte todos os outros. Comparados com 
este, todos os outros parecem pobres, quando muito, estádios preparatórios. Tens de descer às fontes 
para os veres todos, uns ao lado dos outros, os que rejeitámos e os que preferimos.  
Por outro lado, encontram-se também algumas passagens nas quais o saber científico é considerado como 
uma modalidade de descuido, de distracção e até mesmo como um meio para adormecer as pessoas em 
relação aos problemas essenciais do humano. É o que sucede, por exemplo, em As observações ao Ramo 
Dourado de Frazer (BFGB) e citamos parcialmente um aforismo, de entre vários possíveis, no qual se 
comenta uma passagem de O Povo de Israel de Renan em que se pretende explicar as causas do espanto e 
temor dos povos antigos diante de acontecimentos como a morte, a doença ou o nascimento. Espanto e 
admiração que os conhecimentos científicos de hoje transformam em (e apresentam como) eventos 
despidos de mistério e até de toda a sua aura de transcendentalidade. Cf. VB, 1930, vol. 8, p. 457: Zum 
Staunen muβ der Mensch – und vielleicht Völker – aufwachen. Die Wissenschaft ist ein Mittel um 
ihn wieder einzuschläfern. O homem – e talvez os povos – tem de despertar para se admirar. A ciência 
é um meio para o adormecer de novo.   
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quadro da crítica da linguagem que o livro propõe. Pois, como é claro, “realidades” 

como o sentido do mundo ou Deus não são objectos no mundo e tampouco são objectos 

susceptíveis de serem representados por um sistema linguístico. Contudo, atraída por 

elas e como que “embruxada” pelo seu fascínio, a razão torna-se prisioneira de 

armadilhas linguísticas, na tentativa (vã) de lhes “deitar a mão”, de as nomear. E, é o 

próprio Wittgenstein quem tenta pôr em evidência que o convencimento de a linguagem 

poder representar, de forma eficaz, realidades metafísicas, situadas para além do mundo 

dos factos, constitui uma ilusão – justamente aquela ilusão de que nasce uma grande 

parte dos problemas filosóficos. 

Em todo o caso, no Tlp não existe um expresso levantamento do problema – 

nem tampouco na continuação se encontra qualquer tratamento detido das dificuldades 

que encerra. Aliás, o problema surge enunciado de forma indirecta, no meio de outros, 

de forma como que colateral. Já a própria alusão que lhe é feita no fim do prólogo tem 

este carácter de algo “dito de passagem”. Mas, ao mesmo tempo, esta ausência de 

qualquer focagem demorada ou sequer directa deste problema, esta ausência de fixação 

dele (e até mesmo a impossibilidade de o fixar) sob uma fórmula proposicional – tudo 

isto parece abrir caminho ao próprio problema fundamental do sentido e, do mesmo 

modo, à sua natureza insolúvel (quer dizer, à forma como não se presta a ser resolvido 

do modo como o podem ser as questões relativas a factos, a problemas científicos, etc.). 

Pois, segundo as palavras de Wittgenstein, mesmo que todos os problemas fossem 

resolvidos, isso apenas mostra ao leitor quão pouco fica feito com tal resolução.374 Quer 

dizer, nada no interior do mundo contribui eficazmente para a solução do problema 

fundamental da existência humana. Por conseguinte, a referência passageira, fugaz, à 

questão do sentido da vida apenas pode indicar que para além do mundo há algo mais 

importante do que o mundo e que é fundamento dele, em virtude de isso (ainda que só a 

partir de uma notícia ligeira) a razão como que padece de uma doença cuja patologia 

principal se caracteriza por uma inclinação, por uma busca incessante disso que está 

fora, para além do mundo. Ou seja, as realidades problemáticas (como Deus) constituem 
                                                             
374 É isso que se afirma no último parágrafo do prólogo, quando Wittgenstein escreve o seguinte: 
Dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Ich 
bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Und wenn ich mich 
hierin nicht irre, so besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, daβ sie zeigt, wie wenig 
damit getan ist, daβ diese Probleme gelöst sind. Cf. Tlp, prólogo, vol. 1, p. 10: Em contrapartida, a 
verdade dos pensamentos aqui comunicados parece-me intocável e definitiva. Sou, portanto, da opinião 
de ter, no essencial, resolvido definitivamente os problemas. E, se não estou em erro, então o valor deste 
trabalho consiste, em segundo lugar, em ele mostrar quão-pouco fica feito com o facto de se resolverem 
estes problemas. 
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um foco de atracção para a razão e ao mesmo tempo uma maleita. Constituem uma 

atracção, porque sossegam e resolvem a aflição essencial da vida humana, pelo menos 

para aqueles que convertem essa realidade problemática em ponto arquimédico para 

fundar o seu mundo próprio. Constituem uma maleita, porque a razão transgride as 

condições mediante as quais opera no mundo, onde é rainha e senhora.  

Como vimos atrás, Wittgenstein identifica Deus com o sentido da vida. Nas 

considerações sobre a vontade divina, afirmou-se que, se houvesse uma expressão que 

pudesse fixar correctamente a natureza do bem, essa expressão seria: bem é o que Deus 

quer, o que Deus ordena. Não procedemos, com certeza, a uma dedução forçada se, 

tendo em atenção o que há de indevido em tais proposições (por causa da inadequação 

entre a forma da linguagem e aquilo que está em causa nelas) dissermos que Deus, o 

sentido da vida e o Bem são uma e a mesmíssima coisa.375 Pelo menos, é sobre esta 

tríade nuclear que convergem os principais problemas éticos e, tal como Wittgenstein os 

concebe, é aqui que ainda temos de nos demorar por mais algum tempo. 

A segunda observação dos diários, que tem grande pertinência para a 

investigação em curso declara o seguinte:      

 

Crer em um Deus significa compreender a questão acerca do sentido da vida. 

Crer em um Deus significa ver que a coisa ainda não ficou liquidada com os 

factos do mundo. 

Crer em Deus significa ver que a vida tem um sentido. 

O mundo é-me dado, i. e. a minha vontade chega ao mundo completamente de 

fora como a algo já acabado. 

(O que é a minha vontade ainda não sei.) 

Por isso temos a impressão de sermos dependentes de uma vontade estranha. 

                                                             
375 A identificação entre Deus e o Bem perece receber a sua luz de uma passagem dos evangelhos 
sinópticos muito conhecida, Mt 19, 17: Ti¿ me e)rwt#=j periì tou= a)gaqou=; ei âj e )stin o ( a )gaqo /j; 
Bom é um só? as versões dos outros dois evangelhos sinópticos coincidem, Mc 10, 18 e Lc 18, 19: 
Ninguém é bom senão Deus. No original: Ti¿ me le/geij a)gaqo/n; ou )dei ìj a )gaqo \j ei ¹ mh \ ei âj o ( 
qeo /j .  Não é possível determinar inequivocamente se as concepções de Wittgenstein têm em referência o 
texto das escrituras ou a versão tolstoiana da boa nova cristã. Veja-se também : TOLSTOÏ, L. – Abrégé de 
l’Evangile, texte présenté établi, traduit et confronté avec l’Édition synodale et la Bible de Jérusalem par 
Nicolas Weisbein, Éd. Klincksieck, Paris, 1969, cap. VI, v. 569, p. 174 : Seul le Père est bon. Só o Pai é 
bom.    
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Seja como for, em todo o caso, somos dependentes em um certo sentido e àquilo 

de que somos dependentes podemos chamar Deus. 

Deus seria, neste sentido, simplesmente o destino ou o que é o mesmo: o mundo 

– o mundo independente da minha vontade. 

Posso tornar-me independente do destino. 

Existem duas divindades: o Mundo e o meu Eu independente. (…)376 

 

Este texto acrescenta um elemento novo ao complexo de determinações do 

sentido da vida que isolámos até agora. O que há de novo nele lança luz sobre o 

intrincado puzzle de elementos dispersos e desencontrados no tecido do próprio 

problema e reveste-se de uma importância fundamental para o esclarecimento dele. 

Enquanto o outro texto que analisámos um pouco antes apenas identificava Deus e o 

sentido da vida, sem aduzir quaisquer razões que justificassem uma tal identificação (e, 

portanto, deixando o leitor sem qualquer orientação), esta segunda anotação de 

Wittgenstein refere uma razão de peso para aquela identificação, uma razão que pode 

ser decisiva para entendê-la. Isto mesmo que o novo elemento que é aduzido também 

seja tudo menos evidente. A crença em Deus é o elo que liga a nossa compreensão do 

conceito de divindade ao sentido da vida.  

Wittgenstein afirma que acreditar em Deus, em um Deus – e o emprego do 

pronome indefinido torna infrutífera qualquer tentativa de filiação do problema nesta ou 

naquela fonte da tradição – implica duas rupturas com o modo habitual de ter o mundo. 

A primeira resume-se assim: a crença em Deus é o sinal exterior de que se compreendeu 

                                                             
376 Tb 1914-16, entrada de 8.7.1916, pp. 168-169: An einen Gott glauben heiβt, die Frage nach dem 
Sinn des Lebens verstehen 
An einen Gott glauben heiβt sehen, daβ es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist. 
An Gott glauben heiβt sehen, daβ das Leben einen Sinn hat. 
Die Welt ist mir gegeben, d. h. mein Wille tritt an die Welt ganz von auβen als an etwas Fertiges 
heran. 
(Was mein Wille ist, das weiβ ich noch nicht.) 
Daher haben wir das Gefühl, daβ  wir von einem fremden Willen abhängig sind. 
Wie dem auch sei, jedenfalls sind wir in einem gewissen Sinne abhängig und das, wovon wir 
abhängig sind, können wir Gott nennen. 
Gott wäre in diesem Sinne einfach das Schicksal oder, was dasselbe ist: die – die von unserem 
Willen unabhängige – Welt. 
Vom Schicksal kann ich mich unabhängig machen. 
Es gibt zwei Gottheiten: die Welt und mein unabhängiges Ich. 
Não se pense que é um descuido a tradução “Crer em um só Deus” no início das primeiras duas frases. A 
nossa opção fundamenta-se no facto de a fórmula usada por Wittgenstein corresponder ao início do 
Credo, que em português costuma ser enunciado assim. 
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a questão acerca do sentido da vida. A segunda, significa que quem é crente vê que os 

factos do mundo não resolvem nem contribuem nada para o sentido que a vida tem. Ou 

seja, admite-se, indiscutivelmente, que sem a existência de algo exterior, alheio ao 

mundo, não é possível perceber-se o sentido do mundo. Assim, isso que é 

imprescindível para uma compreensão efectiva do sentido do mundo situa-se, 

estranhamente, fora dele.377 No entanto, salta à vista que toda e qualquer modalidade de 

apreensão das realidades exteriores ao mundo ignora os limites estritamente lógicos que 

o pensar no interior do mundo devia observar. Por conseguinte, a crença em Deus 

significa uma trangressão, um salto injustificável, e não apenas injustificável mas até 

inadmissível, à luz das regras racionais identificáveis no âmbito da lógica da nossa 

linguagem. Ao mesmo tempo, crer em Deus traduz uma vidência, um contacto sem 

mediação sensível, que quebra as barreiras que a linguagem impõe ao mundo na versão 

que o Tlp (ou deveríamos dizer: em parte dele?) inculca. Mas aquilo que tem uma 

extraordinária repercussão sobre o que estamos a tentar apurar é a declaração segundo a 

qual só compreende o sentido da vida quem crê em Deus. Esta posição divide, desde 

logo, o mundo em dois horizontes diferentes: o dos crentes, que logram o acesso ao 

sentido da vida, e o dos descrentes que não (ateus, agnósticos e afins – mas, na verdade, 

não propriamente estes, pois não é verdadeiramente disso que se trata, antes todos 

aqueles cuja relação com o mundo está marcada pela vontade má: pela crença na 

possibilidade de intervenção no mundo e pela peculiar ilusão de sentido que a anima). 

Ressalve-se, porém, que esta divisão em dois mundos diferentes não assinala uma 

partição em dois géneros de conhecimento. Acreditar em Deus serve mais a precisão do 

Eu posto perante a vida ou a forma como o Eu não cabe nos simples factos do mundo 

do que um propósito propriamente cognitivo.378 

                                                             
377 Um dos aspectos que sempre importa ter presentes, para não se perder de vista aquilo para que 
Wittgenstein aponta, é que a linha de separação de águas que se desenha no seu pensamento não coincide 
com as fronteiras que tendemos a traçar. A crença para que Wittgenstein aponta tem que ver com a 
compreensão do carácter completamente impotente da vontade, com a absoluta aquiescência e com o 
“correlato” dela. Neste sentido, alguém pode estar inteiramente convencido da existência de Deus, 
acreditar sem qualquer dúvida nela, mas de tal modo que essa crença não está ligada a uma aquiescência 
absoluta, mantém a ilusão da eficácia da vontade, etc. Uma crença dessa ordem nada tem que ver com 
aquilo que parece estar em causa nos textos de Wittgenstein. 
378 Quando aqui se fala de algo exterior, alheio ao mundo, tenha-se presente que em vista do que 
acabamos de considerar, essa exterioridade ou esse carácter alheio, em rigor, significa apenas que se 
trata de algo irredutível aos próprios factos que fazem o mundo. Trata-se de uma forma particular de 
transcendência, mas não de uma forma diminuída dela. O que tem de particular é a circunstância de não 
haver nenhuma representação ou enunciação da transcendência como facto do mundo (nem mais um facto 
no espaço dos factos), contrapondo-a ao modo como um facto (uma realidade do mundo) pode ser 
contraposto a outro. A alteridade (ou transcendência) em causa é a alteridade ou transcendência que 
comporta a tese fundamental de o mundo não se esgotar nos factos do mundo. Para Wittgenstein, isso já 
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Note-se que ver e compreender o problema aqui em causa não significa 

necessariamente ter encontrado uma saída para ele, tê-lo resolvido. Pelo contrário, pode 

querer dizer somente que se encontrou uma dificuldade, uma aporia intransponível no 

facto de se ser. Wittgenstein parece distinguir três planos. Um é precisamente aquele em 

que não há qualquer noção de que a vida põe um problema de sentido – este plano 

corresponde a qualquer coisa como um adormecimento (constituído, como vimos, não 

por pura ausência de relação com o sentido, mas por uma forma peculiar de relação 

frouxa, não exigente, distraída com ele). O segundo plano é o da própria descoberta do 

problema do sentido – que pode e tende a dar-se sem que o problema que aparece venha 

acompanhado de qualquer solução. O terceiro plano é o do encontro de uma solução 

para o problema – de uma solução que o faz desaparecer como problema e, segundo 

Wittgenstein, não apenas o resolve, mas resolve-o plenamente: daquele modo que está 

implicado na carga semântica do termo felicidade. A solução (o sentido para a vida) 

referida por Wittgenstein não tem nada que ver com qualquer modificação do que 

acontece – como se o sujeito se transferisse com armas e bagagens para um refúgio de 

tranquilidade, onde ficasse ao abrigo das surpresas do mundo. Não. O sujeito fica 

exactamente onde e como estava. O que muda é apenas a sua atitude e, com ela, o 

aspecto de que tudo se reveste. A grande dificuldade está em identificarmos em que 

consiste propriamente a modificação produzida com a descoberta do sentido da vida – 

ou, o que é o mesmo, a que é que é dada aquiescência ou aquiescência absoluta de que 

Wittgenstein fala. Por outras palavras: a dificuldade central está em perceber que é que 

quer dizer vontade de Deus e Deus, como é que isso transfigura inteiramente tudo – e 

ao ponto de proporcionar, nem mais nem menos, do que felicidade.379 

                                                             
não pode propriamente ser dito, mas apenas mostrado, e cai na esfera daquilo em que todo e qualquer 
enunciado já trai e distorce aquilo que pretende exprimir.  
379 Há que sublinhar, quanto a este ponto, duas coisas. A primeira diz respeito ao facto de a crença em 
Deus alojar no seu próprio núcleo uma espécie de componente irracional ou, se quisermos dizê-lo assim, 
o impossível. Acreditar em Deus é acreditar no impossível. Por outras palavras, é ter de estar preparado 
para todo e qualquer acontecimento, por mais extraordinário que ele seja aos olhos do mundo. De sorte 
que nada pode pôr em causa, nada pode abalar o alicerce firme, único, incondicional de o sentido da vida 
se apoiar sobre a noção de Deus. Nem os acontecimentos trágicos acima citados, nem os mais trágicos 
que imaginar se possam. Tudo o que acontece no mundo é totalmente desvalorizado no confronto com o 
ganho de sentido que emana do divino. Assim, o ponto de vista religioso não tem o seu fundamento – 
nem o seu sentido – no mundo e, assim, não gravita ao redor das entidades que nele coexistem, nele 
perecem e em relação às quais quase fazemos depender, habitualmente, o nosso projecto de vida em 
maior ou menor grau. E quando Wittgenstein admite que não consegue evitar pensar as grandes questões 
da existência a não ser enquanto problemas religiosos, ele está a indicar o fim para o qual toda a sua 
filosofia aponta. Ora, tudo isto nos parece em consonância profunda com os ensinamentos de Tolstoi na 
adaptação dos evangelhos que ele levou a cabo. No programa de popularização e interpretação dos 
Evangelhos que Tolstoi apresenta no prefácio, esta obra correspondia à terceira parte de um plano muito 
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A acrescentar a este aspecto, há outro, pertinente, que o texto nos fornece, a 

saber: Wittgenstein diz que o mundo é dado ao sujeito. O sujeito entra no mundo, nasce 

(e nasce também conscientemente para ele), de tal modo que sempre já dá consigo no 

interior dele. Quer dizer, quando se chega ao mundo ele já aí está inteiro, completo, 

acabado e pronto a receber-nos. Não nos foi pedido nenhum consentimento prévio. A 

vontade humana não foi tida nem achada no assunto. Por isso, uma vez desperta para o 

mundo, ela não consegue evitar a surpresa ou o escândalo: ao aportar no mundo ele já 

existia. Assim, ele é uma realidade totalmente autónoma da vontade, está aí “à sua 

revelia”. E, por outro lado, o mundo está constituído de tal modo que, na sua absoluta 

facticidade, não se molda à vontade do sujeito, antes parece absolutamente 

independente dela.  

De tudo isto resulta que o sujeito é impotente face ao que o mundo é. Não só ele 

não contribuiu em nada para o mundo ser o que é, como também é totalmente incapaz 

de alterar o núcleo do que quer que seja nele, quer no que diz respeito à respectiva 

quididade, quer no que diz respeito a qualquer aspecto da conformação das coisas (que, 

segundo Wittgenstein, só ilusoriamente pode ser alterado por intervenção nossa). Este é 

um aspecto importante e mesmo decisivo. A vontade é impotente não só quanto à 

conformação destes e daqueles factos, mas, na verdade, também em relação à própria 

presença global das coisas – quer dizer, em certo sentido, impotente em relação ao 

próprio mundo. Não se trata, aliás, de duas coisas diferentes, na verdade são dois lados 

da mesma coisa: se assim se pode dizer, a absoluta e inexorável facticidade de tudo. 

Deste modo, a vontade sente uma total dependência de uma vontade estranha 

que, se assim se pode dizer, marca o mundo, perpassa o mundo. De certo modo, a 

vontade admite, está forçada a admitir, algo para lá de si, algo que lhe é anterior. E a 

dependência de uma vontade alheia torna-se mais patente na total aceitação de haver 

                                                             
mais vasto e ousado. A tradução e adaptação dos quatro evangelhos, fundindo-os em um único breviário, 
está dividida em 12 capítulos, os quais têm correspondência com as 12 frases em que se pode dividir a 
oração dominical (ou Pai Nosso) e traduzem, de forma condensada o espírito de toda a doutrina cristã. Cf. 
TOLSTOÏ, L. – Op. cit., prefácio, pp. 4 e 6. Na versão tolstoiana de Jo 8, 12-19, Cristo afirma: Segundo a 
minha doutrina a vida tem um sentido, enquanto segundo a vossa [dos judeus] ela não tem nenhum. Cf. 
IDEM, – Ibidem, cap. VII, v. 646, p. 192: Selon ma doctrine, la vie a un sens, tandis que selon la vôtre, 
elle n’en a point. E a justificação de a vida ter um sentido corresponde, atente-se bem, ao facto de 
alguém saber de onde vem e para onde vai. A insistência de que descendia de Deus, de que era um 
enviado do Pai (sabia de onde vinha) não convencia os judeus, mas faz entroncar a questão na essência do 
problema. Cristo não podia apresentar provas da sua genealogia. Mas cada um que acredita tem em si 
mesmo o Pai e a melhor forma de o conhecer é fazer a sua vontade a todos os momentos. Só esta via 
conduz a uma total independência (e bem assim a uma total desvalorização) dos sucessos do mundo e põe 
quem a segue na pista da felicidade.     
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uma potência que actua no mundo, uma potência diferente da vontade transcendental do 

sujeito, uma potência que a vontade sempre já encontra ou que sempre já está dada no 

próprio facto do mundo. Ou, dito por outras palavras, a dependência da vontade alheia 

que está em parte matizada, esbatida, diluída ou disfarçada pela crença no poder da 

vontade própria, torna-se inteiramente manifesta, ubíqua, invasiva, quando se destrói 

essa ilusão e se percebe a total entrega à facticidade de tudo.   

Mas tudo o que até agora se adiantou quanto ao sentido da vida pouco aclara a 

questão de fundo e, muito menos a resolve. Os elementos que temos estado a coligir 

como que circunscrevem aquilo para que Wittgenstein aponta, mas deixando sempre 

subsistir um hiato entre aquilo que fica propriamente desenhado e aquilo que é capaz de 

produzir o efeito referido por Wittgenstein. De sorte que toda a circunscrição que se vai 

obtendo acaba por equivaler a qualquer coisa como uma delimitação do âmbito onde se 

esconde – e sempre de novo continua escondido (não fixado e inteiramente por 

descobrir) o fundamental. 

 Mas retomemos o levantamento que estávamos a fazer. O reconhecimento que o 

sujeito faz da sua finitude, da sua incapacidade para dirigir e comandar os eventos do 

mundo, leva a vontade a aceitar as determinações do destino e a olhar o mundo “a partir 

de fora”. Assim, a resposta que o Tlp dá à questão sobre o sentido da vida está dada de 

modo inteiramente formal, na indicação desta atitude de tomar o mundo como uma 

totalidade indivisível, expresssão da vontade divina e a que o sujeito dá a sua inteira 

aquiescência, reconhecendo em tudo (quer dizer, na totalidade do mundo) um 

acontecimento plenamente benéfico.  

Como Wittgenstein diz, o sentido da vida encontra-o aquele cujo modo de viver 

faz desaparecer o que nela surge como problemático. O sujeito só consegue este 

desaparecimento quando o seu modo de viver particular não hostiliza nem afronta a vida 

enquanto tal. Quer dizer, há solução quando a atitude fundamental do sujeito (aquela 

que determina a “forma” da sua vida e a forma de tudo o que encontra nela) se adapta e 

se ajusta, a cada instante, ao próprio molde da vida. 

 

A solução do problema da vida nota-se pelo desaparecimento desse problema. 
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(Não é esta a razão por que homens, para quem o sentido da vida se tornou 

claro após prolongadas dúvidas, não conseguiam, então, dizer em que consistia esse 

sentido?)380         

 

O desaparecimento do problema mostra, finalmente, um rosto da solução. Este 

rosto não se pode confundir com a não suscitação do problema, com o não levantamento 

explícito dele – aquela situação previamente descrita de alguém nunca ter sido tocado, 

movido pelo problema. Para este, o problema nunca existiu – ao passo que para aquele 

outro, existia e desapareceu. Este parece-nos ser um ponto muito importante e em que 

vale a pena demorarmo-nos um pouco mais. Quando Wittgenstein fala de 

desaparecimento do problema, isso pode sugerir que o desaparecimento significa a 

eliminação do problema em causa – e, muito em especial, a sua eliminação como algo 

de indevido ou mal-formado. Nesse caso, a única vantagem em se ter suscitado o 

problema, passado por ele e conseguido desfazê-lo (percebendo que está mal-formado, 

resulta de uma doença, etc.) é conseguir-se uma espécie de “vacina” contra ele – uma 

imunidade de que a perspectiva mais desprevenida ainda não goza. Mas julgamos que 

não é para isto que Wittgenstein aponta. Uma solução deste tipo (e um tal entendimento 

do problema do sentido da vida) seria inteiramente incompatível com o carácter 

claramente positivo da solução que refere – i. e. com o facto de ela ter nitidamente que 

ver com o encontro ou a descoberta de algo que faz desaparecer o problema ou a 

questão relativa ao sentido da vida porque lhe responde. Ao dizermos isto, não 

pretendemos escamotear as dificuldades que rodeiam a identificação de qual é essa 

resposta. Pretendemos, sim, dizer que, por maiores que sejam tais dificuldades, elas têm 

que ver com este modelo fundamental de desaparecimento positivo – pelo encontro de 

uma resposta ou de um sentido – e não como o modelo de desaparecimento por mera 

“implosão”, desmontagem ou neutralização da própria pergunta ou do próprio 

problema. Por outras palavras, o problema do sentido da vida é claramente excessivo 

em relação àquilo que pode ser representado, tido, enunciado no plano dos factos. Mas 

nem por isso deixa de ser absolutamente irredutível. E a resposta ao problema também 

se situa para lá de tudo aquilo que pode ser representado, tido, enunciado no plano dos 

                                                             
380 Tlp, 6.521, vol. 1, p. 85: Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden 
dieses Problems.  
(Ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar 
wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinne bestand?) 
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factos. Mas nem por isso deixa de ser uma resposta. O que está em causa propriamente 

no problema quanto a uma resposta é aquele aspecto fundamental da perspectiva 

desenhada pelo Tlp, muitas vezes referido, mas não menos vezes esquecido (ou não 

levado suficientemente a sério): que a esfera dos factos (do que pode ser representado, 

tido, enunciado como facto) ou a esfera do que pode ser dito não esgota tudo – antes há 

algo de absolutamente irredutível a essa esfera.  

O que nos leva, por outro lado, a um outro ponto com que já sempre nos temos 

cruzado e que é chegada a altura de tentar focar com um pouco mais de nitidez.  

Muitas vezes, como vimos, os enunciados de Wittgenstein falam de problemas 

filosóficos como resultado de uma doença, de um sortilégio da linguagem – que a 

filosofia, tal como Wittgenstein a concebe, tem por tarefa justamente desfazer. Segundo 

este entendimento da constituição dos problemas, eles têm fundamentalmente o carácter 

de “excrescências” ou “mal-formações” da linguagem, a eliminar por uma espécie de 

dieta ou pelo “bisturi” da filosofia (no papel que Wittgenstein lhe atribui) que opera a 

respectiva ablação. Mas o que julgamos é que isto que se aplica aos problemas 

filosóficos criticados por Wittgenstein não se aplica aos problemas filosóficos da 

própria vida ou do seu sentido. Aos olhos de Wittgenstein, este problema é 

absolutamente irredutível a mal-formações ou excrescências da linguagem – é um 

problema que a resolução de todos os problemas da linguagem sempre deixa subsistir. 

Isso não quer dizer que não haja também em torno dele problemas do primeiro tipo – 

problemas filosóficos na acepção que Wittgenstein critica. Acontece é que esses 

problemas dizem respeito a formas ingénuas e erradas (afectadas pelo sortilégio da 

linguagem) de tentar tratar ou resolver o irredutível problema do sentido da vida.  

O que porventura fica por decidir em relação à solução adiantada por 

Wittgenstein é o seguinte: como é que é possível eliminar da própria vida aquilo que o 

texto dos diários parecia situar no seu seio, como algo que lhe inere? Não é o problema 

enquanto tal, mas antes a solução que se avançou que parece paradoxal. Pois em um 

primeiro momento disse-se que quem estivesse desperto para a vida teria de ver, ao 

menos, o problema que a constitui de raiz. E agora declara-se que as preocupações e 

tormentos da vida desaparecem, uma vez dissipado o problema radical que está no cerne 

dela própria.  

Em relação a este aspecto específico, a indicação dada nas VB já precisa, em 

certo sentido, aquilo que se encontra no Tlp. As VB falam de ajustar o modo de viver ao 
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molde, à forma da própria vida. De sorte que, neste caso, se houver um ajustamento 

total entre o modo como se vive e o molde da vida, os atritos, os obstáculos que a 

tornam problemática, embaraçosa – na medida em que impedem o encaixe correcto – 

são ultrapassados. Mas também esta resposta ainda contém um grau de formalidade ou 

indeterminação que não reprime a pergunta: como é que isso se consegue? Aqui é 

fundamental um segundo contributo do Tlp. Não se trata de fugir ao assédio constante 

da questão, trata-se, pelo contrário, de aceder a um plano radicalmente diferente do 

plano fenomenal.  

 

Não só a imortalidade temporal da alma humana, quer dizer, a sua 

sobrevivência eterna, mesmo depois da morte, não está de nenhum modo garantida, 

mas, sobretudo, esta suposição não realiza em nada o que quer que seja que com ela se 

quis alcançar. É resolvido algum enigma pelo facto de eu sobreviver eternamente?  

Não é esta vida eterna tão enigmática como a presente? A solução do enigma da 

vida no tempo e no espaço está fora do tempo e do espaço. (…)381  

 

Não é uma novidade asseverar que a chave do enigma da vida reside fora dela. 

Todas as indicações apontam nessa direcção. Contudo, não deixa de causar estranheza o 

facto de o fenómeno da vida e aqueles que são atormentados pelo seu sentido se 

encontrarem no interior do mundo. De tal modo que, o que falta precisar é a forma 

como alguém consegue sair do mundo, elevar-se para além dele. Na primeira passagem 

dos Diários, a renúncia em influir nos acontecimentos era avançada como condictio sine 

qua non para o sujeito se tornar independente do mundo e, assim, o dominar. Contudo, 

esta renúncia ao mundo pode confundir-se com atitudes muito diferentes entre si e que 

não desistem do próprio mundo. Por conseguinte, formulada desta maneira, a resposta 

ainda se presta a equívocos. E não espanta que a verdadeira resposta a esta questão – a 

efectiva superação do mundo – não seja facilmente localizável, pois ela vem disfarçada 

sob forma interrogativa. Mas, reunidos os principais indícios “oraculares” que se acham 

                                                             
381 Tlp, 6.4312, vol. 1, p. 84: Die zeitliche Unsterblichkeit der Seele des Menschen, das heiβt also ihr 
ewiges Fortleben auch nach dem Tode, ist nicht nur auf keine Weise verbürgt, sondern vor allem 
leistet diese Annahme gar nicht das, was man immer mit ihr erreichen wollte. Wird denn dadurch 
ein Rätsel gelöst, daβ ich ewig fortlebe? 
Ist denn dieses ewige Leben dann nicht ebenso rätselhaft wie das gegenwärtige? Die Lösung des 
Rätsels des Lebens in Raum und Zeit liegt auβerhalb von Raum und Zeit. 
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dispersos nos diversos escritos de Wittgenstein, só esta pista procura satisfazer as suas 

pretensões éticas radicais.  

 

Mas, pode-se viver de modo que a vida deixe de ser problemática? [De tal 

modo] que se vive na eternidade e não no tempo?382  

 

Eis a resposta de Wittgenstein – ainda algo indecisa – para curar o problema 

constitutivo da própria vida. À primeira vista, uma tal resposta parece descender por via 

da tradição estóica e, na verdade, as afinidades com os procedimentos doutrinários deles 

são flagrantes, porém isso não impede que a presença de Tolstoi em toda a questão 

também seja muito viva.383 Em todo o caso não convém avançar sem desmontar, 

superficialmente, a interpretação vulgar de eternidade. Eternidade não diz respeito a 

uma duração temporal sem princípio nem fim, isto é, a um bloco coeso e indivisível que 

abarcasse todo o tempo desde que há tempo e todo o tempo que venha a haver – ou seja, 

uma dimensão temporal irrestrita que se estende infinitamente para trás, para o passado, 

e para a frente, para o futuro. Não. Segundo o autor do Tlp (que neste ponto não se 

afasta da tradição), a eternidade não é uma noção temporal – é justamente o ponto de 

fuga do tempo, um plano que se subtrai ao tempo.  

 

                                                             
382 Tb 1914-16, entrada de 6.7.1916, vol. 1, p. 168: Kann man aber so leben, daβ  das Leben aufhört, 
problematisch zu sein? Daβ  man im Ewigen lebt und nicht in der Zeit? 
383 Sobre a questão de a vida verdadeira corresponder ao viver exclusivamente sobre o presente (ponto 8 
do seu programa), existem variadíssimas passagens, ora coladas à letra dos evangelhos ora em versão 
mais livre e popular da autoria de Tolstoi, que põem na pista do problema e lançam alguma luz sobre as 
observações de Wittgenstein. Veja-se, por exemplo, a versão que Tolstoi dá de Mt 6, 25-34: a parábola 
acerca do cuidado de quem está preso às coisas terrenas sempre já dispensa ao dia de amanhã, 
antecipando as preocupações do que ainda não chegou – contrariamente aos lírios do campo e às aves do 
céu que, despreocupadamente, apenas tomam o que é necessário e indispensável a cada dia. Tolstoï 
reverte para o seu evangelho, laconicamente. É por isso que não tenhais cuidado no futuro. Viver o dia 
presente. Tende o cuidado de estardes dentro da vontade do Pai. Não desejeis a não ser a única coisa 
que é importante, e tudo o resto virá por si mesmo. Esforçai-vos apenas por estardes dentro da vontade 
do Pai. Cf. TOLSTOÏ, L. – Op. cit., cap. IV, v. 324, p. 114 : C’est pourquoi ne vous faites pas de souci 
pour l’avenir. Vivre le jour présent. Ayez le souci d’être dans la volonté du Père. Ne désirez que ce 
qui, seul, est important, et tout le reste viendra de lui-même. Efforcez-vous seulement dêtre dans la 
volonté du Père. Contudo, a exposição mais alargada deste tema acha-se no capítulo intitulado A Vida 
não Existe no Tempo, cap. VIII, vs. 602-749, pp. 216-239. Aí encontramos tematizações do seguinte 
teor : (…) Sempre, a cada minuto presente, é preciso viver da vida do espírito, sem pensar no passado ou 
no futuro, e sem dizer: tal dia, em tal lugar farei tal coisa. Cf. v 820, p. 232 : Toujours, à toute minute 
présente, il faut vivre de la vie de l’esprit, sans penser ni au passé ni à l’avenir, et sans se dire : tel 
jour, à tel endroit je ferai telle chose. Outros exemplos, bastante elucidativos, encontram-se também 
em: vv 821 e 825, p. 234, v 835, p. 236.   
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Se se entende por eternidade não uma duração temporal infinita mas a 

intemporalidade, então vive eternamente quem vive no presente.384  

 

Soluciona o problema da vida, segundo a óptica wittgensteiniana, quem é capaz 

de viver exclusivamente a coberto do instante presente, preserverando nele e dele não 

saindo. Não se entenda por instante presente a unidade mínima de uma sucessão 

cronológica. O presente ou o instante presente enquanto ponto de fuga do tempo 

assemelha-se, como dissemos, ao nunc stans de Boécio, por oposição ao conceito de 

nunc fluens. Portanto, o presente intemporal não corresponde a uma unidade temporal 

mínima que, inevitavelmente, tem de dar lugar ao instante que lhe segue e que este, por 

sua vez, o dará a outro que também será destituído e revogado por outro idêntico, assim 

repetida e incessantemente ad infinitum. O instante presente é o agora que não passa, 

que nunca passa. É neste tempo sem tempo que a vontade encontra refúgio seguro. E, é 

notável assinalar, que esta permanência no instante presente decorre de a vontade se ter 

demitido de todo e qualquer envolvimento com os fenómenos, com o horizonte da 

temporalidade. De sorte que o não querer abre uma fissura no tempo e retira-lhe toda a 

espessura temporal (de sucessão e simultaneidade) que caracteriza a aparição dos 

objectos e torna, desse modo, o agora intemporal, vazio. Esvazia-o porque lhe retira o 

carácter movediço, de passagem, de ponte entre um antes e um depois fenomenal. O 

agora é um ponto sem extensão nem intervalo. Ora, de facto, é sobre este ponto 

inextenso que a vontade constrói a morada de sentido para a vida.385 

Este querer isento de relação com os fenómenos (um querer invertido, virado 

para dentro) contraria o impulso natural da vontade para agir sobre tudo aquilo que lhe é 

exterior, para materializar o seu dinamismo em um aqui e agora. Esta formulação é, de 

resto, indevida. Pois, vendo bem, o redirecionamento da vontade, se, em um primeiro 

                                                             
384 Tlp, 6.4311, vol. 1, p. 84: Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern 
Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt. 
385 É muito importante esta componente da resposta à questão do sentido, tal como aparece desenhada por 
Wittgenstein. Mas cumpre prevenir contra uma interpretação puramente formal, segundo julgamos, 
desvirtua completamente o seu sentido. Não se trata, pura e simplesmente, de modificar a forma temporal 
da experiência do mundo – em certo sentido, nem se trata propriamente disso. Quer dizer, o que 
Wittgenstein sugere está nos antípodas de qualquer modificação que se faça apenas nessa ordem (na 
ordem temporal). A suspensão do plano não é formal e conseguida no quadro de uma mera relação com o 
tempo: a modificação que leva do fluxo ao presente é essencialmente a uma modificação daquilo que 
aparece, mais precisamente, aquela modificação que faz aparecer tudo como a vontade de Deus e 
conformar inteiramente a vida à simples e irrestrita aquiescência a tal vontade. Quer dizer, a modificação 
do “enquadramento temporal” vem do próprio advento do sentido – constitui como que um corolário 
desse advento, de que é indissociável.  
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momento, parece ter que ver com uma concentração da vontade exclusivamente em si 

mesma (naquilo a que os antigos chamavam o e)f' h(miÍn, e um segundo momento, 

expande-se para lá de qualquer limite e torna-se, pela aquiescência, coextensiva ao 

próprio mundo (e a esse para-lá-dele a que se dá um sim sem reservas) – realizando-se 

assim (e só assim) aquela característica da vontade que Wittgenstein exprime, ao dizer, 

como vimos, que ela atravessa (durchdringt), perpassa o mundo.386  

Esta promoção do não querer, da renúncia absoluta ao plano prático (no sentido 

habitual do termo) produz uma fuga à temporalidade. Não se trata apenas de uma fuga 

ao tempo, mas de uma fuga a si mesma e às figuras em que se multiplica: desejos, 

expectativas, temores. De tal modo que a vontade fica protegida dos golpes que a 

passagem do tempo acarreta sempre consigo e, acantonada nesta forma de passividade, 

cria à sua volta um escudo profilático contra o sofrimento imposto pelo mundo. O 

mandato da vontade para viver no presente (que é ao mesmo tempo, como dissemos, um 

viver no todo), livra-a de todo o comércio com a incerteza e a contingência.387 Podemos 

dizer que ela vive sem medo e sem esperança. Assim sendo, a renúncia da vontade (a 

desistência de se perder por entre as solicitações mundanas e a entrega total aos 

desígnios da vontade divina) constitui a chave decisiva capaz de conduzir ao sentido da 

vida.  

O ganho obtido por meio de tal atitude parece, porém, reduzido. Aliás, à 

primeira vista até se tem a impressão de haver uma perda, não só uma perda, mas até 

um esvaziamento. Desiste-se de todo o tipo de controlo sobre as coisas ao redor do 

sujeito. Desiste-se também da corrida habitual à sua obtenção, ao desfrutar delas. A 

vontade desiste, portanto, de reinar sobre o que lhe é exterior. Em uma palavra: desiste 

do mundo. Esta desistência traz-lhe uma única certeza: viver exclusivamente no 

presente – o mesmo é dizer, viver na eternidade. Esta vivência ilustra a soberania 

absoluta da vontade sobre si mesma. Ou seja, desistiu de tudo menos de si. Perdeu tudo, 

mas ganhou-se a si mesma e, em consequência, ganha também, em certo sentido, o 

mundo. Incapaz de agir sobre qualquer outra realidade, de forma imediata, a não ser 

sobre si mesma, a inflexão sobre si reflecte a eficácia da sua potência. Este fechamento 

                                                             
386 Observe-se que a expressão de que aqui falamos não tem nada que ver com nenhuma intervenção (ou 
tentativa de intervenção) da vontade no mundo, mas sim com a atitude (ou, como se poderia dizer em 
alemão, com a Gesinnung). A aquiescência à totalidade faz que o objecto da vontade passe a ser a 
totalidade e nada menos do que ela. 
387 Como é fácil de ver, este viver no todo constitui um traço de afinidade, ao mesmo tempo, com a ética 
estóica e com aquilo que se encontra em Spinoza. 



 

 380 

na cidadela do presente, esta subtracção às incertezas da sucessividade temporal, 

permite à vontade cumprir – segundo o que Wittgenstein afirma, de forma muito 

peremptória – a finalidade da vida. 

 

Só é feliz quem vive, não no tempo, mas sim no presente.388 

 

O caminho da ascese da vontade leva à felicidade. Mas, como se indicou antes, 

não parece uma tarefa fácil: deixar tudo em favor de uma única coisa – a qual, em 

aparência, não vale mais do que quaisquer outras. E o extraordinário resulta do facto de 

tudo isto que Wittgenstein preconiza ter estado sempre ao nosso alcance. Pois trata-se 

daquele reduto de realidade em relação ao qual se dispensa toda e qualquer mediação 

externa. Por esta razão, volta-se ao princípio da nossa exposição. Quem vive feliz 

dissolve o problema que parece constituir o cerne da condição humana. Isto é, o homem 

feliz encontra-se na vida ao abrigo de todo e qualquer dano, de todo o conflito ou 

discórdia com o mundo envolvente. Encara a vida como um acontecimento alegre, de 

cujo fundo irradia um halo luminoso – e não como um acontecimento problemático, 

duvidoso, questionável. De sorte que não sente a vida como problema, como crise ou 

conflito. Sente-a como algo digno de louvor e admiração. Portanto, a descoberta do 

sentido da vida elimina a problematicidade da vida e, ao eliminá-la, liberta de todo o 

género de sofrimentos que a oposição entre o sujeito metafísico e o mundo propiciava. 

Resolvida a antinomia entre o sujeito e o mundo, vencida essa oposição através da 

desistência de todo o comércio com o mundo, convém sublinhar o seguinte. A 

abdicação da vontade não resulta somente da descoberta de que o seu poder sobre o 

exterior é ilusório e de que a exposição do sujeito aos acasos, tanto favoráveis como 

desfavoráveis, desgasta o equilíbrio interior. A abdicação faz-se em nome de um valor 

seguro e duradoiro: abdica-se a favor da vontade divina. Ou, como também se pode 

dizer (e vimos que Wittgenstein diz): entregar-se à própria vida, ao próprio destino – 

aquilo a que podemos chamar o destino absoluto. 

No entanto, a maneira como Wittgenstein vence o problema do sentido da vida 

deixa no ar uma certa perplexidade. A identificação entre o sentido da vida e Deus (um 

Deus sem qualquer filiação a credos religiosos) está feita sem que se aduzam razões, 
                                                             
388 Tb 1914-16, entrada de 8.7.16, vol. 1, p. 169: Nur wer nicht in der Zeit, sondern in der Gegenwart 
lebt, ist glücklich. 
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sem que nos textos a discutam, justifiquem, etc. Não se percebe por que razão é ou tem 

de ser assim. Se ela é uma petição de princípio, então a saída do mundo mediante a 

permanência no instante presente é algo não se entende cabalmente. Ou seja, se há ou 

não uma forma de demonstrar as razões pelas quais Deus é o sentido do mundo – isso 

constitui um problema radical que não se vê equacionado nos textos, mas também não 

se compreende por que razão se tem de sair do mundo para alcançar o seu sentido. 

Porque, se a identificação é para levar a sério, como parece ser, e se tudo o que nele 

existe e acontece fica a coberto desse núcleo de sentido (uma vez que Deus é o nervo, o 

fundamento dele), então parece inconsequente a saída do interior do mundo por parte 

daquele que está atormentado pelo seu sentido. Pareceria mais consentâneo, com a 

petição de princípio atrás referida, uma simples mudança na maneira de estar no mundo: 

em um primeiro momento o estar no mundo não tomava Deus como sentido dele – em 

resultado disso, os tormentos e angústias de quem se sente desorientado e perdido na 

vida – para, de seguida, ver e deter o mundo como obra de Deus, como uma 

multiplicidade de manifestações do seu poder criador.  

Estas conjecturas acentuam as dificuldades e balizam, de maneira grosseira, a 

envergadura do problema que tem estado sob foco de análise. Todavia, mesmo que a 

fuga ao mundo, por decreto da vontade e a partir do reconhecimento da sua impotência, 

tivesse em vista uma fuga ao mal, cuja fonte é o querer ou a ilusão de poder do livre 

arbítrio, da “liberdade” – e mesmo que com essa fuga se pretendesse conquistar uma 

forma de vida inteiramente nova – como em vários momentos se acentua nos GT. Isto é, 

uma espécie de vida inteiramente consagrada às atenções que o espírito reclama. Ainda 

fica por clarificar, por decidir os fundamentos em que assenta aquela identificação. Pois 

não basta uma referência nominal, várias vezes repetida, para ter força probatória. 

Uma coisa é certa. Responde correctamente ao sentido da vida quem vive feliz. 

Esta felicidade não se encontra (embora haja quem a procure) em elixires farmacêuticos 

ou em viagens a lugares exóticos com todas as fantasias incluídas. O viver feliz abdica 

de ter, de possuir o próprio mundo e só por meio da despossessão, do despojamento do 

peso da mundanidade, se dissipam as nuvens que habitualmente ensombram a beleza e a 

alegria da vida humana. Traçar o azimute para esse “paraíso perdido” é o propósito do 

último capítulo desta segunda parte. 
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§13 

DE OLHOS POSTOS NA FELICIDADE 

Não existe, porventura, evidência empírica mais fortemente enraizada no ponto 

de vista natural (e, assim também, em toda a tradição filosófica ocidental) do que a de o 

ser humano estar sempre já lançado na procura da felicidade. De tal modo é assim que a 

banalização desta ideia quase nos impede de levantar a questão de forma séria e com 

pretensões filosóficas. Na verdade, aquela aspiração está presente, de forma inexplícita, 

em todos os momentos e em todas as formas de vida humana. Só pode dar-se ao luxo de 

consumir tempo e energia com a reavaliação da posição do humano diante deste 

problema quem nada de outro tem para fazer senão matar o tempo de qualquer jeito (por 

exemplo, elaborando dissertações académicas). De sorte que não se está longe da 

verdade, se dissermos que, para a esmagadora maioria de pessoas, semelhante questão 

parece gasta, velha e estafada. Isto é, não merece discussão. E isto por duas razões 

diferentes: a primeira, porque se trata de uma evidência, de um anseio tão colado à 

própria vida humana que dispensa qualquer meditação filosófica; a segunda, porque esta 

foi uma temática omnipresente em todos os grandes filósofos ocidentais e acerca dela 

não lograram encontrar consenso quanto aos meios para alcançar a felicidade nem 

quanto ao que ela mesma significa. Mas, sendo assim, precisamente por isto – porque 

não houve (e parece estar longe de haver) um ponto de vista consensual acerca da 

aspiração mais comum e generalizada no modo de vida do humano – é que a questão 

merece, reclama e tem de ser de novo equacionada por cada um de nós.  

Independentemente da condição social, da crença religiosa que se professa ou do 

estatuto profissional que se tem, para o ser humano não basta estar vivo. Quer dizer, 

estamos na vida, entregamo-nos a ela, não apenas com o propósito de a consumir de 

qualquer modo, de a gastar, porque a isso estamos obrigados enquanto vivemos; 

acontece antes que queremos aproveitá-la o melhor possível. Isto significa que no modo 

de viver do humano, a despeito da grande amplitude de diferenças que se registam 

nestes aspectos, constantemente se almeja atingir qualquer coisa como a plenitude da 

vida humana. Quer dizer, o sujeito está de raiz dominado por essa aspiração ao bem 

supremo da vida: ser feliz. Se, por acaso, alguém julga não ter condições para chegar a 

sê-lo, não só evita a tudo o custo ser desgraçado, mas procura que a distância a que fica 

deste desiderato seja a mais pequena possível – e, de todo o modo, a própria aceitação 
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da distância resulta de uma resignação: em última análise, se fosse possível, a própria 

felicidade seria a meta a atingir.  

Equacionado o problema desta maneira, nem precisaríamos de invocar as vozes 

da tradição para virem depor a nosso favor.389 Todos, sem excepção, parecem estar 

lançados no encalço de uma tal empresa, percorrendo caminhos divergentes – e até 

contraditórios entre si – para a levar a cabo. E todos, sem excepção, alimentam a 

esperança de, no decurso da própria vida, atingirem esse estado – que é o único que 

valeria a pena em absoluto e justificaria completamente a existência. Encontrar uma 

forma de vida que satisfaça em absoluto o sentido dela, eis a preocupação fundamental 

inerente à vida humana – ou, como também podemos dizer, eis a preocupação 

fundamental do sujeito ou do Eu. E sem esse desiderato cumprido, sem se chegar a ser 

feliz, é como se nos faltasse o essencial para ela se cumprir enquanto vida humana 

plenamente vivida.  
                                                             
389 São inúmeras as formas de registo e de análise que a questão tomou e de que foi alvo ao longo da 
história do pensamento. Platão encabeça a crítica, sumamente irónica, ao facto de o ponto de vista natural 
não reclamar o explícito levantamento de tal questão, dado o carácter fundamental de que se reveste. Pois 
a felicidade, a relação com ela, a aspiração a ela, a tentativa de alcançar é algo que o comum dos mortais 
tem sempre já pressuposto na sua existência. Veja-se, por exemplo, PLATON – Oeuvres Complètes, Ion, 
Ménexène, Euthydème, Tome V, I Partie, texte établi et traduit par Louis Méridier, Les Belles Lettres, 
Paris, 19897, 278e 3:  åAra/ ge pa/ntej aÃnqrwpoi boulo/meqa euÅ pra/ttein; Não é verdade que 
todos nós, homens, desejamos ser felizes? A mesma ideia, com um raio de acção que nem sempre lhe 
atribuimos, foi formulada assim por: PASCAL, B. – Pensées, texte etábli par Louis Lafuma, Editions du 
Seuil, 1962, 148 (425), p. 85: (…) Tous les hommes recherchent d’être heureux. Cela est sans 
exception, quelques différents moyens qu’ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que 
les uns vont à la guerre et que les autres n’y vont pas est ce même désir qui est dans tous les deux 
accompagné de différentes vues. La volonté fait jamais la moindre démarche que vers cet object. 
C’est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu’à ceux qui vont se pendre. Todos os 
homens procuram ser felizes. Isso é sem excepção, por diferentes que sejam os meios que para tal 
empregam. Eles tendem todos para esse fim. O que faz que uns vão à guerra e outros não é este mesmo 
desejo que nos dois casos está acompanhado por perspectivas diferentes. A vontade nunca faz a mínima 
diligência a não ser na direcção desse objecto. É o motivo das acções de todos os homens, até mesmo 
daqueles que se vão enforcar. Porém, a amplitude da questão exposta assim por Pascal já tinha sido 
avançada, de forma inequívoca, por Aristóteles: quer no que respeita ao facto de todas as coisas tenderem 
para um certo bem, quer no que respeita ao facto de a felicidade ser o fim último para o qual todas as 
acções humanas apontam. Cf. ARISTOTLE – Nicomachean Ethics, livro I(a), 1094a e 1097b. Veja-se a 
tradução portuguesa: ARISTÓTELES – Op. cit, liv. I, 1094a e 1097b. Encontram-se formulações ainda mais 
contundentes, na pretensão de universalidade, mas enunciadas de modo inteiramente formal, em relação 
ao facto de as nossas acções terem sempre em mira a felicidade: IDEM, Ibidem, liv. I, 1101a, 18-19: Nós 
fazemos da felicidade o fim e, na verdade, o fim completo em qualquer circunstância e de um modo total. 
No original: th\n eu)daimoni¿an de\ te/loj kaiì te/leion ti¿qemen pa/ntv pa/ntwj. Ou esta outra: É, 
de facto, graças a ela [a felicidade] que fazemos todas as demais coisas. IDEM, Ibidem, 1102a: tau/thj 
ga\r xa/rin ta\ loipa\ pa/nta pa/ntej pra/ttomen (...). Não espanta, de facto, que diversos estudos 
sobre a moralidade na civilização helénica tenham chegado a resultados para os quais as citações agora 
reproduzidas apontam: primeiro, que a felicidade é o melhor sinal de uma máxima completude da vida 
humana e, segundo, que toda a actividade do humano tem como meta ou como alvo último a felicidade. 
Veja-se, por exemplo: ROBIN, L., A Moral Antiga, tradução de J. Morais-Barbosa, Ed. Despertar, Porto, 
s/d, pp. 63-64; CAEIRO, A., A Areté como Possibilidade Extrema do Humano, INCM, Lisboa, 2002, pp. 
361-370 et passim. (a) As nossas citações do texto grego seguem sempre a versão da Loeb Classical 
Library, edição já citada. 
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Também a concepção de felicidade que encontramos expressa no corpus de 

Wittgenstein parece corresponder a um estado de completude, de plenitude, arredado 

de toda e qualquer componente de carência.390 Mas a questão está em saber de que 

modo e a que ponto – quer dizer, em que medida corresponde ao terminus ad quem da 

tensão inerente de que falámos.  

Para esclarecer este ponto é necessário apurar, em primeiro lugar, que espécie de 

bem é a felicidade (as propriedades que a caracterizam e o seu significado). Em seguida, 

é necessário apurar também se é possível conquistá-la, obtê-la – e, não menos 

importante, se há somente um modo ou vários – e até que ponto a sua obtenção efectiva 

depende apenas de cada um de nós, de uma determinação da vontade, ou da conjugação 

de diversos factores, uns internos outros exógenos ao próprio sujeito: tais como a sorte, 

a perícia, a inteligência ou a coragem entre outros; ou se, pelo contrário, aquilo que 

trivialmente designamos por felicidade constitui apenas o pano de fundo, o ponto de 

fuga ideal (o punctum imaginarium) – para que tende a vida (e para que precisa de 

tender para não parecer falha de sentido) mas de todo o modo é inalcançavél para o ser 

humano.  

Assim sendo, há uma grande diferença entre o modo como se deseja a felicidade 

e aquilo por que se deseja tudo o mais a que aspiramos na vida. Este modo é 

inteiramente diferente de como se pretende estar vivo amanhã, de como se espera 

terminar com êxito uma tarefa, de como se deseja comer quando se tem fome. Também 

não se confunde a felicidade com a tendência para obtenção de honrarias, riquezas ou 

glória. Quaisquer que sejam os bens materiais conquistados (ou o prestígio e os demais 

desideratos deste género), eles apenas funcionam como bens por causa dos quais se 

anseia ainda atingir algo mais: nenhum desses bens vale por si só, a tendência para cada 

um deles não elimina a tendência para outros, o fluxo de tensão que me liga a cada um 

não pára nele, segue sempre para lá, em direcção a algo mais. Mas a felicidade quer-se a 

qualquer preço, por si mesma e de tal modo que, em última análise, a tendência para ela 

não a ultrapassa, não procura justamente senão isso. Não se quer ser feliz para ganhar 

outra coisa. De sorte que, efectivamente, o desejo de ser feliz não estabelece uma 
                                                             
390 Em última análise, justamente aquela plenitude que Boécio procura explicitar como terminus ad quem 
do anseio humano da “interminabilis vitae tota simul ac perfecta possessio” (De consolatione 
philosophiae, 5-6-9-11) ou também aquilo que está em causa em uma passagem da obra de Spinoza: 
ESPINOSA, B., Tratado da Reforma do Entendimento, tradução e notas de A. Borges Coelho, Livros 
Horizonte, Lisboa, 1971, §1, p. 21. Trata-se de uma passagem onde se discute a existência de bens 
verdadeiros e de entre estes a do bem supremo. De tal sorte que, se fosse possível a alguém descobrir este 
último e alcançá-lo, essa pessoa fruiria então “para todo o sempre uma alegria contínua e suprema.”   
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ligação com algo que lhe seja exterior, não consiste em algo por meio do qual ainda se 

tem em vista outra coisa, não significa um ponto intermédio de uma cadeia de 

aspirações humanas. O desejo de ser feliz esgota-se em si mesmo e por si mesmo 

enquanto finalidade última do viver. Para dizer como os gregos, a felicidade remete para 

uma disposição autárcica, no sentido etimológico preciso. Quem persegue a felicidade, 

ainda que o faça por via da conquista de bens passageiros e materiais, sabe que não é a 

sua conquista que ele quer, mas sim um acréscimo que ela lhe traz (que não é de modo 

algum uma coisa, um produto material). Perseguir a felicidade é, assim, perseguir uma 

forma de vida capaz de erradicar a insuficiência, a carência, a incompletude em que a 

vida humana se constitui a cada instante no seu próprio acontecer.  

Todo o ser humano deseja ser feliz e este desejo não significa uma opção, uma 

escolha entre várias possibilidades. A perseguição da felicidade retrata um completo e 

inalienável apego que se tem à vida: a forma como esse apego, no fundo, sempre já 

implica também um apego em atingir o máximo, a plenitude, a sua total e completa 

satisfação. No entanto, se fôssemos minuciosamente interrogados quanto à inclinação 

ou anseio que nos liga à felicidade, não saberíamos responder de onde nasce uma 

inclinação ou anseio assim tão obstinado, tão forte e firme. E, por outro lado, o mesmo 

vale também a respeito da crença que tende a acompanhar esta mesma inclinação ou 

anseio: a crença em que é possível (e podemos alcançar). E algo de equivalente vale 

ainda a respeito das múltiplas modalidades de concretização ou desformalização deste 

vínculo fundamental ou desiderato da felicidade – ou seja, a respeito das diferentes 

perspectivas que nos orientam sobre que é que é preciso para ser feliz, como é que a 

felicidade pode ser obtida, etc. Uma forma de vida na qual não subsista qualquer atrito, 

qualquer fricção entre a forma de a viver e o molde da vida; a crença em que pode haver 

uma harmonia absoluta – entre o exterior e o interior, entre a forma da nossa vida e a 

vida em geral. Com efeito, o que seja o conteúdo real de uma vida plena, feliz constitui 

um problema de difícil apreensão. Isto não impede que haja compreensões mais ou 

menos feitas, prontas a usar, do que é a felicidade, de tal modo que cada sujeito, em 

condições normais, tem uma determinada compreensão que o orienta, como que uma 

“rosa dos ventos” das direcções fundamentais da felicidade, que lhe permite saber, pelo 

menos até certo ponto, onde é que se situa ou que rumos há que tomar para encurtar a 

distância em relação a ela. 
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Vejamos alguns aspectos disto, apenas para compreendermos melhor o terreno 

que pisamos e a porção que Wittgenstein toma no meio dele.  

Considere-se, antes de mais, o seguinte enunciado de Tolstoi. 

 

As famílias felizes parecem-se todas, as famílias infelizes são infelizes cada uma 

à sua maneira.391     

 

Esta concepção de felicidade circunscreve o fenómeno de um modo negativo: 

isto é, fazendo-a corresponder a qualquer coisa como uma ausência de dificuldades ou 

de problemas (por maioria de razão também a um estado arredado de todo o tipo de mal 

estar, conflito ou sofrimento). A felicidade passa precisamente por não haver nada que 

especialmente se destaque, por uma absorção no curso da vida sem que nada o emperre 

e de tal modo que a felicidade nada tem digno de realce, de nota, passa precisamente por 

esse não haver nada de especial para notar. De sorte que o que marca esta concepção é 

que, nela, a felicidade é concebida do exterior, do ponto de vista de ter problemas e 

dificuldades, para o qual a mera ausência deles aparece já como algo que, em absoluto, 

vale a pena.  

Neste sentido, como diz Tolstoi, as vidas felizes são todas semelhantes e não 

têm história. Ou se a têm, ela é igual para todos. Pelo contrário, cada pessoa infeliz 

encarna uma versão da própria desgraça. Quer dizer, a infelicidade tem história e passa 

definidamente por estas e aquelas peripécias que se notam e que se é capaz de 

identificar: o sofrimento (que não tem de ser necessariamente físico) é o denominador 

comum de todas elas. 

Os populares contos de fadas oferecem-nos, em escorço, uma versão destas duas 

disposições humanas. A narrativa reporta-se aos acontecimentos aflitivos e perigosos 

por que o herói teve de passar até alcançar a felicidade. O conto descreve os episódios 

que põem em risco, a cada instante, a própria vida, a saber, os perigos que o herói 

enfrenta até vencer o emblema máximo deles, a morte. Por fim, vencidos os obstáculos 

todos, seja única e simplesmente pela intrepidez do herói ou com o auxílio de um 

qualquer benfeitor ou adjuvante, a felicidade é alcançada e, uma vez alcançada, a vida 

                                                             
391 TOLSTOI, L. – Ana Karenina, Obras Completas, vol. II, tradução de João Gaspar Simões, Aguilar 
Editora, Rio de Janeiro, 1993, p. 13. 
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não sofre mais mudança. Isto significa que a existência heróica traduz uma vitória que, 

uma vez conseguida, nada nem ninguém conseguem alterar. “Para sempre” indica 

uma espécie de carimbo exacto, genuíno, do homem feliz. Por esta razão, os contos de 

fadas terminam invariavelmente com a felicidade e a sua perduração: viveu feliz (ou 

viveram felizes) para sempre. Aqui não só está envolvida a ausência de problemas, a 

qual torna esta forma de vida sem história, mas vinca-se ainda um outro aspecto 

fundamental: o prolongamento indefinido, a definitiva estabilidade da situação 

conquistada. De modo que, em virtude de uma preserverança para todo o sempre, torna-

se desinteressante, monótono e sem atractivos, descrever os pormenores de uma vida 

que seja sempre igual. Mas este desenlace típico não traduz apenas desinteresse pela 

continuação da narrativa, assinala também que se está na presença de uma barreira para 

além da qual a linguagem perde o seu poder e eficácia – isto é, de certo modo exprime 

que se deparou com uma forma peculiar de indizível.392 A felicidade não é representável 

por nem exprimível em a linguagem.  

Mas esta não é a única concepção de felicidade que conhecemos. Vejamos 

outras versões que é possível encontrar em enunciados de diversas proveniências. 

 

Em correspondência à ideia de uma felicidade que dure mais do que um 

segundo, talvez dois, três segundos, não consigo representar nada.393  

 

Olhemo-nos de frente. Nós somos os Hiperbóreos – sabemos bastante bem como 

vivemos à margem. «Nem por terra nem por mar encontrarás o caminho que conduz 

aos Hiperbóreos»: isto já Píndaro sabia a nosso respeito.394 

 

                                                             
392 Por isso, não se conhece, na já longa história do pensamento humano (em especial na história da 
literatura), uma narrativa – seja qual for o modelo literário utilizado (o romance, a novela, o drama ou o 
poema) – totalmente dedicada à felicidade. Toda a história da literatura cobre apenas (e provavelmente 
não pode cobrir outra coisa senão) a nossa errância longe da felicidade (e ao mesmo tempo a caminho 
dela). Em várias alturas Wittgenstein exprime a sua admiração por ver nos contos de fadas problemas que 
lhe eram familiares. Por exemplo, Tlp, 4.014, vol. 1, p. 27.   
393 BÖLL, H. – Romanen und Erzählungen 4 (Ansichten eines Clownes), 1961-1970, Verlag Kiepenheuer 
& Witsch, Köln, 1979, p. 140: Unter Glück, das länger als eine Sekunde, vielleicht zwei, drei 
Sekunden dauert, kann ich mir nichts vorstellen. 
394 NIETZSCHE, F. – Sämtliche Werke (Der Antichrist), Band VI, Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, 
De Gruyter Verlag, Berlin, 1993, p. 250: Sehen wir uns ins Gesicht. Wir sind Hiperboräer, – wir 
wissen gut genug, wie abseits wir leben. «Weder zu Lande noch zu Wasser wirst du den Weg zu den 
Hiperboräern finden»: das hat schon Pindar von uns gewuβt.  
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Ao cabo dos anos observei que a beleza, tal como a felicidade, é frequente. Não 

se passa um dia em que não estejamos, um instante, no Paraíso.395  

 

Talvez não seja descabido dizer que esta colecção de três exemplos esgota, nas 

suas linhas gerais, embora de forma grosseira e pouco determinada, todas as concepções 

de felicidade. A saber, ela é encarada como um estado passageiro, como algo que é 

impossível alcançar ou então como uma visita frequente.  

A primeira concepção (saída da boca de um palhaço) admite que a felicidade é 

um acontecimento excepcional e fortuito, um prazer instantâneo que, mal chega, logo 

desaparece. Portanto, trata-se de uma ocorrência invulgar, tão inesperada quanto fugaz, 

na vida humana. A preciosidade deste “estado anímico” está aliada à sua raridade. 

A segunda concepção põe o humano a milhas de distância de alguma vez pisar o 

país da felicidade (onde supostamente vivem os hiperbóreos). Para Nietzsche, nós 

desconhecemos a cartografia de um tal país e, mesmo que ela nos fosse familiar, os 

meios disponíveis para lá chegarmos revelam-se de uma incapacidade e inadequação 

totais. Não só a pátria dos hiperbóreos é inalcançável para o humano, como nenhuma 

das rotas que traçarmos na vida conduz a ela: os caminhos da vida desviam-nos da 

direcção correcta – todas as tentativas são vãs, todas as esperanças infundamentadas. 

Segundo este ponto de vista não há nada que possa valer ao desamparo e perdição dos 

homens (excepto o facto de estarmos todos no mesmo batel e gozarmos de uma posição 

de igualdade que nos converte, de acordo com as palavras de Kierkegaard, em irmãos 

marcados pela morte: sumparanekrwme/noi).396 Ou, para usarmos uma parábola 

religiosa, tudo se passa como se a expulsão do paraíso tivesse assignado ao humano um 

                                                             
395 BORGES, J. – Obras Completas (Los Conjurados), tomo III, Emecé Editora, Barcelona, 1989, p. 456: 
Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en 
que non estemos, un instante, en el paraíso.  
396 Na sugestiva expressão de Kierkegaard, sugerida a partir de Luciano, mas inventada pelo pensador 
dinamarquês à revelia das regras morfológicas da formação dos particípios em Grego Antigo. 
Kierkegaard fala de qualquer coisa como uma sociedade de gente marcada pela morte no princípio de 
duas das partes de Ou/ Ou: Reflexão do Trágico Antigo sobre o Trágico Moderno e Silhueta: Distracção 
Psicológica (J, 133, 166). No Diário de 9.1.1834 (Pap. II A 690), Kierkegaard fala dos 
sumparanekrwme/noi  de Luciano, como sendo aquela espécie de pessoas para quem gostaria de 
escrever. A expressão que se encontra em Luciano (Diálogo dos Mortos 2.1) é, de facto, o(mo/nekroj. A 
passagem de nekroi/ para o particípio poderá resultar da ligação com o uso de nenekrwme/noj em Hb 
11, 12, citado por Kierkegaard em Pap. II A 490 (sendo que a forma do particípio aparece estropiada, com 
perda do redobro, na versão de Ou / Ou: sumparanekrwme/noi. Veja-se KIERKEGAARD, S., Ouevres 
Completes III, L’Alternative, 1.re Parte, Éditions de L’Orante, Paris, 1970, pp. 128, 157, 414 e 
KIERKEGAARD, S., S. Kierkegaard’s Journals and Papers 5, Autobiographical Part I, 1829-1848, ed. H. 
V. Hong e E. H. Hong, Indian University Press, Bloomington, 1978, p. 115.     
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caminho de sentido único e sem regresso. Segundo esta concepção a felicidade é uma 

causa perdida. 

A terceira concepção, a que faz do optimismo o principal tempero da vida, 

vislumbra por toda a parte motivos de regozijo, alegria e felicidade, os quais 

desvanecem parcialmente a tenebrosidade e o cinzentismo das concepções anteriores. A 

felicidade (e a beleza também) está por aí à mão de semear e empresta ao carácter 

efémero e precário das coisas uma aura resplandecente. 

Todas estas concepções de felicidade comprometidas com o mundo têm em 

comum (embora em graus diferentes) o facto de a negarem como estado duradoiro, 

“maciço”, permanente. Na mais optimista das hipóteses, é uma companhia frequente, na 

mais pessimista, um alvo inatingível. Ora, independentemente de todas as diferenças 

que têm lugar nesta matéria, se o nosso ponto de vista habitual fosse interpelado a 

respeito deste assunto, a inclinação imediata seria a de tomar partido por uma delas, de 

acordo com a forma de vida a que cada um entrega os seus dias – ou seja, consoante as 

perspectivas (mais precisamente as perspectivas de desformalização do nosso vínculo 

formal à ideia de felicidade) que reinam em cada um.  

Todavia, a concepção desenvolvida por Wittgenstein rejeitá-las-ia às três. Antes 

de mais, porque comprometem a felicidade com o mundo sensível. À excepção do 

nihilismo nietzscheano que a dá como um reduto inexpugnável, as outras 

comprometem-na com o prazer e a satisfação das nossas inclinações naturais ou com 

algo inesperado (um acontecimento surpreendente em que se pode tropeçar ao virar da 

esquina). Em verdade, à luz dos enunciados de Wittgenstein, não é possível alcançar 

uma vida feliz sem uma determinação, um esforço de sondagem do sujeito acerca do 

sentido da vida. E esse é ponto fulcral por que é indispensável começar.  

A cadeia de análises desenvolvidas na secção anterior pôs em confronto duas 

maneiras de o ser humano se colocar perante a questão: os que dispensam uma expressa 

indagação do sentido da vida (e aceitam tacitamente sentidos instituídos no seio da 

civilização ou cultura em que vivem – em todo o caso, sentidos que estão muito longe 

de desenhar um recorte nítido, único e exactamente determinado) e aqueles que 

acreditam ser incontornável a procura do sentido da vida (e, em simultâneo, a procura 

de um sentido para o mundo em geral) – uma procura feita pelo próprio. Disse-se 

então que, segundo Wittgenstein, sem a suscitação deste questionamento é como se o 

homem estivesse cego para o mais importante (estar cego para o problema que a vida 
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encerra e esconde). Como também se observou, essa cegueira desaparece, de certo 

modo, quando se percebe que há um problema; e desaparece ainda mais quando se 

consegue isolar e identificar o sentido da vida (o qual tem uma correspondência total ao 

mundo). Com efeito, Wittgenstein acrescenta – na sequência de uma extensa série de 

debates e explorações acerca dos principais conceitos éticos, da qual o Tlp apenas deixa 

ver como que a ponta de um icebergue397 – que o sentido da vida tem de estar fora da 

vida, o sentido do mundo tem de estar fora dele: só assim ele escapa ao regime 

contingente que o governa. E, na continuação, como também se viu – identifica esse 

sentido com Deus ou com a vontade de Deus. Com efeito, a simples identificação não 

opera nenhuma revolução na vida prática. Mas o ponto decisivo naquilo que escreve a 

este respeito é a peculiaridade da forma como entra em cena isso a que Wittgenstein 

chama Deus ou vontade de Deus. Não está aqui em causa Deus como aparece nos 

enunciados “teológicos”. E a interferência deste conceito desvia daquilo para que 

Wittgenstein aponta. O ponto onde se “faz agulha” para aquilo em que Wittgenstein faz 

residir a felicidade é o conflito que opõe as pretensões do sujeito e a autonomia do 

mundo. Wittgenstein adianta então que só há uma maneira de vencer esse conflito: 

desitir da vontade própria e aceitar incondicionalmente a vontade independente, total, 

que marca uno tenore a totalidade do mundo e a que chama “vontade divina”. Esta 

decisão envolve uma compreensão, uma reflexão prévia sobre as convicções que a 

vontade tende a ter assentes acerca de si mesma. Trata-se, portanto, de a vontade fazer 

um exame de si, nomeadamente no que respeita à sua potência de intervir no curso dos 

acontecimentos. Segundo Wittgenstein, é o exame deste problema que pode pôr o 

sujeito no caminho certo. Nem a ponderação sobre a máxima aquisição de bens 

materiais, nem tão pouco a aprovação de um projecto de vida virado para o mundo, 

qualquer que ele seja, são susceptíveis de conduzir à plenitude da vida humana. Ignorar 

aquele requisito, do exame da própria potência da vontade, significa necessariamente 

errância, distracção, desvio do alvo correcto. 

Portanto, em primeiro lugar, para pôr na pista da felicidade é indispensável 

destruir as ilusões, firmemente enraizadas, quanto à capacidade que o sujeito tem de 

                                                             
397 WINCH, P., “Wittgenstein Treatment of the Will”, in CANFIELD, J. (Ed.), The Philosophy of 
Wittgenstein (My World and Its Value), vol. 3, Garland Pub., London, 1986, pp. 56-67, p. 56: What 
Wittgenstein says about the will in the Tractatus is the tip of an iceberg, some of the underside of 
which is revealed in various entries in the Notebooks 1914-16. O que Wittgenstein diz sobre a vontade 
no Tractatus é a ponta de um icebergue, de cuja parte submersa é revelado algo em várias entradas dos 
Livros de Notas de 1914-16. 
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submeter os fenómenos ao seu domínio. Trata-se, portanto, de abdicar de todo o poder 

volitivo (ou melhor, abdicar da ilusão de poder, pois em regra não há nenhum poder de 

que se possa fazer abdicação), isto, segundo Wittgenstein, é o primeiro mandamento 

para se ser feliz. 

 

E, no entanto, em certo sentido, o não desejar parece ser o único bem.398       

 

Sucede, entretanto, que a renúncia da vontade a qualquer intervenção nos 

acontecimentos mundanos não parece ser suficiente, por si só, para conduzir o sujeito à 

felicidade. Desistir de toda e qualquer intervenção no mundo significa, stricto sensu, 

que o sujeito volitivo se põe à margem dos eventos, em clara atitude de protecção no 

que respeita à incerteza do desfecho que eles podem ter e às consequências que deles 

podem advir: sejam elas benéficas ou prejudiciais. O sujeito mantém-se a salvo de todo 

e qualquer envolvimento em e com o mundo. Isso não significa que, em absoluto, se 

deixa de agir, mas apenas que toda a acção passa a estar marcada por uma aguda 

consciência de que, em última análise, a vontade nada pode e de que tudo o que faz no 

mundo depende inteiramente de algo para lá de si. Portanto, quem não deseja, como 

Wittgenstein diz no passo citado, assume a desistência de uma relação, de uma aliança 

que naturalmente se aceita e na qual constantemente se tende a embarcar. Mas, se este 
                                                             
398 Tb 1914-16, entrada de 29.7.1916, vol. 1, p. 172: Und doch scheint in einem gewissen Sinne das 
Nichtwünschen das einzig Gute zu sein.  
A suspensão de todo o género de ganhos mundanos, a suspensão de toda e qualquer aquisição, não é 
estranha a algumas das correntes do pensamento ocidental No cristianismo, o único caminho que pode 
conduzir ao supremo bem exige uma aceitação total da vontade de Deus. É evidente que os Evangelhos 
representam, quanto a este problema, a fonte originária (e a adaptação tolstoiana reforça ainda mais a sua 
importância decisiva). Mas também a literatura secundária cristã não poupou esforços, ao longo dos 
séculos, na transmissão desta ideia fundamental. E podemos resumir tudo isto com as palavras de Padre 
Manuel Bernardes: BERNARDES, M., Nova Floresta, vol. III, Lello Editores, Porto, s/d, p. 432, ao afirmar 
que, para acertar com o bem, é grande atalho não querer por vontade própria.  
Não podemos deixar de referir a proximidade que esta ideia do não desejar poderá ter com a tradição 
budista. Não consideramos aqui nenhum dos aspectos que têm relevo nesta matéria (nem tampouco o 
papel mediador que poderá ter sido desempenhado por Schopenhauer). A literatura sobre a  relação entre 
Wittgenstein e o Budismo é bastante vasta. Não cabe referir mais do que alguns títulos. Veja-se, por 
exemplo: GUDMUNSEN, C., Wittgenstein & Buddhism, Macmillan Press, London, 1977; PHILLIPS, D., “On 
Waiting to Compare Wittgenstein and Zen” in SHANKER, S. (ED.), Ludwig Wittgenstein, Critical 
Assessments, vol. 4, Routledge, London, 1996, pp. 208-213; BOERO, M., “Lo Indicible y el Zen en la 
Vida de Wittgenstein”, Estudios Franciscanos, 46 (1995), pp. 71-101; CANFIELD, J., “Wittgenstein and 
Zen” in SHANKER, S.(ED.), Ludwig Wittgenstein, Critical Assessments, vol. 4, Routledge, London, 1996, 
pp. 185-207; COX, C. & COX, J. – “The Mystical Experience, With an Emphasis on Wittgenstein and 
Zen”, in Religious Studies, 12, 1976, pp. 483-491¸ KALUPAHANA, D., “The Notion of Suffering in Early 
Buddhism Compared with Some Reflections of Early Wittgenstein”, Philosophy East and West, 27/4 
(1977), pp. 423-431. 
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primeiro passo em busca da felicidade promove uma desistência do mundo, então 

parece legítimo supor que precisamos de um esvaziamento, de deitar fora algo (por 

assim dizer, trastes supérfluos) com vista a desimpedir o caminho que nos conduz ao 

bem que mais interessa e mais se deseja. Ou seja, em vez de a busca da felicidade se 

dirigir a qualquer coisa como o acrescento de algo que nos falta, aquilo que, segundo 

esta concepção, realmente precisamos é, antes de tudo o mais, largarmos o que temos, 

desistirmos e desembaraçarmo-nos de tudo o que nos prende, de tudo o que nos mantém 

prisioneiros do mundo e da ilusão de poder intervir ou alcançar o quer que seja nele.399 

Trata-se, portanto, de um despojamento e não de uma aquisição. Se carecemos de 

algo para sermos felizes, e sem dúvida que carecemos de algo porque se não fosse assim 

não procurávamos sê-lo –, aquilo de que carecemos não são os bens que habitualmente 

se procuram, não é o mais, o suplemento, a visão “enriquecida” de nós mesmos que 

tende a inculcar-se como o rosto da felicidade que procuramos.  

Por outras palavras, e de acordo com os textos de Wittgenstein, a primeira 

medida a tomar tem um carácter drástico em relação ao nosso modo de vida habitual. 

Ela provoca uma ruptura radical com a mundividência habitual. Isto põe, claro está, 

dificuldades e enfrenta resistência por parte do nosso modo habitual de ver. Desde logo, 

porque parece impossível e votada ao fracasso a própria tarefa de suprimir os desejos; e, 

depois, mesmo admitimos que semelhante tarefa possa ser eficazmente realizada, nós 

tendemos a não perceber qual possa ser o sentido de uma vida assim. Porém, segundo 

Wittgenstein, a supressão dos desejos não pode ser tomada como uma entre várias 

alternativas à nossa escolha. Não, não se trata sequer de uma possibilidade, pois a tese é 

precisamente a de que esta atitude em relação à vida tem, de certo modo, algo de 

obrigatório. Se alguém quer realmente ser feliz, não há outra escolha, a não ser 

eliminar da sua vida a lógica canibal dos desejos. Pois o desejo significa um 

movimento proclítico (uma espécie de fome) na direcção daquilo que nos falta: o 

objecto desejado. De sorte que o objecto desejado não existe senão como fantasma no 

horizonte dos possíveis. Isto é, o objecto desejado (o alvo do nosso desejo) é, na 

verdadeira acepção da palavra, uma realidade virtual.400 Ora, faz parte desta virtualidade 

justamente que o objecto do desejo possa não ter qualquer cabimento no quadro da 

realidade em que estamos inseridos. Em uma palavra, o desejo pode não ser satisfeito. 

                                                             
399 Ilusão essa que constitui a própria prisão a ele. 
400 Vimos anteriormente que esta “constituição proclítica” do desejo forma um dos elementos ilusórios da 
auto-compreensão habitual da vontade. Cf., em particular, II Parte, §8, pp. 211-249.   
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Neste caso concreto, a irrealização dos desejos (a frustração a que muitos estão votados) 

indica, sem margem para dúvidas, que não passavam de ficções ou de quimeras. Aliás, 

bem vistas as coisas, são ficções e quimeras as “entidades” atrás das quais corremos na 

maior parte da nossa vida. Até parece que, a maior parte das vezes, a felicidade está a 

um passo de nós: basta, para lhe deitarmos a mão, que aquilo que desejamos aconteça, 

que o desejo se realize. Contudo, uma breve indagação é suficiente para verificamos que 

a satisfação dos desejos não termina com o apetite do próprio desejar. Bem pelo 

contrário, a satisfação do desejo reproduz, multiplica os nossos desejos. Não há 

nenhuma maneira de desligar a máquina dos desejos de uma vez para sempre através 

do consumo, da satisfação dos desejos. De tal modo que, a voracidade – ou o 

canibalismo – dos desejos parece imparável.401 Para Wittgenstein o remédio para se 

poder ser feliz desenha-se na possibilidade de extirpar os desejos, neutralizar essa 

estrutura constitutiva do humano, percebendo que está, por natureza, dirigida a algo 

impossível. A gravidade da questão atinge o auge se considerarmos que não há 

alternativa, só esta decisão radical pode mudar a vida para melhor, só esta decisão pode 

pôr na pista da felicidade. Dito por outras palavras, o que aqui está em causa, antes de 

mais, é uma espécie de guerra total (de todos os modos e em todas as frentes possíveis) 

em relação à ilusão de que a felicidade se encontra em algures no exterior: a saber, uma 

guerra movida contra a panóplia de bens de fora – os quais, como os estóicos 

poeticamente afirmavam, nos aliciam e conquistam, tão somente, para melhor nos 

estrangularem.402 Trata-se, por conseguinte, de ganhar uma independência total face ao 

que é exterior, enquanto, na verdade, está completamente fora do alcance e não tem 

qualquer proporção com aquilo que esta demanda. E trata-se, por meio dessa 

independência, de fortalecer o espírito de resistência a toda e qualquer captação da 

vontade por qualquer objecto do exterior, por mais aliciante e tentador que ele pareça. 

                                                             
401 É aquilo que tão sugestivamente já se acha expresso na célebre comparação do trabalho do desejo com 
o trabalho de encher tonéis furados, que se encontra em PLATÃO, Górgias, 493a-b. 
402 SÉNECA, L., Cartas a Lucílio, tradução de J. Segurado e Campos, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa, 1991, carta 51, p. 176: Repele todas as paixões que te dilaceram o coração; se outra maneira não 
houver de as arrancar, melhor te seria que, juntamente com elas, arrancasses também o coração! 
Combate sobretudo os prazeres, trata-os como os teus piores inimigos. Tal como os ladrões a quem os 
egípcios chamam φιλήτας, eles só nos abraçam para melhor nos estrangularem.  
(Tal como o tradutor nos chama a atenção, o termo filêtas é um neologismo cronstruído a partir dos 
substantivos “amante” e “ladrão”, em grego – pois é esse jogo de palavras que está subjacente à passagem 
irónica que caracteriza os prazeres como ladrões.) 
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Como se observou, esta atitude aproxima-se em vários aspectos da noção de 

tranquilidade e de indiferença promulgadas pelos estóicos.403  

Também para Wittgenstein esta independência tem de ser total e absoluta, de 

modo que se torna indispensável cortar o mal pela raiz e de uma vez para sempre. E, 

não é possível cortar o mal pela raiz só por via da recusa deste e daquele objecto do 

mundo, caso a caso. Pois não existe uma garantia prévia de que a vontade vença sempre 

quando confrontada com as “tentações”. E, por outro lado, a recusa de um objecto pode 

muito bem decorrer da adesão a outro, de tal modo que, em última análise, é 

precisamente porque se continua a aderir à maquinaria dos desejos e porque ela 

continua a funcionar em pleno (e, portanto, estamos, de raiz, voltados para o exterior) 

que renunciamos a isto ou àquilo.  

É o que Wittgenstein enuncia, com toda a clareza, em um passo dos DBT 1930-

1937: 

 

Quando digo que gostaria de despir a vaidade, é questionável se não o quero 

apenas por vaidade. Eu sou vaidoso & na medida em que sou vaidoso, os meus desejos 

de melhorar são também vaidosos. Então eu gostaria muito de ser como este & aquele, 

que não eram vaidosos & que me agradam & calculo já, em espírito, as vantagens que 

teria em “despir” a vaidade. Enquanto se está sobre o palco, é-se justamente actor, 

faça-se aquilo que se fizer.404 

 

Quer dizer, nada nos pode garantir que as nossas próprias tentativas para 

neutralizar todo o tipo de intromissão mundana não estejam ainda enredadas e presas, 

inadvertidamente, ao mundo – e que aquilo que se quer expulsar seja ele mesmo a 

âncora que prende e segura (e mesmo torna infrutífera, ilusória), toda e qualquer 

tentativa de libertação. Posto isto, o que Wittgenstein julga indispensável levar a cabo é 

o seguinte. Todas as formas de intervenção no mundo pressupõem o próprio mundo, em 

                                                             
403 Veja-se nota de rodapé 353, supra. 
404 DBT 1930-1937, entrada de 15.11.1931, p. 64: Wenn ich sage, ich möchte die Eitelkeit ablegen, so 
ist es fraglich, ob ich das nicht wieder nur aus einer Eitelkeit heraus will. Ich bin eitel & soweit ich 
eitel bin, sind auch meine Besserungswünsche eitel. Ich möchte dann gern wie der & der sein der 
nicht eitel war & der mir gefällt, & ich überschlage schon im Geiste den Nutzen, den ich vom 
«Ablegen» der Eitelkeit haben würde. Solange man auf der Bühne ist, ist man eben Schauspieler, 
was immer man auch macht. 
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maior ou menor grau, como palco no qual elas desfilam e acontecem. I. e. todos os 

projectos mundanos são projectos do e para o mundo. Ora, sendo assim, a única 

maneira efectiva de alguém conquistar a independência atrás referida não passa, de 

modo algum, por rejeitar cada coisa individualmente, mas antes por rejeitar o próprio 

mundo enquanto lugar onde reside e se deve buscar a felicidade. Trata-se, portanto, de 

retirar ao mundo a função de palco ou sede da felicidade, rejeitar tudo aquilo que ele 

tem para nos oferecer e aliciar. Perde-se a totalidade do mundo e ganha-se apenas uma 

única coisa: poder absoluto sobre si mesmo, sobre o eu (volitivo, o único que realmente 

existe). Ganha-se (ou reconquista-se) apenas aquilo que já nos pertencia, embora de um 

modo incipiente, enfraquecido – e alienado no mundo, entregue a ele. De acordo com 

este quadro de ideias, o mais importante de tudo é que uma pessoa não se perca a si 

mesma.405  

Com esta separação entre a vontade e o mundo, esta separação radical, 

eliminam-se as ilusões que a vontade alimentava de nele poder intervir e de, em último 

caso, o poder dominar. Somente nesta altura se está em posição de igualdade com o 

mundo. Pois, se existe, de facto, uma autonomia do mundo em relação à minha vontade 

(que a proposição 6.373 expõe e pela qual começaram as nossas indagações acerca da 

vontade), não é verdade que exista a mesma autonomia do sujeito em relação ao mundo. 

Pelo contrário, o que existe é uma relação de dependência umbilical do sujeito face ao 

mundo e, precisamente, a dificuldade principal consiste em o sujeito se libertar dela. 

Vale para mostrar esta dependência tudo o que se disse acerca da vontade empírica. 

Mas, tal como também se tentou mostrar mediante sucessivas análises do fenómeno da 

vontade transcendental, esta última tem justamente o poder de cortar este “cordão 

umbilical” que nos liga ao mundo.  

Cortado o elo de ligação, consumada a ruptura, restam duas entidades 

autónomas. Ao selar este divórcio com o mundo, a vontade pretende fundar as suas 

decisões em um plano totalmente seguro, a salvo de toda e qualquer interferência 

acidental, externa. As realidades sobre as quais agora exerce o seu domínio, são 

realidades que pertencem, em exclusivo, ao interior, à ipseidade. De sorte que as figuras 
                                                             
405 Sobretudo nos escritos pessoais (os diários), Wittgenstein faz, a toda a hora, apelos no sentido de não 
perder o interior, o espiritual que há no humano. Ele constitui, por assim dizer, a chama do divino que 
resta, que sobrevive em cada um. Perdido o interior, perdida a vida do espírito, tudo em nós está perdido. 
Por outro lado, a conservação da vida do espírito contempla a possibilidade de uma relação com Deus, de 
um olhar para o ideal mais elevado, para a exigência suprema e, quem sabe, cumprir esse ideal (embora 
em Wittgenstein isso nunca seja conseguido – a sua falta de fé incondicional impede a sua realização). 
São tantas as passagens onde este apelo é feito, nos GT, que nos escusamos a citá-las.  
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habituais da vontade, as figuras que a identificavam na relação que sempre se tinha 

estabelecido com a mundanidade (os desejos, as expectativas, as memórias…) deixam 

de ter um papel decisivo na conformação da própria vida. E, eliminada a ligação com as 

coisas terrenas, desaparecem também os sentimentos que as acompanham: o medo, a 

ansiedade, o pavor, o arrependimento, o remorso, etc. Divorciada de todo o comércio 

com o mundo, a vontade eleva-se a uma “experiência” ou a um plano totalmente isento 

dos efeitos da temporalidade. Esse plano dá pelo nome de instante presente. Trata-se 

do instante presente enquanto reduto que escapa a todo o tipo de trânsito com o passado 

e com o futuro. Trata-se, como dissemos, de um presente intemporal, de um “reduto” 

que não faz agulha com o tempo e se constitui mesmo como fuga ao próprio tempo. 

Viver sem tempo significa viver desprendido de toda a espécie de relação que nos 

prende às incertezas do mundo. Como teremos oportunidade de ver com mais nitidez, 

segundo Wittgenstein, só através desta fuga ao tempo é possível caminhar, em 

segurança, na direcção da felicidade. Trata-se, por consequência, de uma radical 

negação da forma de relação com o exterior que tende a ser imediata no sujeito. Não 

desejar significa suspender ou, melhor, romper a ligação com o mundo. É tudo isto que 

se exprime no texto dos Tb 1914-16 que já referimos anteriormente e que é decisivo 

para se compreender a concepção wittgensteiniana de felicidade.  

 

Só é feliz quem vive, não no tempo, mas sim no presente.406    

 

A primeira coisa que é preciso não esquecer é que este presente não tem nada 

que ver com o mesmo tipo de relação com o mundo (o mesmo tipo de entrega a ele, de 

atribuição ao mundo ou ao exterior da função de sede ou fonte da felicidade), apenas 

com uma modificação da amplitude temporal – que seria então apenas muito mais 

estreita, fechada em cada instante. Não. O que é decisivo no presente (ou no fora-do-

tempo) de que Wittgenstein fala é a modificação da relação com o mundo. De sorte 

que é justamente essa modificação da relação com o mundo que permite a constituição, 
                                                             
406 Tb 1914-16, entrada de 8.7.1916, vol. 1, p. 169: Nur wer nicht in der Zeit, sondern in der 
Gegenwart lebt, ist glücklich.  Como já se fez referência, Schopenhauer foi um dos pensadores que mais 
influenciaram Wittgenstein. Todavia é necessário sublinhar que essa influência incidiu, em especial, em 
vários aspectos do domínio da Ética. Por exemplo, a tese de que só quem vive no presente logra alcançar 
a felicidade tem, nos textos de Schopenhauer, vários e fortíssimos antecedentes. Cita-se um parágrafo 
integralmente dedicado a este tema e que permite aferir do parentesco entre aquilo que se encontra em 
Schopenhauer e as concepções desenvolvidas por Wittgenstein – cf. SCHOPENHAUER, A., WWV, vol. I, 
livro 4, pp. 379-395.   
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se assim se pode dizer, qualitativa do presente em causa como fora-do-tempo. Em uma 

palavra, o fora-do-tempo em causa no enunciado de Wittgenstein é o fora-do-mundo. E 

este fora-do-mundo não tem nada que ver com uma evasão real – como se se fosse para 

um outro sítio, como se deixasse de se estar no quadro da realidade marcada pela 

presença concreta disto e daquilo, etc. Não. O fora-do-mundo é uma questão de atitude 

e vem da modificação da pretensão da vontade própria ou da reavaliação do seu próprio 

papel no mundo. 

A partir do momento em que efectivamente deixa de estar votado ao mundo, o 

sujeito goza de qualquer coisa como uma invulnerabilidade total e maciça. Não existe 

rigorosamente nada que possa surpreender quem se acha fechado no instante presente. 

Ele corresponde ao ponto fixo que sustenta todo o movimento e mudança, bem como a 

totalidade dos acontecimentos que têm lugar nos mais diversos pontos do espaço – i. e. 

a simultaneidade (n. b. a simultaneidade do fora-do-tempo, a simultaneidade do reduto  

de si mesmo). Quando se está ao abrigo do presente qualitativo, nenhum perigo assusta, 

nenhum sentimento desequilibra o sujeito. Quem assim se eleva acima dos acidentes do 

mundo goza de uma tranquilidade perfeita.407 Nada nem ninguém pode prejudicar o 

homem que se mantém nesse plano (o homem feliz), nem mesmo o que parece mais 

temível e mais destruidor de tudo para os valores do mundo: a morte.  

 

Quem é feliz não pode ter medo. Nem mesmo perante a morte.408  

 

O momento presente, desligado de toda a comunicação com o passado e o 

futuro, assemelha-se à eternidade. Quer dizer, uma vez cortada a relação com o mundo 

como fonte de felicidade, o presente torna-se absoluto, infinito, eterno – o mesmo é 

dizer: converte-se em presente intemporal, em eternidade. Estar totalmente imerso nele 

constitui, portanto, o melhor (e único) antídoto para vencer o medo da morte. Escudado 

no instante presente – instante presente qua tempo subjectivo, tempo do sujeito que 
                                                             
407 A própria formulação a que recorremos põe em saliência a proximidade entre aquilo que está em causa 
na concepção de wittgensteiniana de felicidade e a noção estóica de “estado ou condição que faz ficar 
acima das coisas que acontecem” – a e(/cij u)pera/nw poiouªsa twªn sumbaino¯ntwn – tal como se 
acha expressa em Diógenes Laércio, Vitae VII, 93 (= Stoicorum Veterum Fragmenta III, 49). Veja-se: 
FERRO, N. & CARVALHO, M. J. (Eds.), S. Kierkegaard, Adquirir a Sua Alma na Paciência, Assírio e 
Alvim, Lisboa, 2007, p. 204, que remete também para Diógenes Laércio VII, 129 (SVF III 265) e SVF III 
264, 269, 270 e 274.     
408 Tb 1914-16, entrada de 8.7.1916, vol. 1, p. 169: Wer glücklich ist, der darf keine Furcht haben. 
Auch nicht vor dem Tode.  
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percebe que nada pode pedir ao mundo e que efectivamente nada lhe pede – o sujeito 

deixa de estar ligado àquilo que acontece ou, mais precisamente, deixa de estar ligado a 

isso, de tal modo que essa ligação tenha poder sobre ele e o exponha àquilo que 

acontece no mundo. De sorte que, para a vida no presente (no presente qualitativo de 

que se falou) não há morte, enquanto acontecimento capaz de perturbar a vida. Também 

já não há qualquer vestígio de temores nem esperanças. A vida e o presente são, em 

certo sentido, eternos. São-no, não enquanto acontecimentos compreendidos e 

associados ao nascimento e ao desaparecimento, ao antes e ao depois, e detidos como 

traços ou características acidentais do tempo. A intemporalidade do presente – a sua 

eternidade – não quer dizer uma duração infinita (inacompanhável pela razão humana), 

uma linha interminável de sucessividade. Quer dizer sim: sem tempo, “estar-desligado-

dele, posto-ao-abrigo-dele. Dito de forma paradoxal: um intervalo temporal sem 

duração (comparável ao olho de um furacão, onde reina uma total ausência de 

turbulência). E para quem vive sobre esse intervalo temporal que nunca passa (mas é 

condição de toda a passagem), para quem nele se sustém, nada é susceptível de o 

atingir. 

 

A morte não é um acontecimento da vida. A morte não se vive. 

Se se entende por eternidade não uma duração temporal infinita, mas a 

intemporalidade, então vive eternamente aquele que vive no presente. 

A nossa vida é tão sem fim, como o nosso campo visual não tem limites.409 

 

Na concepção desenvolvida por Wittgenstein a respeito da questão da felicidade, 

um elemento essencial é que a vida no presente (insiste-se: no presente qualitativo de 

que falou) está livre dos limites do tempo e constitui uma condição do efectivo alcance 

da felicidade. Mas aqui há que ver, com toda a nitidez, a diferença entre o presente 

meramente “quantitativo” (o presente que resulta de um desaparecimento ou perda de 

peso do passado e do futuro) e o presente qualitativo de que se falou.  

                                                             
409 Tlp, 6.4311, vol. 1, p. 84: Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht. 
Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt 
der ewig, der in der Gegenwart lebt. 
Unser Leben ist ebenso endlos, wie unser Gesichtsfeld grenzenlos ist. 
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Todas as coisas convergem para o presente, é ele que as suporta a todas. 

Ninguém vive no horizonte do passado nem no horizonte do futuro. O passado e o 

futuro são extensões da constituição do tempo em torno do seu centro no presente. 

Vive-se sempre no presente, lembrando-nos, isso sim, de que houve presente que já é 

passado e que poderá haver presente que ainda está para vir.410 Em rigor, não há 

passado nem futuro (um já não é e o outro ainda não está a ser). Mas o que 

verdadeiramente há é presente, inesgotável e indestronável. Havendo tal centramento no 

presente,411 este centramento pode parecer suficiente para constituir o reduto de que se 

falou. Pois pode parecer que o simples encerramento na esfera do presente (o voltar 

costas ao passado e ao futuro) basta para desvincular da “roda das vicissitudes”. Mas, de 

facto, não basta. Admitindo que é possível um tal encerramento, mesmo que ele 

proporcione (como sem dúvida proporciona) uma considerável diminuição da superfície 

de “atrito” ou de exposição ao mundo, não impede de modo nenhum que o próprio 

presente seja contrário à vontade do sujeito – seja um presente em que o mundo nos 

nega das várias formas que tem de o fazer. Assim, só quando há um desinvestimento do 

próprio presente do mundo – i. e. só quando também o presente do mundo é 

desactivado como fonte de felicidade ou sede dela e também no presente se recua para 

o reduto que a vontade pode constituir pela neutralização da sua dependência em 

relação ao mundo – só então se constitui, de facto, o presente de que Wittgenstein fala 

como reduto ou, para empregar a expressão dos Estóicos antes referida,412 como e(/cij 

u)pera/nw poiouªsa twªn sumbaino¯ntwn.  

Assim, a possibilidade de alcançar este porto seguro, livre de quaisquer 

incertezas, depende de uma firme determinação da vontade (da vontade transcendental). 

Como vincámos, trata-se de uma determinação que vai contra a tendência natural, 

contra a evidência a cada instante reforçada, de a vontade participar, intervir e, se 

possível, dirigir os acontecimentos circundantes. Repudiar essa ligação, naturalmente 

estabelecida e socialmente reforçada, prova a firmeza com que a vontade abraçou o 

                                                             
410 Em rigor, o passado e o futuro não se constituem apenas quando há actos de lembrança ou 
presentificação. Têm já presença, no próprio instante perceptivo, na forma daquilo a que Husserl chamou 
retenção ou protensão, independentemente de quaisquer actos – ou têm, nos termos que também Husserl 
usou para descrever a sua peculiar forma de presença antes e independentemente de qualquer acto que os 
tematize, uma presença horizontal. Mas aqui podemos abstrair deste aspecto. 
411 Descrevemo-lo de forma muito sucinta e grosseira, deixando de parte alguns aspectos que fazem que o 
próprio presente enquanto tal não seja absolutamente isolável de quantum mínimo de representação do 
passado e do futuro. Mas o carácter unilateral da descrição que fizemos não afecta aquilo que procuramos 
pôr em evidência. 
412 Cf. as notas: 353 e 407, supra. 
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projecto de se elevar acima do mundo da vida, acima da contingência e como esta põe 

em causa a própria possibilidade de alguma vez alcançar a felicidade para que se tende. 

Mas, como é fácil de imaginar, esta decisão está muito longe de ser pacífica ou de ser 

tomada de ânimo leve, uma vez que o percurso susceptível de conduzir à felicidade 

encontra uma multidão de dificuldades e obstáculos que é preciso superar e vencer. Por 

isso: 

 

O ser humano não é capaz de se tornar feliz assim sem mais. 

Quem vive no presente vive sem medo e sem esperança.413     

 

Quem vive sem medo e sem esperança vive em uma esfera muito diferente 

daquela em que costuma decorrer a vida humana – e também muito diferente daquela 

em que se tende a situar aquilo que corresponderia à felicidade. Isso faz que o ponto de 

vista habitual – o nosso, o de todos os dias – tenha dificuldade em perceber qual passa a 

ser a perspectiva de quem vive assim – como Wittgenstein diz que se tem de viver para 

conseguir ser feliz. Que vivência é essa que inibe a ligação com o futuro e com o 

passado – e, na verdade, também com o presente do mundo e com tudo quanto se pode 

alcançar nele? Que vivência é essa que renuncia a tudo aquilo que se pode ter no mundo 

– as alegrias e os prazeres, as posses e os triunfos, etc., etc.? Que vivência é essa que 

ignora todo e qualquer projecto de vida, todo e qualquer vir a realizar-se, no sentido 

habitual do termo? No entanto, salta à vista que, para se atingir um tal estado, tem de se 

viver, em exclusivo, no presente. E, viver exclusivamente sobre o presente, exige do 

sujeito um esforço gigantesco, um desprendimento e uma renúncia radical das 

solicitações mundanas. Por outro lado, torna-se dificílimo imaginar alguém que não 

espere nada e nada exija ao mundo, que não tema nada, isto é, que enfrente a realidade 

em atitude de total desprendimento, tranquilidade e indiferença. É evidente que, sem 

a análise mais detalhada do significado de viver no presente, parece que estamos a falar 

de um estado inumano e, de tão inumano que parece, um estado inalcançável (o qual, 

pelo menos à primeira vista, até parece indesejável, repugnante mesmo – e, de todo o 

modo, tudo menos feliz). Visto que a felicidade, no entendimento proposto por 

                                                             
413 Tb 1914-16, entrada de 14.7.1916, vol. 1, p. 171: Der Mensch kann sich nicht ohne weiteres 
glücklich machen.  
Wer in der Gegenwart lebt, lebt ohne Furcht und Hoffnung. 
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Wittgenstein, parece consistir na ausência de todo e qualquer contacto, de toda e 

qualquer “contaminação”, com o “mundo fáctico da vida”, parece aplicar-se o 

comentário do vulgo que é referido no Fédon de Platão a propósito dos filósofos e da 

forma como tornam a vida algo muito próximo da morte e merecem esta última.414  

De facto, é preciso salientar que Wittgenstein não se está a referir a indivíduos, a 

sujeitos empíricos, a “aparências” (a pessoas que nascem, vivem e morrem), mas sim a 

uma entidade profundamente estranha (nas palavras dele mesmo) e que dá pelo nome de 

sujeito metafísico. Quer dizer, o que está em causa nisso a que Wittgenstein chama a 

felicidade não é pura e simplesmente qualquer coisa como uma transfiguração do 

mundo, mas também algo como uma transfiguração do próprio sujeito, que deixa de 

estar “perdido” na ganga das determinações empíricas e passa a estar concentrado em si 

mesmo – no seu núcleo, naquilo que propriamente é, e propriamente o faz.415 Percebe-

se, a partir daqui, um aspecto que é igualmente decisivo para a concepção exposta por 

Wittgenstein: quem vive exclusivamente no presente habita a vida ela própria. Por 

outras palavras, quem vive no presente não funda a sua vida sobre algo que depende dos 

acidentes dela, sobre ilusões acerca do que pode ser alcançado nela, sobre algo que pode 

colidir com a forma geral da vida e frustrar quem se empenha nisso. Quem vive 

exclusivamente no presente “qualitativo” de que se falou não está derramado na 

assunção de personagens (as personagens assumidas pela vontade de intervir, de 

alcançar isto e aquilo, etc.): mantém-se concentrado nisso mesmo que é – na linguagem 

de Wittgenstein, o próprio sujeito metafísico. E, por outro lado, quem vive 

exclusivamente no presente aqui em causa deixa de se relacionar predominantemente 

com factos do mundo (ou ilusões de factos – os “fantasmas” dos desejos) e passa a 

relacionar-se constantemente com a própria forma geral da vida enquanto tal.  

Assim, o único caminho pelo qual Wittgenstein assegura ser possível atingir a 

felicidade implica o total abandono da forma que o ser humano habitualmente tem de a 

procurar. Trata-se de destruir todo e qualquer impulso volitivo, todo e qualquer 

interesse que possa criar raízes ou prender o sujeito aos factos da vida. É evidente que, 

como observámos, esta recusa radical de todo e qualquer apego da vontade à vida ou ao 
                                                             
414 Cf. PLATÃO, Fédon, 64a-b. 
415 Também este é um ponto em que há afinidade com o Estoicismo, onde a passagem à a)pa/qeia tem 
que ver justamente com a suspensão dos pa/qh, quer dizer, daquelas afecções em resultado das quais se 
percebe mal a delimitação do que é próprio e se toma por próprio (e, portanto, como objecto de interesse, 
não-indiferença, dedicação) aquilo que, na verdade, não o é, adoptando-se assim uma identidade virtual, 
ilusória, muito mais extensa (expandida pelos pa/qh) e que faz que o território daquilo que vale como 
próprio deixe de poder ser protegido contra as vicissitudes da fortuna, esteja exposto a ela, etc.     
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mundo, esta recusa até dos mais elementares indícios de qualquer apego dessa natureza 

(a recusa sc. o desprendimento ou é total ou não é) não se consegue assim sem mais. A 

via ascética traduz o acto mais violento que está ao alcance da vontade, a afronta 

extrema, a luta sem igual, movida a todas as formas de instalação e aceitação da 

mundanidade. Wittgenstein não ignora esse facto. E, de cada vez que ele se debate com 

a necessidade de ter de escolher entre o caminho da felicidade (ou que a ela 

supostamente conduz) e o do mundo, brilha nas suas anotações a tensão, a dificuldade 

em optar, na sua dimensão prática: ou se despreza todo o comércio com o exterior, 

seguindo a via do “ascetismo da vontade” ou se embarca nessa relação, seguindo os 

apelos do mundo e da nossa inclinação para o mundo (por mais “leves” e mascarados 

que eles nos pareçam). O que se desenha é, então, qualquer coisa como um ou / ou – um 

aut / aut absoluto: o ou / ou da felicidade, que, segundo Wittgenstein, não consente 

terceira alternativa. Ou se consegue a total independência da vontade (e a felicidade, na 

forma referida por Wittgenstein, torna-se possível), ou então, sejam quais forem os 

caminhos que se seguirem, pode haver ilusões de felicidade (por aquisição, por 

“aumento de si”), mas trata-se apenas de ilusões que, em última análise, em nada 

correspondem àquilo que, na verdade, se pretendia e acabam por conduzir justamente ao 

contrário disso. Não há dúvidas, porém, que quem escora o sentido da vida sobre as 

realidades mundanas tão depressa se firma sobre a satisfação (e pode mesmo subir aos 

píncaros dela) como sobre a decepção (e pode mesmo descer às agonias do inferno).  

 

Ontem dispararam contra mim. Fiquei desanimado. Tive medo diante da morte. 

Agora tenho um tal desejo de viver! E é difícil renunciar à vida uma vez que se gosta 

dela. Isto é precisamente «pecado», vida irracional, falsa concepção da vida. De 

tempos a tempos, torno-me um animal. Então não penso em nada senão em comer, 

beber e dormir. Horrível! E então sofro também como um animal, sem a possibilidade 

de salvação interior. Estou então abandonado aos meus apetites e às minhas aversões. 

Então não é possível pensar em uma vida verdadeira.416     

                                                             
416 GT, entrada de 29.7.1916, p. 154: Wurde gestern beschossen. War verzagt. Ich hatte Angst vor 
dem Tode. Solch einen Wunsch habe ich jetzt, zu leben! Und es ist schwer, auf das Leben zu 
verzichten, wenn man es einmal gern hat. Das ist eben «Sünde», unvernünftiges Leben, falsche 
Lebensauffassung. Ich werde von Zeit zu Zeit zum Tier. Dann kann ich an nichts denken als an 
Essen, Trinken, Schlafen. Furchtbar! Und dann leide ich auch wie ein Tier, ohne die Möglichkeit 
innerer Rettung. Ich bin dann meinen Gelüsten und meinen Abneigungen preisgegeben. Dann ist 
an ein wahres Leben nicht zu denken.   
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A ideia que anima a ascese da vontade consiste simplesmente (e este advérbio 

trai o sentido que pretende exprimir) em abandonar todos os haveres do mundo para se 

ganhar a si mesmo. E este abandono requer, uma e outra vez, firmeza e determinação de 

carácter. Não se trata apenas de desistir dos bens efémeros, trata-se também de não ser 

afectado pelo destino, por aquilo que, quer se queira quer não, atinge o sujeito, cai sobre 

ele. É difícil, porém, aceitar tudo o que sobrevém com a mesma disposição de espírito, 

com a mesma alegria. Mas esse é o fim último daqueles que não desistem de alcançar a 

felicidade e elegem a indiferença como forma de a obter deveras. 

 

Alternam em mim tempos de indiferença perante o destino exterior com outros 

nos quais eu suspiro, de novo, pela tranquilidade e liberdade exteriores, tempos em que 

estou cansado de ter de executar, sem vontade, toda e qualquer ordem. Sobre o futuro 

próximo, incerteza total. Em suma, há tempos em que eu não sou capaz de viver 

apenas no presente e só para o espírito. As boas horas da vida devem desfrutar-se, com 

gratidão, como graça e, de resto, ser-se indiferente perante a vida.417 

 

Contudo, se é verdade que a desistência ou o despojamento do mundo envolve já 

uma revolução colossal em relação ao modo de vida habitual, essa revolução ainda se 

afigura como incompleta, parcial. Na verdade, há um aspecto fundamental em relação 

ao qual ainda não fizémos qualquer referência – e precisamente este aspecto envolve 

uma dificuldade de separação, de desistência, ainda maior. Conseguir renunciar 

efectivamente às coisas do mundo já não é fácil, mas conseguir renunciar também a 

todo o tipo de dependências, a todo o vínculo de prendimento em relação a outras 

pessoas parece ainda mais desolador e difícil. Mas, segundo Wittgenstein, também isso 

é indispensável para aqueles que anseiam alcançar a verdadeira felicidade. E não custa 

perceber porquê. Quem vive no presente “qualitativo” de que se falou (o presente da 

vontade voltada para si própria e desligada do mundo) não pode alimentar qualquer 

                                                             
417 GT, entrada de 12.10.1914, pp. 68-70: Es wechseln in mir Zeiten der Gleichgültigkeit gegen das 
äussere Schicksal mit solchen, in welchen ich mich wieder nach äusserer Freiheit und Ruhe sehne, 
wo ich es müde bin, willenlos jeden beliebigen Befehl ausführen zu müssen. Über die nächste 
Zukunft völlig im ungewissen! Kurz, es gibt Zeiten, wo ich nicht bloss in der Gegenwart und nur 
dem Geiste leben kann. Die guten Stunden des Lebens soll man als Gnade dankbar geniessen und 
sonst gegen das Leben gleichgültig sein. 
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“investimento” em outrem, porque, a despeito de todas as diferenças ou especificidades 

que fazem de outrem outrem (por oposição às coisas, no sentido estrito do termo), as 

propriedades no que diz respeito à impotência da vontade, àquilo que descrevemos 

como a maquinaria do desejo, os tonéis furados, etc. são exactamente os mesmos e 

colidem frontalmente com o sentido da tensão para a vida feliz. Mas, por outro lado, a 

efectiva execução do isolamento interior que isso significa (um isolamento que não 

implica que se deixe de estar em relação com os outros, mas que essa relação deixe de 

ter o empenho, a dependência etc. que espontaneamente tende a ter) desperta, não é 

necessário acentuá-lo, grande resistência da parte do próprio sujeito.  

Em muitas observações dos Diários fala-se, com muita nitidez, deste aspecto: 

 

Portanto, executar o trabalho com humildade e, por amor de Deus, não se 

perder a si mesmo!!!! É que é mais fácil alguém perder-se a si mesmo quando se quer 

dar a outras pessoas.418 

         

Outra versão, ainda mais frontal e sem esperança de podermos partilhar a nossa 

interioridade com quem quer que seja, de estarmos condenados a habitar a nossa própria 

solidão – e de esse ser, na verdade, o caminho que se deve conseguir tomar – diz assim: 

 

Não dependas do mundo exterior, então não precisas de temer aquilo que nele 

acontece. (…) É mais fácil ser independente das coisas do que das pessoas. Mas 

também se tem de ser capaz disso!419  

 

Chegados a este ponto, desenham-se claramente algumas difículdades. 

Admitamos, a título de hipótese, a possibilidade de o sujeito conseguir elevar-se e 

manter-se para sempre no estado de uma total indiferença face às incertezas do mundo. 

Admitamos, portanto, que o sujeito alcança uma independência absoluta em relação a 

                                                             
418 GT, entrada de 15.8.1914, p. 42: Also in Demut die Arbeit verrichten und sich selbst um Gottes 
Willen nicht sich selbst verlieren!!!! Nämlich am leichtesten verliert man sich selbst, wenn man sich 
anderen Leuten schenken will.  
419 GT, entrada de 4.11.1914, p. 84: Häng nur nicht von der äusseren Welt ab, dann brauchst du dich 
vor dem, was in ihr geschieht, nicht zu fürchten. (…) Es ist leichter von Dingen als von Menschen 
unabhängig zu sein. Aber auch das muss man können! 
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todo o género de necessidades e também de amenidades. Isso não significa, como 

vimos, que consiga livrar-se delas, subtrair-se à sua presença, deixar de ser confrontado 

com ela. Nesse ponto, nada se pode fazer. Mas não parece impossível uma pessoa 

aceitar com a mesma disposição anímica uma refeição como aceita um dia chuva, 

aceitar o envelhecimento como a sucessão das estações do ano, e assim por diante. Até é 

possível imaginar uma pessoa, tão firme e determinada nos propósitos ascéticos, que 

aceite com a mesma disposição a notícia de que contraíu uma doença grave e um 

presente familiar no dia do seu aniversário. Ao limite, até estamos dispostos a admitir 

que recebe, com a mesma serenidade, um benefício e o mal extremo, o pior que 

pudermos imaginar: por exemplo, ser torturado todos os dias injusta e inocentemente. 

Mas esta posição invulnerável (esta forma de “estoicismo” a toda a prova) não está a 

salvo de ser questionada nos fundamentos em que assenta e também não corresponde 

bem àquilo para que Wittgenstein aponta.  

As bases em que esta atitude se funda parecem decorrer, em primeiro lugar, de o 

sujeito querer alcançar para si uma total e absoluta autonomia diante de tudo o que 

acontece. Estamos, portanto, perante um conjunto de medidas profiláticas que visam 

proteger quem as toma de todo o género de preocupações e cuidados (ou outras formas 

mais agudas de sofrimento) com as coisas e com as pessoas. Essas medidas têm um raio 

de acção meramente individual e também é sobre cada indivíduo que as vantagens (ou 

mais genericamente as consequências) de tais procedimentos recaem. A felicidade 

concebida nestes moldes restritivos tem que ver com as condições que marcam a vida 

humana (as quais alegadamente não permitem mais do que isso) e a procura de algo 

deste género tem que ver com preocupações de protecção de si próprio, de “blindagem”, 

etc. 

Tudo isto parece estar em conjugação perfeita com aquilo que se encontra nos 

textos de Wittgenstein. Mas, se prestarmos mais atenção, encontra-se uma diferença 

fundamental entre esta e a concepção de felicidade efectivamente defendida por 

Wittgenstein.  

De facto, tudo isto que até aqui dissemos sobre a concepção que Wittgenstein 

tem de felicidade é insuficiente, unilateral – e pode mesmo induzir em erro, fazendo 

perder de vista o mais decisivo da direcção para que Wittgenstein aponta (ou, como 

também podemos dizer, daquilo em que situa a felicidade). A falha que é preciso 

corrigir tem que ver com um aspecto que já assinalámos no § anterior. Se 
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desenvolvemos tanto a exposição desta versão unilateral e distorcida, foi precisamente 

porque há uma grande proximidade entre os enunciados de Wittgenstein e tal versão e 

porque se tende a deixar prevalecer essa proximidade e a esquecer a diferença – o ponto 

decisivo que agora vamos considerar um pouco mais detidamente. Por outras palavras, a 

razão por que desenvolvemos a versão unilateral foi precisamente para que ela ficasse 

desenhada tão nitidamente quanto possível – e para que tão nitidamente quanto possível 

ficasse também desenhado quanto tal versão ainda fica aquém do que Wittgenstein 

aponta. 

Vendo bem, a componente de renúncia, de retirada, de abandono – aquilo que 

podemos descrever em linguagem militar como uma espécie de encurtamento da 

frente ou da superfície de exposição ao mundo – constitui, na concepção de 

Wittgenstein, apenas um momento de transição, uma condição indispensável para outra 

coisa; uma outra coisa que constitui o seu terminus ad quem. Por outras palavras, o 

resultado (e a felicidade) não é essa retirada ou esse reduto em que se fica mais ao 

abrigo do “ataque” do mundo. Semelhante estratégia de retirada é ainda, como 

observámos, uma estratégia de vontade má: não apenas uma estratégia puramente 

defensiva, mas uma estratégia defensiva em que aquilo que está a ser defendido é 

exactamente o mesmo que, se as circunstâncias fossem outras (ou seja, se pudesse) 

“conquistaria” o mundo. Tal como Wittgenstein o concebe, o momento de “recuo” é 

apenas um momento de passagem, inteiramente transitivo em relação a qualquer coisa 

como uma outra “saída” do reduto – um passo positivo, que – esse sim – encerra a 

felicidade. Isto não quer dizer que não se possa apenas dar o passo de recuo, de 

“blindagem” ou de encerramento no reduto de uma total indiferença aos eventos do 

mundo – sem nada mais para além dele. De facto, pode. Mas acontece que uma 

transformação dessa ordem não modifica de raiz a orientação do sujeito (corresponde 

apenas a uma metamorfose da mesma orientação, que se acomoda às condições que 

encontra no terreno). Acontece, portanto, que essa metamorfose não tem nada que ver 

com a felicidade (tem apenas o carácter de qualquer coisa como um menor dos males). 

E acontece, finalmente, que não é disso que Wittgenstein está a falar.  

Observámos anteriormente que, de facto, o “recuo” que está aqui em causa é 

como que transitivo em relação a qualquer coisa como uma harmonia entre o sujeito ou 

a vontade transcendental e a totalidade do mundo. Por outras palavras, não se trata 

apenas, nem se trata propriamente de uma fuga, mas sim de uma aquiescência, de um 
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total e irrestrito sim ao próprio mundo, tal como é. E aqui são importantes os dois 

adjectivos: sim total, porque a aquiescência não o é a isto ou àquilo, a este ou àquele 

facto, mas sim à própria totalidade enquanto tal – e a relação da vontade aquiescente é 

sempre com a totalidade, com o mundo (e com cada coisa enquanto parte da 

totalidade, ou seja, enquanto algo que lhe pertence); sim irrestrito, porque não é 

contrariado ou enfraquecido por nenhuma reserva, por nenhuma condição ou pelo que 

quer que seja que possa diminuir de algum modo a sua força.  

Observámos também que esta aquiescência equivale de certo modo ao contrário 

de um estreitamento de ângulo – e significa, de facto, um alargamento dele. A vontade 

não se relaciona apenas com uma parte do mundo, mas com a totalidade dele. Estende-

se, desse modo, a tudo sem excepção – conhecido ou desconhecido, no passado, no 

presente ou no futuro – seja isso o que for. Um ponto decisivo da concepção 

desenvolvida por Wittgenstein (também neste aspecto muito parecido com elementos 

que encontramos entre os Estóicos) é precisamente esta cláusula de abrangência 

irrestrita. Só se está na atitude para que Wittgenstein aponta, se essa atitude não estiver 

apenas sintonizada por isto ou aquilo, que já se percebeu que pode acontecer, mas antes 

sintonizada pela totalidade do que pode acontecer, absolutamente, sem qualquer 

excepção – de tal modo que o que quer que venha esteja abarcado pela perspectiva da 

totalidade que já se adoptou e não tenha nada de novidade ou surpresa em relação àquilo 

que formalmente ela já “prevê”.  

Observámos finalmente que é este aspecto positivo (o correlato do assentimento, 

a totalidade a que é dado um sim sem quaisquer reservas) – e não a iniciativa de fuga, 

de “blindagem”, de fechamento em um reduto – que, em última análise, constitui o 

“presente qualitativo” ou a óptica sub specie aeternitatis de que se falou. 

Mas em que consiste então a diferença? 

A diferença reside no seguinte: para a atitude que descrevemos o bem resume-se 

a evitar todo o tipo de mal, ao passo que, à luz dos textos de Wittgenstein, o bem não se 

pode resumir, limitar a uma circunscrição negativa. Isto é, o bem não equivale, de 

modo algum, só a evitar o mal – qualquer que ele seja. Pelo contrário, o bem significa 

uma atitude face à totalidade do mundo, uma atitude que está focada na totalidade, 

submetida à totalidade (não apenas a estes e àqueles factos), uma atitude marcada por 

um olhar totalmente favorável – aquiescente à totalidade ou ao mundo. Esse olhar 
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pressupõe a existência de uma harmonia entre o sujeito que vê e o mundo que é visto, 

uma harmonia livre de todo e qualquer conflito.  

Na verdade, tal como Wittgenstein a concebe, a desistência do mundo só faz 

sentido se for levada a cabo em nome de Deus – como aquiescência à vontade estranha 

(à vontade alheia) que é a vontade de Deus. Quem desiste, guiado por este princípio de 

orientação, pode aproximar-se do mais importante que há: do sentido da vida e, assim, 

aspirar à felicidade.  

 

O ser humano precisa só de Deus.420 

 

Há aqui, importa vincá-lo, um hiato, um silêncio, um em-aberto, no que diz 

respeito à determinação mais próxima do que acha referido pela palavra “Deus” ou pela 

expressão “vontade de Deus”, etc. Vendo bem, os textos de Wittgenstein pouco ou nada 

dizem para precisar isto e deixam quem os lê quase inteiramente em branco sobre esta 

matéria. Isso significa, claro está, uma indeterminação que deixa o interesse (a vontade 

de perceber bem que é que afinal está em causa) no fundo irremediavelmente 

insatisfeito. Tanto mais que se trata de um silêncio sobre o mais fundamental – sobre 

aquilo de que no fundo tudo depende – a própria chave para o sentido da vida ou a 

para a procura da felicidade, tal como se acha inscrita na própria constituição do sujeito.  

Vejamos um pouco melhor os contornos do problema. Por um lado, é óbvio que 

não se pode falar de uma indeterminação total. Pois, é, por exemplo claro que se trata de 

uma vontade alheia; é igualmente claro que há algo que a qualifica ou transfigura de 

algum modo, conferindo-lhe, se assim se pode dizer, um carácter positivo (não se trata, 

portanto, do simples facto de uma vontade alheia, sem mais nada); é igualmente claro 

que se trata de algo que tem que ver com a totalidade do mundo e que se distingue 

pela sua transcendência (no sentido que se referiu)421; é finalmente claro que o 

correlato da total aquiescência em que Wittgenstein situa o sentido da vida e a felicidade 

                                                             
420 GT, entrada de 30.4.1916, p. 146: Nur Gott braucht der Mensch.  
É sobretudo nos diários íntimos que a expressão da nossa carência de Deus atinge níveis de profunda 
piedade, tratar-se-á de uma piedade de ordem especial, dado que Wittgenstein não tinha, tal como ele 
pensa que é necessário ter no Cristianismo, propriamente fé. Embora na sua experiência pessoal tenham 
ocorrido outras situações que remetiam para a possibilidade da religião (cf. MALCOLM, N., Op. cit., p. 
58), é durante a primeira guerra mundial que ele se confronta, mais aguda e demoradamente, com essa 
questão.      
421 Cf. supra nota 378. 
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é uma fonte de harmonia e transfiguração, capaz de fazer que, aconteça o que 

acontecer no mundo, tudo de certo modo “bata certo” – mais: “tudo bata 

absolutamente certo”, “tudo esteja absolutamente bem, tudo seja absolutamente 

bom. É o que com tanta nitidez se manifesta em textos como, por exemplo, o seguinte:  

 

Para viver feliz tenho de estar em harmonia com o mundo. E isto significa, de 

facto, «ser feliz». Então eu estou, por assim dizer, em harmonia com aquela vontade 

estranha da qual pareço ser dependente. Isto é, «faço a vontade de Deus».422 

 

 Este aspecto fundamental de harmonia, de transfiguração positiva, não 

impede que a forma de vida para que Wittgenstein aponta como chave da felicidade seja 

difícil. Sucede, porém, que essa dificuldade é compatível com a harmonia em causa e 

com aquilo que um texto dos GT descreve como a alegria e a beleza da vida boa: 

  

Faz o teu melhor! Mais não podes fazer: e sê alegre. Deixa que os outros se 

bastem a si próprios. Porque os outros não te ampararão ou então [só o farão] por 

pouco tempo. (Então tornas-te pesado para eles.) Ajuda-te a ti mesmo e ajuda os outros 

com toda a tua força. E, ao fazê-lo, sê alegre. Mas quanta força se precisa para si 

próprio e quanta força se precisa para os outros? É difícil viver bem. Mas, a vida boa é 

bela. «Mas, seja feita não a minha, mas a tua vontade».423 

 

Mas, por outro lado, se é claro que aquilo para que remete a noção de “Deus” e 

de “vontade de Deus” está, em todo o caso circunscrito por esta multiplicidade de 

balizas, não é menos verdade que a circunscrição ou delimitação que assim se opera 

deixa subsistir uma extraordinária margem de indeterminação. E é justamente nesta 

margem de indeterminação – e na, ainda assim, extraordinária amplitude que é a sua – 

que há lugar para toda a espécie de interpretações, em grande parte divergentes, de qual 

                                                             
422 Tb 1914-16, entrada de 8.7.1916, vol. 1, p. 169: Um glücklich zu leben, muβ ich in 
Übereinstimmung sein mit der Welt. Und dies heiβt ja «glücklich sein».   
Ich bin dann sozusagen in Übereinstimmung mit jenem fremden Willen, von dem ich abhängig 
erscheine. Das heiβt: «ich tue den Willen Gottes». 
423 Cf. GT, entrada de 30.3.1916, p. 142: Tu du dein Bestes! Mehr kannst du nicht tun : Und sei 
heiter. Lass dir andre selbst genügen. Denn andre werden dich nicht stützen, oder doch nur für 
kurze Zeit. (Dann wirst du diesen lästig werden.) Hilf dir selbst und hilf anderen mit deiner ganzen 
Kraft. Und dabei sei heiter! Aber wieviel Kraft soll man für sich, und wieviel für die anderen 
brauchen? Schwer ist es, gut zu leben!! Aber das gute Leben ist schön. «Aber nicht mein, sondern 
dein Wille geschehe!» 
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será então a chave para a concepção de felicidade que encontramos expressa no 

pensamento de Wittgenstein.  

Sendo assim, verifica-se, por outra parte, que esta margem de indeterminação 

pode ser em grande parte fechada (ou pelo menos parece poder ser em grande parte 

fechada) pelo facto de, em alguns textos, Wittgenstein estabelecer com bastante nitidez 

uma relação entre aquilo para que aponta e o Cristianismo. Esta relação dificilmente  

poderia ser estabelecida de forma mais peremptória do que aquela que encontramos, por 

exemplo, em uma outra anotação, também dos GT:  

   

Com certeza, o cristianismo é único caminho seguro para a felicidade.424 

  

  Não é este o lugar para se fazer um levantamento completo de todos os textos 

onde se encontra expressa a relação entre o pensamento de Wittgenstein e o 

Cristianismo, bem como a própria concepção ou concepções que Wittgenstein tinha 

acerca do que é o Cristianismo. Importa apenas vincar bem um aspecto que é essencial 

ter presente para prevenir equívocos. Quando Wittgenstein manifesta qualquer coisa 

como uma coincidência de perspectivas com as concepções cristãs, isso não significa – 

como já tivemos ocasião de ver em relação a alguns aspectos particulares – que adira 

formalmente a quaisquer dos dogmas professados pelas confissões cristãs (ou por 

aquelas confissões cristãs com que, por formação, etc., tinha mais contacto) e que 

recorra a esses dogmas como uma chave para resolver os problemas com que o seu 

próprio pensamento se debate. Pois é perfeitamente possível (e há textos onde parece 

bastante nítido que é justamente assim) que Wittgenstein entenda o Cristianismo como a 

expressão da forma como outros seres humanos viveram e perceberam os problemas em 

que tenta ver claro e aquilo que encontraram para lhe dar resposta – de tal modo o que 

Wittgenstein reconhece como Cristianismo é muito mais o que encontra no Cristianismo 

de correspondente às suas próprias concepções, do que o contrário.  

A tudo isto acresce ainda um outro aspecto – que é o seguinte. Se há um 

conjunto de indicações que apontam para alguma (e até mesmo uma marcada) 

proximidade com o Cristianismo, não faltam outras onde a nota dominante é muito mais 

uma nota de distância. E parece, por exemplo, claro que alguns aspectos centrais da 

                                                             
424 Cf. GT, entrada de 8.12.1914, p. 108: Gewiss, das Christentum ist der einzige sichere Weg zum 
Glück. Encontra-se nesta passagem qualquer cioisa que parece muito próxima de um comprometimento 
absoluto com a fé cristã. Algo que não acontece com muita frequência.  
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dogmática cristã ou suscitavam dificuldades a Wittgenstein ou não desempenhavam na 

sua óptica aquele papel central que lhes cabe no próprio articulado dos dogmas. Não 

parece claro, por exemplo, que a questão da salvação eterna (ou a promessa da 

possibilidade da salvação eterna) tenha algum papel decisivo na concepção de felicidade 

para que apontam os textos de Wittgenstein. Por um lado, parece que a interpretação 

que Wittgenstein faz do Cristianismo põe muito mais a tónica na interpelação ética, 

como se manifesta, por exemplo,  

 

A imortalidade temporal da alma humana, quer dizer, a sua sobrevivência 

eterna, mesmo depois da morte, não só não está de nenhum modo garantida, mas, 

sobretudo, esta suposição não realiza em nada o que quer que seja que com ela se quis 

alcançar. É resolvido algum enigma pelo facto de eu sobreviver eternamente?  

Não é esta vida eterna tão enigmática como a presente? A solução do enigma da 

vida no tempo e no espaço reside fora do tempo e do espaço. (…)425  

 

Eu bem posso rejeitar a solução cristã do problema da vida (Salvação, 

Ressureição, Juízo Final, Céu, Inferno), mas com isso não soluciono o problema da 

minha vida, porque eu não sou bom & não sou feliz.426 

 

E, por outro lado, há também textos onde a perspectiva que aparece desenhada a 

respeito da felicidade, segundo tudo indica, passa completamente ao lado da carga 

específica da mensagem cristã. É, por exemplo, o caso daquilo que encontramos numa 

passagem dos Tb 1914-16, onde Wittgenstein parece associar a felicidade a uma forma 

de conhecimento diferente de todas as outras – aquele peculiar género de conhecimento 

sub specie aeternitatis a que Spinoza chamou “terceiro género de conhecimento”:  

 

                                                             
425 Tlp, 6.4312, vol. 1, p. 84: Die zeitliche Unsterblichkeit der Seele des Menschen, das heiβt also ihr 
ewiges Fortleben auch nach dem Tode, ist nicht nur auf keine Weise verbürgt, sondern vor allem 
leistet diese Annahme gar nicht das, was man immer mit ihr erreichen wollte. Wird denn dadurch 
ein Rätsel gelöst, daβ ich ewig fortlebe? 
Ist denn dieses ewige Leben dann nicht ebenso rätselhaft wie das gegenwärtige? Die Lösung des 
Rätsels des Lebens in Raum und Zeit liegt auβerhalb von Raum und Zeit. 
426 DBT 1930-1937, entrada de 4.2.1937, p. 75: Ich kann whol die christliche Lösung des Problems des 
Lebens (Erlösung, Auferstehung, Gericht, Himmel, Hölle) ablehnen, aber damit ist ja das Problem 
meines Lebens nicht gelöst, denn ich bin nicht gut & nich glücklich. 
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Supondo que o ser humano não podia exercer a sua vontade, mas tinha de 

suportar todas as misérias deste mundo, então, o que poderia torná-lo feliz? 

Como é que o ser humano pode de todo ser feliz, uma vez que não pode repelir 

as misérias do mundo? 

Justamente, através da vida do conhecimento. 

A boa consciência é a felicidade que a vida do conhecimento proporciona.  

A vida do conhecimento é a vida feliz, a despeito da miséria do mundo. 

Só é feliz a vida que é capaz de renunciar às comodidades do mundo. 

Para ela as comodidades do mundo são apenas outras tantas graças do 

destino.427  

 

Textos como este sugerem uma compreensão de Deus e da felicidade muito mais 

próxima da de Spinoza do que da cristã. E é, por exemplo, só para considerar mais um 

elemento, aquilo que fica igualmente sugerido em passagens como esta (mesmo que em 

última análise também não seja absolutamente impossível uma interpretação dela que a 

compatibilize com as concepções cristãs):  

 

Como tudo se passa é Deus.  

Deus é como tudo se passa.428  

 

Os brevíssimos elementos que aqui aduzimos sobre a margem de 

indeterminação que os enunciados de Wittgenstein deixam subsistir a respeito disso 

mesmo que põem no centro do que parece ser a sua ética da total aquiescência são 

apenas exemplificativos e não têm outro propósito que não o de ilustrar a referida 

                                                             
427 Tb 1914-16, entrada de 13.8.1916, vol. 1, pp. 175-176: Angenommen, der Mensch könnte seinen 
Willen nicht betätigen, müβte aber alle Not dieser Welt leiden, was könnte ihn dann glücklich 
machen? 
Wie kann der Mensch überhaupt glücklich sein, da er doch die Not dieser Welt nicht abwehren 
kann? 
Eben durch das Leben der Erkenntnis. 
Das gute Gewissen ist das Glück, welches das Leben der Erkenntnis gewährt. 
Das Leben der Erkenntnis ist das Leben, welches glücklich ist, der Not der Welt zum Trotz. 
Nur das Leben ist glücklich, welches auf die Annehmlichkeiten der Welt verzichten kann. 
Ihm sind die Annehmlichkeiten der Welt nur so viele Gnade der Schicksals.  
428 Cf. Tb 1914-16, entrada de 1.8.1916, vol. 1, p. 173: Wie sich alles verhält, ist Gott. 
Gott ist, wie sich alles verhält. 
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indeterminação. Balizá-la por completo, fazer o respectivo “mapa”, implicaria muito 

mais do que aqui se pode fazer. E o que se pretende é apenas focar o próprio facto 

dessa indeterminação e chamar a atenção quer para o que pode ter de intrigante, quer 

para as suas consequências. Ou, por outras palavras, o que pretendemos pôr em relevo é 

que, no caso de Wittgenstein, encontramos algo que, nos termos que oportunamente 

esclarecemos, podemos descrever como uma ética da total aquiescência mas que ao 

mesmo tempo se distingue por manter um quase total silêncio sobre o “correlato” 

dessa aquiescência ou sobre aquilo a que essa aquiescência o é.   

 Ora, o que caracteriza uma ética da total aquiescência (ou uma filosofia da 

felicidade que situa a felicidade na total aquiescência) é o papel absolutamente central 

daquilo a que é dado o “sim” total – cuja determinação será tanto mais importante 

quanto, como parece suceder com isso para que Wittgenstein aponta, se trate de algo 

não imediatamente óbvio. Mas, sendo assim, como compreender o silêncio de 

Wittgenstein (a indeterminação e como que o “buraco” que os seus enunciados deste 

modo deixam no próprio centro da sua ética sc. da sua “fixação” daquilo em que 

consiste a felicidade)? Ou como é que uma ética da pura e total aquiescência pode 

ser ao mesmo tempo uma ética do silêncio – e precisamente em relação àquilo que 

a aquiescência tem como “objecto”?  

 No que precede, já vimos alguns traços fundamentais do pensamento de 

Wittgenstein que permitem responder a esta pergunta. Esses traços têm que ver com a 

tese sobre a total incomensurabilidade entre o que está em causa na Ética – quer dizer, 

aquilo que constitui a chave para a felicidade ou para que remetem as palavras “Deus”, 

“vontade de Deus”, etc. – e a capacidade da própria linguagem sc. de todas as formas de 

expressão que há nela e a que se pode recorrer para o determinar (ou tentar fechar o em-

-aberto de que se falou). Mas trata-se agora de considerar este problema um pouco mais 

detidamente – a partir daquilo que sobre esta matéria se encontra num dos mais 

importantes textos de Wittgenstein: a Conferência sobre Ética.   
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§14 

A NATUREZA INDEFINÍVEL E SOBRENATURAL DA ÉTICA NA LE   

A relutância que Wittgenstein sempre manifestou ao longo da sua vida e dos 

seus textos em falar ou escrever, detida e prolongadamente, de questões éticas ou, 

melhor, a forma como esta relutância se reflecte nos seus escritos apresenta matizes 

ligeiramente diferentes. Como observámos, não são muitos os textos de Wittgenstein 

que tratam, expressamente, deste tema. Mas, de entre todos, a LE constitui um momento 

privilegiado de exposição do pensamento de Wittgenstein sobre Ética, Neste texto, as 

hesitações e as dúvidas abrem caminho a teses e a certezas de grande alcance. Mesmo 

uma análise superficial descobre logo alguns aspectos novos, ausentes ou só muito 

dificilmente perceptíveis nos apontamentos esporádicos e hesitantes dos diários ou nos 

aforismos sibilinos do Tlp. Mas, por outro lado, o que mais chama a atenção para quem 

estuda os problemas ligados à Ética é o fio de continuidade das linhas de pensamento 

fundamentais. Wittgenstein continua a assumir as posições que sempre defendeu. E 

surge até um reforço ou uma agudização das ideias fulcrais, agudização que não 

encontra paralelo em qualquer outro texto. Por outro lado, as conversas que 

Wittgenstein manteve com Friederich Waismann, portanto, entre os anos de 1929 e de 

1932, (imediatamente posteriores à redacção e leitura pública da LE), reunem um 

conjunto de apontamentos sobre Ética de assinalável pertinência e valor para a 

interpretação da LE. Em vários aspectos, tais apontamentos servem de aferição e 

contraste em relação ao texto da LE.   

Também quanto ao estilo, a LE faz sentir uma diferença radical. Não estamos 

perante um texto de cariz genuinamente wittgensteiniano: isto é, um texto escrito em 

frases curtas e desconcertantes, com remissões tácitas e aquele tom dogmático, cortante, 

tão característico do Tlp. A LE inaugura, em certo sentido, uma viragem estilística 

bastante significativa na prosa filosófica de Wittgenstein (de que os BB e BrB são os 

verdadeiros herdeiros). O tom coloquial, quase em forma de debate, parece convir mais 

a uma conferência pública429 e, na verdade, foi este o método utilizado em uma grande 

                                                
429 As duas versões manuscritas de Lecture on Ethics (LE) ainda ostentam as marcas coloquiais, próprias 
de escritos para proferir em público. Na versão electrónica do WN, a leitura do MS 139b foi feita por Ilse 
Somavilla, ao passo que a do 139a foi feita por Kyrre Trohjell, ambas foram revistas por Alois Pichler. 
Preferimos trabalhar sobre a nossa leitura em vez das leituras do WN em versão electrónica, antes 
mencionadas. As razões por que adoptámos uma leitura própria são as seguintes. Em primeiro lugar, 
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parte dos escritos posteriores a 1929. A LE ensaia, então, pela primeira vez, esta 

metodologia nova, na qual abundam os exemplos (que, segundo as palavras de Kant, 

são a cadeira de rodas do pensamento430), por contraste ou por analogia, e as perguntas, 

directas ou indirectas – sinais evidentes da presença de um interlocutor nem sempre 
                                                
porque conseguimos ler palavras riscadas no original que a equipa que produziu a edição completa do 
Nachlass não conseguiu ler. Em segundo, porque na mesma versão do WN aparecem aqui e ali erros de 
leitura evidentes. Quanto aos nexos entre os diferentes manuscritos ou as diferentes versões (pois também 
existe a versão dactilografada) da LE, há que ter em conta o seguinte. O MS 139a é, sem dúvida, o 
primeiro borrão da conferência – com uma linguagem menos cuidada e ideias redigidas a título 
experimental e que desaparecem da versão do MS 139b. Este manuscrito (MS 139b, que consultámos em 
Viena) apresenta já uma limpeza de texto e uma redacção muito próxima do TS 207 que serviu de base à 
fixação do texto da conferência que todos conhecemos.  
Há, portanto, as duas versões manuscritas acima mencionadas (uma delas ainda estava perdida quando 
Henrik von Wright fez a última actualização do catálogo do Nachlass de Wittgenstein: KLAGGE, J. & 
NORDMANN, A. (Ed.s), Philosophical Ocassions 1912-1951, Op. cit., pp. 480-506, em particular pp. 496-
97 onde afirma: 139. Two manuscripts of this lecture are known to exist or to have existed. The one 
listed as 139a differs in some interesting respects from the typescript (207) from which the lecture 
was posthumously printed in the Philosophical Review 74, 1965. The manuscript listed as 139b is 
now missing. It was in Gmunden in 1952. Destas duas versões, uma está à guarda da Wren Library em 
Cambridge (MS 139a) e a outra à guarda da Biblioteca Nacional Austríaca (MS 139b), em Viena (trata-se 
da versão manuscrita vista em 1952, em Gmunden, e que esteve perdida até 1996). Como se vincou, as 
versões da LE que se encontram nos dois manuscritos não são inteiramente coincidentes. Quanto à versão 
dactilografada (TS 207) foi a partir dela que se estabeleceu a fixação do texto em 1965. Esta fixação 
ignorou, portanto, a única versão manuscrita então conhecida. É necessário sublinhar que discordamos da 
fixação do texto que Rush Rhees fez e que, desde 1965, tem servido como edição princeps deste texto. 
[WITTGENSTEIN, L., “Lecture on Ethics”, The Philosophical Review, 74 (1965), pp. 3-12.] A edição 
princeps tem de ser cotejada minuciosamente com as duas versões manuscritas existentes e, como se verá 
mais adiante, esse cotejo lança luz sobre alguns aspectos menos claros e, em algumas passagens 
específicas, surgem mesmo novas linhas de compreensão. 
Acresce ainda a estas versões, todas elas escritas em inglês, um ditado breve que Wittgenstein fez a F. 
Waismann, em língua alemã, e que já foi publicado na edição das obras da Suhrkamp. Este texto parece-
nos importante por várias razões. Em primeiro lugar, porque levanta a suspeita (que nos parece muito 
plausível) de ter havido uma versão alemã (em mero rascunho ou texto definitivo e limpo, não importa); 
em segundo lugar, porque revela o jargão filosófico na língua em que Wittgenstein pensava e isso pode 
ajudar-nos a estabelecer conexões com outros textos onde as mesmas noções estejam presentes.  
Por último, a LE suscitou equívocos, pouco depois da sua publicação, quanto à data em que foi proferida. 
Quando Rush Rhees publicou o texto, os editores acrescentaram uma nota prévia onde afirmavam que 
Wittgenstein tinha preparado e proferido este texto entre Setembro de 1929 e Dezembro de 1930 (cf. LE, 
p. 3). A preparação do volume 3 das obras de Wittgenstein – que reúne o material reunido por Waismann, 
de conversas entre ele, alguns elementos do círculo de Viena e Wittgenstein – veio encurtar, de forma 
significativa, esse intervalo temporal. Em conversa do dia 2 de Janeiro de 1930 já Waismann remetia para 
a dita conferência, cf. WWK, I (Elementarsätze), vol. 3, p. 77. Portanto, ela tinha sido escrita e lida depois 
de Setembro de 1929 e antes de Janeiro de 1930. Talvez por isso, Rhees retractou-se mais tarde dizendo 
que 1930 era uma gralha tipográfica (portanto, queria ter dito até Dezembro de 1929).   
Hoje sabe-se com toda a certeza as circunstâncias em que tal acontecimento teve lugar. Desmond Lee 
localizou e datou este evento na introdução que escreveu para uma colectânea de apontamentos de aulas 
leccionadas por Wittgenstein no início da década de 1930. Ele afirma que foi lida em Cambridge, no dia 
17 de Novembro de 1929 – cf. Wittgenstein’s Lectures: Cambridge 1930-1932, Basil Blackwell, Oxford, 
1980, p. xv. O público que a ouviu pertencia a uma espécie de sociedade académica (com interesses 
diversificados no campo das ciências sociais e humanas e da literatura) denominada “The Heretics”. Para 
dissipar todas as dúvidas, três anos mais tarde (em 1983), uma fotobiografia do filósofo publica uma 
imagem da agenda pessoal na qual está registada a conferência do dia 17 de Novembro. Cf. NEDO, M. & 
RANCHETTI, M., Op. cit., p. 230. 
430 Cf. KANT, I., KrV, B173. A passagem que diz o seguinte: So sind Beispiele der Gängelwagen der 
Urteilskraft, welchen derjenige, dem es am natürlichen Talent derselben mangelt, niemals 
entbehren kann. Deste modo, os exemplos são a cadeira de rodas da faculdade de julgar, de que nunca 
pode prescindir aquele a quem falta o talento natural dela. 
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visível. A acrecentar a estes elementos há também um outro e não menos importante do 

que eles: a matriz originária da problematicidade ética situa-se expressamente na 

experiência individual própria do autor da conferência – e não em uma qualquer 

doutrina moral (axiologia) ou teoria epistemológica. Os problemas que nela são 

acusados valerão, por analogia, para os ouvintes ou os leitores da conferência. Por isso, 

Wittgenstein fala na primeira pessoa do singular e recorre ao manancial da sua 

experiência pessoal. 

 

No final da minha conferência de ética eu falei na primeira pessoa: eu creio que 

isto é algo perfeitamente essencial. Aqui nada mais se pode constatar; eu só posso 

avançar enquanto personalidade e falar na primeira pessoa.431  

 

A LE tem, portanto, a pretensão de reflectir, tão nitidamente quanto possível, a 

posição de Wittgenstein. E o leitor – ao olhar para o espelho do texto – reconhecer-se-á 

a si próprio na imagem reflectida. Só assim, como texto especular, a LE pode valer para 

si. Insistimos neste ponto: a LE terá validade (não terá apenas o carácter de um 

depoimento estritamente pessoal), se – e somente se – o leitor se reconhecer e 

identificar nas palavras do próprio Wittgenstein, se elas lhe disserem respeito: quer já a 

partir dos pressupostos (ou dos dogmas) de onde arrancam, quer já em relação aos fins, 

aos objectivos que têm em vista alcançar. 

No princípio da LE, depois de ter posto em saliência dificuldades inerentes ao 

próprio tema e à forma como ele vulgarmente é entendido, Wittgenstein justifica a 

escolha de uma conferência sobre Ética, alegando que é algo que se reveste de uma 

importância geral. Isto é, faz sentido tratar deste tema, por um lado, porque é difícil (não 

tem solução óbvia) e, por outro lado, porque é importante – e até mais do que 

importante – um tema em face do qual ninguém é capaz de se furtar ou de ficar 

indiferente, variando somente o grau de intensidade que a preocupação assume para 

                                                
431 Cf. WWK, IV (Wert), vol. 3, p. 117: Ich habe in meinem Vortrag über Ethik zum Schluβ in der 
ersten Person gesprochen: Ich glaube, daβ das etwas ganz Wesentliches ist. Hier läβt sich nichts 
mehr konstatieren; ich kann nur als Persönlichkeit hervortreten und in der ersten Person sprechen. 
Veja-se também: DBT 1930-1937, entrada de 6.5.1931, p. 43.  
Como decorre de tudo aquilo que dissemos, Wittgenstein achava que a Ética é um “assunto” estritamente 
pessoal e, por isso, também não se pode ensinar. Não é possível haver um compêndio de leis éticas. (E 
isto conjuga-se com aquilo que antes dissemos – que, para haver ética, basta haver uma pessoa no 
mundo.) 
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cada sujeito.432 Aliás, Wittgenstein julgava que era importante e até podia ser 

iluminador conhecer-se o que as outras pessoas pensavam sobre este tema, mesmo que 

se estivesse em desacordo total com elas.  

Mas consideremos, antes de mais, a dificuldade que Wittgenstein menciona no 

princípio da LE. A primeira dificuldade para a qual chama a atenção dos ouvintes é o 

facto de a língua inglesa – na qual vai falar – não ser a sua língua materna433 e de isso 

                                                
432 Segundo as palavras do próprio Wittgenstein, ele não devia desperdiçar a oportunidade que lhe davam 
e devia falar deste tema, em virtude da sua importância e dificuldade. É de notar que a primeira versão do 
texto declara o seguinte: se tinha a oportunidade de falar para uma sala cheia [de] pessoas que 
aproveitaria esta oportunidade para falar de algo que brota do coração & não fazer um mau uso do 
tempo… cf. WN, MS 139a, fls. I e II: if I had the opportunity of talking to a room full people that I 
would use this opportunity to say something that comes from my heart & not to misuse the time… 
Este “saber” que vem do coração só pode ser algo inteiramente pessoal e íntimo, não tem o carácter de 
uma doutrina. Este género de saber conjuga-se com uma restrição que ele faz questão de mencionar ao 
falar das dificuldades que o tema lhe suscita. Wittgenstein espera que a sua maneira de perceber o 
problema ajude as outras pessoas, mesmo que elas estejam em desacordo total com o que ele diz. Isto 
lança luz sobre a natureza deste saber, um saber que brota do coração: isto é, um saber íntimo, pessoal e 
que não admite formulações com base em aspectos teóricos ou científicos. Por isso, porque remete para 
uma natureza privada, é admissível que tal saber não tenha qualquer préstimo para outra pessoa. Outro 
aspecto revelador diz respeito ao facto de ele não querer desperdiçar a oportunidade de falar para uma 
sala cheia (por assim dizer, de falar a uma pequena multidão). Esta preocupação revela que do seu ponto 
de vista, a ocupação do tempo da vida é tudo menos indiferente e a própria realização da conferência tem 
que ver com uma questão ética. A questão está em que, se a LE está em consonância com aquilo que 
vimos na parte que precede, então essa preocupação não tem nem pode ter que ver com uma preocupação 
de intervenção real, mas apenas com uma questão de atitude – a realização da conferência será uma 
expressão da própria aquiescência de que se falou.  
433 Esconde-se aqui, ao leitor menos atento, uma dificuldade de grande porte. Como se sabe, a literatura 
secundária não poupa elogios ao inglês de Wittgenstein e à facilidade com que ele expunha as suas ideias 
– quer já no que respeita aos aspectos gramaticais quer já no que respeita à fluência oral e expressividade. 
Cf. por exemplo, PASCAL, F., “Wittgenstein: A Personal Memoir” in RHEES, R. (Ed.), Op. cit., p. 29. 
Porém, a sua língua materna era a alemã e, de facto, segundo o seu próprio testemunho e em contraste 
com a literatura secundária, ele tinha de pensar o problema primeiro em alemão e só depois surgia o perfil 
da questão na língua em que estava obrigado a falar. Como já referimos, este conflito está testemunhado 
por apontamentos do próprio – que põem em destaque e expressam com autenticidade inquestionável o 
conflito resultante do bilinguismo. Veja-se, por exemplo: Em geral, sinto-me um pouco melhor. Ainda 
não posso trabalhar para mim & isto acontece, em parte, devido à discrepância, em mim, entre o modo 
de expressão inglês e alemão. Só consigo trabalhar, efectivamente, se posso, continuamente, conversar 
comigo em alemão. Mas agora tenho de organizar, em inglês, as coisas para as minhas aulas & por isso 
sou perturbado no meu pensar em alemão; pelo menos até que tenha constituído um estado de paz entre 
ambos & isso demora algum, talvez muito tempo. Cf. DBT 1930-1937, entrada de 6.5.1930, p. 34: Fühle 
mich im allgemeinen etwas besser.  Für mich arbeiten kann ich noch nicht, & das macht zum Teil 
der Zwiespalt in mir der englischen & deutschen Ausdrucksweise. Ich kann nur dann wirklich 
arbeiten, wenn ich mich andauernd deutsch mit mir unterhalten kann. Nun muβ ich aber für meine 
Vorlesungen die Sachen englisch zusammenstellen & so bin ich in meinem deutschen Denken 
gestört; wenigstens bis sich ein Friedenzustand zwischen den beiden gebildet hat & das dauert 
einige Zeit, vielleicht sehr lang. Wittgenstein também menciona, de passagem, a mesma dificuldade ao 
escrever uma carta emotiva e sentimental a um amigo – uma carta que exige uma total precisão de termos 
e exactidão de ideias para não ferir o outro – em língua estrangeira, visto que em casos destes o perigo de 
ser mal interpretado cresce de forma considerável. Cf. CL, 131 LW-JMK, de Maio de 1929, p. 232. 
Parece, então, que se está mais em presença de um bom falante de inglês, mas em cujo discurso aparecem 
germanismos – e, de facto, não apenas ocasional e esporadicamente, como se refere em: MALCOLM, N., 
Op. cit., p. 24. A interferência do alemão tem o seu peso, como o §597, das PU, tão claramente expõe. As 
dificuldades que Wittgenstein tinha com o inglês manifestam-se imediatamente a quem ler os seus 
manuscritos nesta língua. Pois tropeça-se, com muita frequência, em deslizes, tanto de pontuação como 
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ter repercussões inevitáveis no modo como apresenta o problema. De sorte que isso se 

reflecte não apenas na elegância, mas também porventura na própria precisão da 

exposição.  

A segunda dificuldade prende-se com a escolha do tema da conferência. Ela 

corresponde a um desejo pessoal (que ultrapassa largamente a esfera dos sentimentos 

privados). Wittgenstein escolheu este tema porque pretende comunicar algo que 

interessa a todos. E não se trata de divulgar as últimas novidades científicas nem as 

mais recentes conquistas do progresso, tópicos que, em todo o caso, podem apaixonar 

                                                
de vocabulário e de sintaxe. Por exemplo, as versões manuscritas da LE que conhecemos (a que existe na 
ÖNB, proveniente do Koder Nachlaβ, e a que está na Wren Library) contêm erros ortográficos. É claro 
que se trata de uma redacção preliminar, apenas alinhavada e que se destinava a ser melhorada na versão 
definitiva (se algo dessa natureza alguma vez passou pela cabeça de Wittgenstein). O MS 139b já 
apresenta uma depuração muito aproximada da versão que serviu, a Rush Rhees, para fixar o texto. Mas o 
panorama acaba por não ser muito diferente. Claro está que os erros são de diferentes tipos, uns mais 
graves do que outros. Alguns erros ortográficos indicam justamente que ele estava a pensar em alemão: 
por exemplo, ao escrever a terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo can, could, ele 
escreve cann (é flagrante que estava a pensar em kann, terceira pessoa do singular do presente do 
indicativo do verbo sinónimo em língua alemã). E vários outros exemplos ilustrariam o mesmo. Porém, 
uma das razões da nossa discórdia com a fixação canónica do texto da LE prende-se com o facto de o 
leitor vulgar nem de longe nem de perto imaginar que o texto está pejado de casos destes. Mais ainda (e 
aqui não se trata de deslizes) em vários passos, nota-se claramente que Wittgenstein está hesitante quanto 
à opção mais adequada para empregar uma palavra, a palavra mais firme, mais exacta, mais clara e, por 
isso, escreve-a e depois risca-a e escreve um sinónimo por cima daquela.  
Os estudiosos do espólio raramente aludem a este aspecto perturbador (e que só é relevante para se 
perceber que Wittgenstein não estava inteiramente à vontade na língua que tinha de utilizar, mas tende a 
ser silenciado porque não quadra bem com a versão retocada, de herói ou santo, a cuja composição a 
maior parte dos biógrafos e exegetas oficiais tem consagrado os seus esforços). Que tenhamos 
conhecimento, só H. von Wright (referindo-se ao inglês do início dos anos 20) e B. McGuinness 
(referindo-se ao alemão de infância) tocaram neste aspecto – adoptaram um tom de “desculpabilização”, 
assim: LCKO, Introduction by G. H. von Wright, p. viii: Wittgenstein’s English, particularly the 
orthography, was not too good at the time when he corresponded with Ogden about the publication 
of his book in England. It is important that the reader should realize this. O inglês de Wittgenstein, 
particularmente a ortografia, não era assim tão bom ao tempo em que se correspondia com Ogden sobre 
a publicação do seu livro em Inglaterra. É importante que o leitor perceba isto. Veja-se MCGUINNESS, 
B., Wittgenstein: A Life, Young Ludwig (1889-1921), p. 48, nota de rodapé 19: The paper (in the 
possession of Wittgenstein’s heirs) is fairly heavily corrected, like many of Wittgenstein’s drafts, 
despite the absence of punctuation and some small slips. O papel (na posse dos herdeiros de 
Wittgenstein) está abundantemente corrigido, tal como muitos rascunhos de Wittgenstein, a despeito da 
ausência de pontuação e de alguns, pequenos, deslizes. Em relação à natureza preliminar do BrB, Rush 
Reehs adianta no prefácio à 2.ª edição, que certamente Wittgenstein não publicaria aquele texto, entre 
outras razões porque His English style is often clumsy and full of Germanisms. Cf. BrB & BB (vol. 5), 
Preface, p. vi. O seu estilo inglês é muitas vezes desajeitado e cheio de germanismos.  
Sucede, de resto – referimo-lo apenas para se perceberem todos os dados da questão e se ter noção de que 
o problema não se põe apenas em relação ao inglês – que Wittgenstein também tinha dificuldades ou, de 
todo o modo, não primava pela perfeição no que diz respeito à própria ortografia e à pontuação em 
alemão. Ele mesmo chama a atenção para isso, referindo-se em especial à época da sua juventude, em 
uma nota seca e descontextualizada, mas cifrada, no ano de 1931. Cf. WN, MS 110, f. 208: Wrv 
hxspvxsgv Migsmtizlsrv ovrnvi Rftvnwrzsiv yrh vgdz rnh 18gv mwvi 19gv szntg org ovrnvo tznavn 
fyirtvn Xszizqgvi (wvi Hxsdzxsv ro Pvinvn) afhzoovn. Descodificado para alemão corrente: Die 
schlechte Ortographie meiner Jungendjahre bis etwa ins 18te oder 19te hängt mit meinem ganzen 
übrigen Charakter (der Schwäche im Lernen) zusammen. A má ortografia da minha juventude, até 
cerca dos 18 ou 19 anos, prende-se com todo o resto do meu carácter (a debilidade na aprendizagem).  
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algumas pessoas e deixar outras totalmente indiferentes. Não. Está em jogo comunicar 

algo enquanto ser humano para seres humanos – isto é, algo que sonda fundo a 

essência da humanidade.434  De modo que a própria comunicação tinha de revestir-se de 

uma grande seriedade para não amesquinhar ou distorcer o conteúdo em causa. Isto para 

evitar, precisamente, confundi-la com a publicidade e a vulgarização de que a maior 

parte das matérias do conhecimento são alvo e, ao mesmo tempo, para acentuar, de uma 

vez por todas, as razões através das quais o inefável é a expressão que mais lhe convém. 

O ético não pode ser publicitado ou expresso, seja qual for a linguagem natural que se 

use. Vejamos um pouco melhor o que tudo isto significa. Ao realizar a LE, Wittgenstein 

parece estar a dar cumprimento a uma dupla tarefa ou a seguir duas preocupações 

fundamentais: por um lado, trata-se de elaborar aqui uma nova versão da parte mais 

importante dos seus escritos; 435 por outro lado, trata-se de impedir confusões que são 

                                                
434 WN, MS 139a, fl. 2: I decided – I say – that I should use this opportunity to speak to you about 
not as a logician, still less as a cross between a scientist & a journalist but as a human being… 
Olhem – eu decidi que devia aproveitar esta oportunidade para vos falar sobre não como um especialista 
de lógica, menos ainda como algo intermédio entre um cientista & um jornalista, mas como um ser 
humano… Desde o início temos vindo a sublinhar o compromisso e a proximidade da filosofia de 
Wittgenstein ao próprio fenómeno vital. Como agora se pode comprovar, esse cunho do seu pensamento, 
enquanto tem que ver essencialmente com a vida e constitui, neste sentido, uma filosofia de vida, 
prolonga-se muito para além de 1918. Mas isto significa também o seguinte: Wittgenstein está aqui a 
“abrir-se” diante de uma plateia, quase como se fosse um homem religioso, e a expor o melhor que julga 
possuir (que é uma espécie de autognose) e que os seus semelhantes também possuirão, certamente em 
graus diferentes: o que se é enquanto humano. E isto não é diferente do que se é enquanto filósofo, pois o 
saber filosófico obriga a um certo modo de vida. De sorte que a grandeza de um filósofo tem de passar, de 
forma obrigatória, pelo que a pessoa em causa era enquanto ser humano. Afirmou-o, mais de uma vez, em 
relação a si mesmo, mas também em relação a K. Kraus e a W. James, por exemplo. Cf. para o primeiro, 
VB, 1948, vol. 8, p. 542 e para o segundo, RHEES, R. (Ed.), Personal Recollections, p. 1. 
Há que destacar, relativamente a este primeiro borrão da conferência, duas coisas. Primeiro, ele assume 
uma importância capital na exegese da LE, como se pode confirmar pelas duas passagens que citámos. 
Segundo, quando Wittgenstein declara que vai falar de Ética e que só pode fazê-lo como ser humano – 
enquanto que se ele tivesse escolhido outro tema, seria enquanto pessoa versada sobre este ou aquele 
assunto, nesse caso falaria: enquanto lógico, enquanto físico, enquanto matemático, etc. Isto sugere algo 
absolutamente fundamental e extraordinário no que diz respeito ao papel e significado da Ética. Pois tudo 
isto parece indicar que, para Wittgenstein, o humano enquanto humano tem como domínio próprio a Ética 
– a Ética, aquilo que ela é, a compreensão que está em causa nela é que é o domínio ou a compreensão do 
humano (no duplo sentido do genitivo subjectivo e objectivo: a compreensão em que o humano se 
expressa e a compreensão do humano). 
435 Como já se sublinhou antes, Wittgenstein julgava que havia duas maneiras correctas de abordar a 
inefabilidade da Ética, a) percorrendo toda a esfera da dizibilidade e desse modo traçando uma fronteira 
ao que não se deixa dizer com sentido ou b) pura e simplesmente, declarando a impotência das línguas 
naturais para falarem de transcendência. Portanto, dizer o dizível apontaria, em certo sentido, para aquilo 
que fica para além do dito, para o indizível. E a recusa em converter o indizível em uma qualquer forma 
de expressão traduzia essa peculiar maneira de “escrever”, a partir do interior da própria linguagem, o que 
não pode ser escrito. No entanto, há na versão da LE caracterizações do inefável que, na carta que 
escreveu a Ludwig von Ficker (onde fala precisamente de que a parte mais importante da sua obra é a que 
não escreveu), apenas se podem adivinhar em virtude de a enunciação da questão ser inteiramente formal. 
Cf. BLF, 23 LW-LF, de fins de Outubro ou início de Novembro de 1919, p. 35. A LE procura concretizar 
o processo que impede a linguagem de alcançar a verdadeira dimensão da eticidade. Porém, se lhe 
prestarmos a devida atenção, ela desemboca e termina – de modo totalmente idêntico ao Tlp – na 
necessidade ou na imposição categórica do silêncio. Evidentemente, este silêncio perfila-se e impõe a sua 
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nocivas à compreensão e correcta expressão do tema em causa: a Ética. Evitar as 

confusões e os mal-entendidos que tendem a perturbar o entendimento das questões 

éticas parecia-lhe um trabalho verdadeiramente importante; e era importante não apenas 

por razões metodológicas. E entre as confusões e mal-entendidos fundamentais que se 

trata de arredar conta-se precisamente a tagarelice – a suposição de que tratar de um 

problema passa, forçosamente, por falar dele, a suposição de que o falar se adequa a 

tudo (e o esquecimento da possibilidade de que o silêncio seja mais adequado a algumas 

coisas – em especial à Ética), bem como o critério da tagarelice segundo o qual a 

importância de algo se mede pelo volume do que se diz a seu respeito. Segundo aquilo 

que se desenha no princípio da LE, para falar de Ética é suficiente dar uma conferência 

uma vez na vida. E a mensagem principal que se desprende da exposição, consiste em 

proibir – de todos os modos – que se fale, de forma avulsa, de um tal assunto. 

A terceira e última dificuldade focada no princípio da LE diz respeito aos 

próprios ouvintes (e poder-se-ia também dizer: aos leitores): chegam a este tipo de 

eventos (ou abrem as páginas deste tipo de escritos) movidos por convicções e 

expectativas, na maior parte dos casos, fúteis quanto ao tema em causa: eles vão apenas 

perceber, desde o início, o alvo para que estão a ser conduzidos ou o caminho que têm 

de percorrer em direcção ao alvo para o poderem alcançar, não as duas coisas ao mesmo 

tempo.  

Wittgenstein toma como ponto de partida uma definição de George E. Moore 

acerca da Ética. 

 

A Ética é a investigação geral sobre aquilo que é bom.436   

                                                
força depois de se terem delimitado com clareza as capacidades (que se restringem à representatividade) 
da linguagem e, na medida em que, ao ficarem delimitadas as suas capacidades, se desenha também a 
região onde a linguagem já não “chega”.  
Um dos estudiosos que mais atenção dispensou à LE foi James Edwards. As suas análises atingem um 
elevado grau de pormenor e de rigor. Diversos investigadores que se debruçaram sobre os problemas 
éticos e afins são devedores das suas interpretações, ainda que não o mencionem explicitamente. É o caso 
de Cyril Barret. Por isso, o seu estudo mais conhecido e já citado por diversas vezes constitui, também 
para nós, uma referência. EDWARDS, J., Ethics without Philosophy, pp. 75-101.      
436 LE, p. 4: Ethics is the general enquiry into what is good. Cf. MOORE, E., Principia Ethica, 
Cambridge Univ. Press, London, 198017, cap. I, §2., p. 2. Dos exegetas que lemos e que estudam a Ética 
de Wittgenstein, nenhum foca a atenção sobre a ligação que possa haver entre Wittgenstein e Moore ou 
estabelece uma relação de dependência ou proximidade entre os dois pensadores. No entanto, um leitor 
atento de Moore descobre, em particular na LE, formulações muito semelhantes às de Moore e que 
descedem inequivocamente dos Principia Ethica. Cito aquela que é mais flagrante e trata-se de uma ideia 
que corre todo o texto da LE: o emprego do conceito de bom pode ocorrer segundo duas modalidades. Se 
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Wittgenstein refere o enunciado de Moore, para, logo a seguir, alargar e corrigir 

o seu âmbito de incidência mediante a analogia que estabelece com o método projectivo 

de Galton e que este investigador inventou (em paralelo com Herbert Spencer) e 

utilizou, em Psicologia Diferencial (para fins antropológicos, sociológicos e 

etnológicos).437 Ou seja, Wittgenstein apresenta um conjunto de expressões sinónimas 

que podem ser postas em correspondência ao enunciado de Moore. Através da 

aglutinação e confronto de umas com as outras, pretende-se produzir o mesmo efeito 

que a sobreposição das placas sensíveis à luz produziam na pesquisa de Galton: a 

descoberta ou a revelação do rosto típico, isto é, a descoberta ou a revelação de uma 

imagem cujos traços gerais resultassem da conjugação exacta das características de 

todos os singulares considerados. Assim, obter-se-ia a imagem típica, a imagem padrão 

– ou o rosto – da etnia, através da sobreposição das imagens de todos os rostos 

individuais de uma determinada comunidade étnica. De modo idêntico, a aferição (por 

comparação e ajustamento) de várias expressões que correspondem ao enunciado de 

Moore, permitir-nos-á perceber melhor aquilo em que convergem, qual é a 

determinação que têm em comum e que o enunciado de Moore se destina a fixar.  

                                                
aplicado a um facto ou a um estado de coisas, o juízo em causa assume um valor relativo, se tiver uma 
abrangência universal (e veremos que esta formulação suscita diversas dificuldades) o juízo tem um valor 
absoluto. Segundo nos parece, isto não é senão uma versão diferente do que Moore explora no seu livro, 
ao tentar definir o conceito de bom. Moore afirma que podemos empregar o conceito de “bom enquanto 
meio”, portanto, nesta acepção ele estabelece uma relação causal e nós julgamos bons os efeitos que daí 
resultam; ou então empregamos o “bom em si”, o “bom enquanto fim” que não consiste em outra coisa 
senão naquilo que Wittgenstein denomina “bom absoluto” e tanto para Moore como para Wittgenstein 
este conceito é indefinível. Para um acompanhamento destas questões no texto de Moore, veja-se, em 
particular: MOORE, E., Op. cit., cap. I, §§1-17. 
437 A esta imagem típica chamou Francis Galton “retrato compósito” – cf. GALTON, F., Inquiries into 
Human Faculty and it’s Development, Everyman’s Library, J. M. Dent & Sons, London (1883), 19193 em 
especial, introdução, p. 8 e o apêndice A – Composite Portraiture, pp. 221-241). Wittgenstein refere-se a 
esta mesma questão em várias alturas, por exemplo: PB, XXII, §235, vol. 2, p. 293, onde classifica (não 
sem ironia) essa imagem genérica como uma forma de apresentação da lei da probabilidade, ou também 
BB (vol. 5), p. 18. Este processo de estudo resume-o Galton no seu relatório, apresentado pela primeira 
vez (no ano 1878) ao Instituto de Antropologia da British Association at Plymouth, assim: My own idea 
was to throw faint images of the several portraits, in succession, upon the same sensitive 
photographic plate. Este processo tinha em vista obter: (…) one [picture] that represents no man in 
particular, but portrays an imaginary figure possessing the average features of any given group of 
men. A minha ideia era lançar imagens esbatidas dos diversos retratos, sucessivamente, sobre a mesma 
placa fotográfica sensível. Obtinha-se então: (…) uma [imagem] que não representa nenhum ser homem 
particular, mas retrata um rosto imaginário que possui as características médias de um dado grupo de 
homens. Em relatórios posteriores vai dando notícias dos aperfeiçoamentos que introduz na sua 
metodologia, na terminologia e nos aparelhos ópticos.  
É curioso notar, lendo o apêndice em questão (na página 226), que Galton cita na íntegra uma carta de um 
investigador neo-zelandês (A. Austin) que, na mesma altura, chega a resultados bastante semelhantes; tal 
carta fora-lhe facultada por Charles Darwin a quem foi dirigida, a fim deste testar o evento em rostos de 
humanos e de animais, para fins da sua teoria de selecção das espécies. 
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É evidente que este método constitui apenas uma aproximação ao universal. 

Pois, a sua falibilidade ressente-se, desde logo, da impossibilidade de se reunirem, 

historicamente, todos os rostos de uma comunidade étnica. Mesmo que se reúnam todos 

os indivíduos da etnia em um determinado momento, o todo assim reunido ainda é só 

uma pequena parte dos que já foram e dos que ainda virão a ser. De sorte que, alguém 

convencer-se de que é possível apurar o “rosto originário” ou arquetípico de uma etnia 

ou de um povo parece ter o seu quê de quimérico. Porém, o que aqui importa destacar é 

a aproximação ao ideal mediante o esbatimento progressivo das características dos 

traços particulares de cada rosto e a sua inclusão em traços de um “rosto típico” 

desenhado pelo destaque dos traços gerais dos rostos singulares. O mesmo se passa com 

as diversas definições provisórias de Ética. Da comparação de todas obtém-se uma 

maior acuidade, uma maior aproximação ao sentido do que se procura determinar. 

Aplicando então à Ética um procedimento análogo ao método de Galton, Wittgenstein 

refere que em vez se dizer que a Ética é a investigação geral sobre aquilo que é bom, 

também se poderia dizer o seguinte:  

 

(…) a Ética é a investigação sobre aquilo que é valioso, ou sobre aquilo que é 

realmente importante ou podia ter dito que a Ética é a investigação sobre o significado 

da vida, ou sobre aquilo que faz a vida digna de ser vivida, ou sobre a maneira correcta 

de viver.438      

 

Se considerarmos atentamente as propostas adiantadas e aferirmos as definições 

rudimentares e incompletas umas com as outras – a semelhança com a maiêutica 

socrática parece-nos flagrante439 – obtemos uma «ideia grosseira» do que é a Ética. Este 

                                                
438 LE, p. 5: (…) Ethics is the enquiry into what is valuable, or, into what is really important, or I 
could have said Ethics is the enquiry into the meaning of life, or into what makes life worth living, 
or into the right way of living. 
439 Cf. PG, III, vol. 4, p. 77: So könnte man sagen, der Gebrauch des Wortes «gut» (im ethischen 
Sinne) sei aus einer überaus groβen Anzahl einander verwandter Spiele zusammengesetzt. 
Sozusagen Facetten des Gebrauchs. Es ist aber gerade der Zusammenhang dieser Facetten, ihre 
Verwandtschaft, was hier einen Begriff erzeugt. Deste modo, poderia dizer-se que o emprego da 
palavra «bom» (em sentido ético) é composto de um número extremamente elevado de jogos com 
parentesco entre si. Por assim dizer: facetas do uso. Mas é justamente a conexão destas facetas, o seu 
parentesco, que aqui dá origem a um conceito.  
Muitos autores já chamaram a atenção para o paralelo entre a figura de Sócrates e a de Wittgenstein. 
Alguns vêem sobretudo semelhanças, outros vêem o inverso. Para uns é o Sócrates do século XX e, para 
outros, o anti-Sócrates (cf. WUCHTERL, K. & HÜBNER, A., Ludwig Wittgenstein, mit Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten, p. 7). Para nós, a viragem metodológica e estilística operada com ou a partir da LE e 



 426 

procedimento ressente-se do mesmo tipo de fragilidade do seu análogon, a metodologia 

de Galton. Mas, seja como for, é susceptível de conduzir a uma imagem geral 

(«grosseira» quer dizer: que ainda carece de nitidez, de exactidão, de determinação) do 

que é a Ética. Pois esta imagem geral é obtida a partir da imperfeição de uma 

multiplicidade contingente de exemplos, que não esgotam o horizonte dos exemplos 

possíveis, podem deixar de fora aspectos importantes e, de todo o modo, não 

correspondem a uma captação “em próprio” daquilo que haverá de comum a todos eles 

– do próprio núcleo do universal em causa. E o facto desta aproximação ao universal 

ser, precisamente, aproximação, tentativa, eboço e não “correlato de” ainda não é tudo.  

Vejamos mais de perto os exemplos dados por Wittgenstein para, através das 

suas pistas, seguirmos no encalço da definição de Ética. A somar à definição dada por 

Moore (é a investigação geral daquilo que é bom) temos de juntar que é a investigação 

sobre o que é valioso ou importante ou, então, sobre o significado da vida; e o que está 

em causa é também aquilo que torna a vida digna de ser vivida e é aquilo que faz que 

valha ou mereça a pena vivê-la. Ou seja, à noção de bem escolhida por Moore, para 

caracterizar o núcleo essencial da Ética, nós temos de sobrepor as noções de valor e de 

sentido da vida (o que é realmente importante), o que faz que valha a pena viver ou a 

forma correcta de viver, em conjugação umas com as outras, nos aproximarmos e 

captarmos as propriedades essenciais do que está em causa na Ética. Não é difícil ver 

em que medida Wittgenstein retoma aqui os vectores fundamentais da exposição deste 

tema no Tlp e, ainda com mais demora e minúcia nos Tb 1914-16. Mas isto de tal modo 

que chama desde logo a atenção a ausência de um aspecto que aqui está completamente 

silenciado e que era um ponto fundamental nas análises anteriores: a impotência da 

                                                
confirmada pela maior parte dos escritos posteriores tem parentesco inegável com os procedimentos 
socráticos. É o que parece convincentemente mostrado por Judith Génova. Veja-se: GENOVA, J., Op. cit., 
pp. 6-11; bem como, FANN, K., Op. cit., p. 54. As similitudes entre a vida e obra de ambos mereceram a 
atenção e causaram perplexidade, entre outros a: PITCHER, G., Op. cit., pp. 13-14 e MORA, J., 
“Wittgenstein oder die Destruktion” in Ludwig Wittgenstein, Schriften, Beiheft 1, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1972, p. 29 (na altura em que este artigo foi escrito, 1949, ainda não se suspeitava, 
mesmo no restrito círculo de amigos, da grandiosidade do Nachlass que Wittgenstein tinha deixado). Já 
nos referimos a este ponto, mas em outro contexto, ver I Parte, Introdução, pp. 29 e 34-35, notas de 
rodapé 23 e 27. Um ponto para que não seja, talvez, inútil chamar a atenção é a semelhança entre esta 
forma modificada do método de Galton usado por Wittgenstein na LE e o método das variações livres 
usado por Husserl no quadro daquilo a que chama a revolução eidética. Veja-se, por exemplo, HUSSERL, 
Ideen zu einer reinen Phänomenologie III, Husserliana, V, §7, pp. 29ss; Die Methode der 
Wissensforschung, Husserliana XXVII, pp. 13-20; Einleitung in die Philosophie Vorlesungen, 1922/23, 
§§35ss, Husserliana XXV, pp. 73ss; Phänomenologische Psychology, §9, Husserliana IX, pp. 72ss. 
Há, naturalmente, assinaláves diferenças, em especial no que diz respeito à natureza e alcance daquilo que 
é possível obter por este tipo de método. Mas não deixa de haver uma não menos assinalável margem de 
intersecção ou coincidência.      
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vontade. A questão está em saber se este silêncio significa um afastamento, um desvio 

em relação à rota que era seguida no Tractatus e nos outros textos onde este ponto era 

capital.  

Mas, tendo reunido estas diversas expressões que correspondem àquilo que está 

em causa na Ética, Wittgenstein aduz imediatamente um senão de peso, uma restrição 

radical que afecta, de raiz, a estrutura da moralidade. Todas as expressões linguísticas 

referidas – estão feridas de uma ambivalência semântica que propicia a confusão e o 

erro. As expressões citadas (quer dizer, aquelas que configuram o Ético) podem ser 

usadas em dois sentidos (ou duas formas de emprego) distintos: um emprego trivial, 

relativo, ou um emprego ético, absoluto.440 Como já vimos, a demarcação desta 

diferença assinala, precisamente, um dos fios condutores decisivos para o cabal 

esclarecimento de um vasto leque de questões fundamentais presentes no texto da LE e 

da Ética de Wittgenstein, em geral. Mas a ambivalência que aqui está em jogo conduz 

directamente à proposição 6.423 que já estudámos antes. Traduz mesmo uma 

elaboração diferente do conflito que nela já se acha expresso.441 

Mas vejamos melhor os dois sentidos referidos na LE. 

Quanto ao primeiro sentido, podemos exprimi-lo na descrição de factos do 

quotidiano, embora sob a aparência de juízos de valor.  

 

Se digo, por exemplo, que esta cadeira é boa, isto significa que a cadeira serve 

um certo propósito predeterminado e aqui a palavra boa só tem significado na medida 

em que este propósito tenha sido previamente fixado. De facto, a palavra bom em 

sentido relativo significa simplesmente que satisfaz um certo padrão predeterminado. 

Assim, quando dizemos que este homem é um bom pianista, queremos dizer que ele é 

capaz de tocar peças de um certo grau de dificuldade com um certo grau de destreza. 

E, de modo semelhante, se digo que é importante para mim não apanhar uma 

constipação, quero dizer que apanhar uma produz certas perturbações descritíveis na 

                                                
440 Cf. LE, p. 5: Now the first thing that strikes one about all these expressions is that each of them is 
actually used in very diferent senses. I will call them the trivial or relative sense on the one hand 
and the ethical or absolute on the other.    
441 Tlp, 6.423, vol. 1, p. 83: Vom Willen als dem Träger des Ethischen kann nicht gesprochen 
werden.  
Und der Wille als Phänomen interessiert nur die Psychologie.  
Da vontade como portadora do ético não se pode falar.  
E a vontade como fénomeno só interessa à psicologia. 
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minha vida e se digo que este é o caminho certo, quer dizer que é o caminho certo em 

relação a uma determinada meta. Usadas desta maneira, estas expressões não 

apresentam nenhuns problemas difíceis ou profundos. Porém, esta não é a maneira 

como a Ética as usa.442       

 

São vários os aspectos que há a ressaltar a respeito deste primeiro sentido trivial 

ou relativo. O primeiro é que a duplicidade de sentido aqui em causa (e muito em 

especial o cabimento de um sentido relativo ou trivial) vale para todas as diferentes 

expressões referidas na variação correspondente ao método de Galton. Quer dizer, tanto 

bom, quanto o valioso, quanto o importante, quanto o significativo ou o digno de ser 

vivido, quanto o correcto também têm um sentido relativo ou trivial. O segundo aspecto 

a salientar é que em todos estes casos essa acepção trivial tem que ver com a 

correspondência a um padrão de propósito ou finalidade previamente estabelecido. Não 

faria qualquer sentido o uso de tais expressões aplicadas a factos se não estivesse 

constituído um tal padrão de finalidade ou propósito, a cuja exigência são submetidos, 

de tal modo que o serem bons ou maus (importantes ou menos importantes), correctos 

ou incorrectos, etc. tem que ver com a forma como os factos (ou as coisas de facto) 

correspondem ao padrão em causa.          

Assim, por exemplo, quando se diz, eis uma boa caneta de tinta permanente, 

isso significa que o objecto em causa cumpre, com elevada eficácia, os requisitos para 

que foi projectado. O que julgamos, em rigor, são os efeitos que resultam do uso de um 

certo objecto e o objecto é tanto mais valorizado (é tanto melhor) quanto melhores 

efeitos produzir; quando se diz, eis um mau automóvel, isso significa que, de acordo 

com um padrão ou modelo tido em vista por quem ajuiza, este objecto específico fica 

aquém das exigências e, por consequência, não cumpre da melhor forma os objectivos 

que lhe são fixados (sejam eles a velocidade, a estabilidade, o conforto, o desenho, etc.). 

Quando alguém diz, foi correcto ter escolhido este curso universitário, isso significa 

                                                
442 Cf. LE, p. 5: If for instance, I say that this is a good chair this means that the chair serves a 
certain predetermined purpose and the word good here has only meaning so far as this purpose has 
been previously fixed upon. In fact the word good in relative sense simply means coming up to a 
certain predetermined standard. Thus when we say that this man is a good pianist we mean that he 
can play pieces of certain degree of dexterity. And similarly if I say that it is important for me not to 
catch cold I mean that catching a cold produces certain describable desturbances in my life and if I 
say that this is the right road I mean that it’s the right road relative to a certain goal. Used in this 
way these expressions don’t present any difficult or deep problems. But this is not how Ethics uses 
them. 
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que a formação que se obtém ao tirá-lo convém às expectativas profissionais e aos 

interesses pessoais de quem o escolheu.  

Um excelente atleta é aquele que apresenta certas qualidades em elevado grau 

(tais como a elasticidade, a capacidade de resistência, os reflexos, a capacidade de 

resposta a situações inesperadas, etc.) que lhe permitem ganhar vantagem sobre os 

adversários directos em competição. Um objecto (alguém ou uma acção) é considerado 

tanto melhor quanto mais se aproximar do “modelo originário” da sua concepção ou que 

serve de padrão ao juízo; é tanto pior quanto mais se desviar dele. Em exemplos desta 

natureza, o emprego do vocabulário que também pode ser usado como vocabulário ético 

surge misturado com a descrição de factos, com a materialidade e a instrumentalidade 

objectiva das coisas do mundo.  

Esta dependência em relação a um padrão previamente adoptado vale 

igualmente para o uso relativo ou trivial de todas as expressões referidas. Quer dizer, 

não acontece apenas que todas elas têm um uso ou sentido relativo ou trivial; acontece 

também que esse uso está em todos os casos estruturalmente constituído do mesmo 

modo. E vale também para todos os casos um terceiro aspecto decisivo – aquele que diz 

respeito à variabilidade e, se assim se pode dizer, ao carácter contingente dos padrões 

que dão sentido ao uso relativo ou trivial das expressões em causa. Os padrões em causa 

podem ser de diversa natureza, podem ter uma origem predominantemente empírica, ou 

também uma origem teórica, ou conjugarem ambas. Mas aquilo que é mais relevante, na 

óptica expressa pela LE, é o seu carácter sempre contingente ou aquilo que poderíamos 

talvez exprimir dizendo que, no seu sentido trivial ou relativo, todas as expressões ou 

determinações em causa são hipotéticas no sentido que o termo tem na filosofia prática 

de Kant. Quer dizer, o sentido dessas expressões é relativo a um padrão de finalidade ou 

de propósito, mas não há nada que garanta a validade ou a obrigatoriedade desse padrão. 

Ele pode pura e simplesmente não ser adoptado – e, não o sendo, fica destruído ab ovo o 

quadro de referência dentro do qual (em função do qual, etc.) o objecto ou o facto é 

bom, valioso, importante, etc. 

Já vamos ver melhor que é que, neste ponto, Wittgenstein especialmente salienta 

e opõe àquilo a que chama o sentido ético ou absoluto das expressões em causa. Mas, 

antes de vermos o que caracterizará, por contraste, o uso absoluto ou ético destas 

expressões, importa vincar já que, ao falar desta diferença de usos, Wittgenstein está ao 

mesmo tempo a pôr de sobreaviso contra a possibilidade de ambiguidades ou confusões, 
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quer dizer, contra a possibilidade de se entenderem mal estes usos triviais e relativos, 

tomando-os por algo diferente – quer dizer, tomando-os no sentido ético ou absoluto. 

Por outras palavras, as expressões triviais ou relativas de que se falou podem em certas 

circunstâncias ganhar, se assim se pode dizer, uma aura ética, que mascara a sua 

verdadeira natureza.      

De facto, a aprovação ou a desaprovação de um acontecimento mundano está, 

em regra, dependente de vários quadros referenciais e da conjugação entre eles. Esses 

quadros emprestam ao objecto, à acção, à pessoa um determinado grau de 

correspondência à finalidade ou propósito (contingentes ou hipotéticos) na acepção 

mencionada. A cotação é tanto mais elevada quanto mais se aproximar desse máximo 

(desse máximo à maneira de ideal) – isto no que respeita a valores pragmáticos, 

instrumentais e “morais” (onde os valores tiverem, de facto, esta natureza). Nessa 

medida, qualquer juízo de valor relativo, que esteja disfarçado pela “colagem” de uma 

“aura” ética, pode ser reduzido por desmontagem dos seus elementos, a um facto ou a 

um complexo de acontecimentos factuais e de padrões hipotéticos e, em virtude disso, 

perder a aura ética de que era portador. O ponto entre todos decisivo está precisamente 

em que, como o final do texto citado claramente vinca, nada de natureza factual (nada 

de relativo no sentido enunciado na LE) tem que ver com a acepção absoluta ou ética. 

Ou seja, nada disto tem que ver com Ética. Segundo a formulação do Tlp acima 

indicada, tudo isto corresponderá ao âmbito da vontade como fenómeno e dirá respeito à 

psicologia. 

Mas, se nada disto tem que ver com a Ética propriamente dita, em que é que 

consiste ou a que é que corresponde o uso ético das expressões em causa – aquele que o 

análogon da imagem de Galton produzido no princípio da conferência se destina a 

fixar.443  

Para pôr na pista do sentido absoluto ou ético, Wittgenstein dá o seguinte 

exemplo: 

                                                
443 Importa não esquecer que é a conjugação dos dois aspectos – a construção de uma imagem de Galton 
relativamente à Ética e a depuração de todas as diferentes imagens a que se recorre para formar a 
“imagem compósita” do Ético (depuração que corresponde à neutralização ou exclusão do sentido 
relativo ou trivial) – que, segundo Wittgenstein, poderá produzir o resultado pretendido. Um 
procedimento que se limitasse ao primeiro aspecto poderia, na verdade, não pôr em evidência (antes 
esconder) o Ético – para tanto bastaria que cada uma das expressões usadas na composição da imagem 
compósita entrasse no seu sentido trivial ou relativo (ou nesse sentido confundido com o sentido 
absoluto) e não no sentido absoluto. 
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Suponhamos que eu sabia jogar ténis e um de vós me via jogar e dizia “bem, 

você joga bastante mal” e suponhamos que eu respondia: “Eu sei que estou a jogar 

mal, mas também não quero jogar melhor”. Tudo o que o outro podia dizer seria “ah, 

então está bem”. Mas suponhamos que contava a um de vós uma mentira absurda e ele 

chegava junto a mim e dizia “você está a comportar-se como uma besta” e então eu 

respondia: “Eu sei que me comporto mal, mas também não quero comportar-me 

melhor”, será que ele poderia então dizer, a seguir, “Ah, então está bem?” Certamente 

que não; ele diria, “bem, você devia querer comportar-se melhor”. Aqui tendes um 

juízo de valor absoluto, enquanto o primeiro caso era de um juízo de valor relativo.444   

                                                
444 LE, p. 5: Supposing that I could play tennis and one of you saw me playing and said “Well, you 
play pretty badly” and suppose I answered “I know, I’m playing badly but I don’t want to play any 
better,” all the other man could say would be “Ah then that’s all right.” But suppose I had told one 
of you a preposterous lie and he came up to me and said “You are behaving like a beast” and then I 
were to say “I know I behave badly, but then I don’t want behave any better,” could he then say 
“Ah, then that’s all right”? Certainly not; he could say “Well, you ought to want to behave better.” 
Here you have an absolute judgement of value, whereas the first instance was one of a relative 
judgement.  Uma curiosidade quanto a esta passagem: no WN, MS 139a, fls. 5 e 6 empregou como 
exemplo um pianista e não um tenista (facto que está mais de acordo com os interesses e com o gosto 
artístico de Wittgenstein).  
Uma outra curiosidade que vem a talho de foice e que não é, talvez, tão irrelevante quanto esta é a 
seguinte. Vem a propósito lembrar aqui um episódio peculiar da vida de Wittgenstein e que se relaciona 
de forma indirecta com isto. Entre os papéis do espólio apareceu um rascunho que anota algumas 
vivências de infância. Tinha então 8 ou 9 anos de idade quando lhe ocorreu um pensamento ético – o 
primeiro que sobreviveu –, fulcral para percebermos os seus padrões de moralidade. Um pensamento que 
punha à vista preocupações que o perseguiram desde tenra idade e o acompanharam pela vida fora. No 
cerne de essa nota estava, precisamente, um complexo problema moral que tinha a noção de mentira 
como móbil: Porque é que uma pessoa tem de dizer a verdade se é vantajoso para si dizer uma mentira? 
Cf. MCGUINNESS, B., Wittgenstein: A Life, Young Ludwig (1889-1921), p. 48: Why should one tell the 
truth if it’s to one’s advantage to tell a lie? Evidentemente que uma questão deste teor moral não podia 
ser tão simplificada, como se o que envolve a mentira se reduzisse ao proveito do mentiroso. Veja-se, por 
exemplo: BPP, I Parte, §779, vol. 7, p. 145: Du weiβt, daβ du lügst; du weiβt es, wenn du lügst. Eine 
innere Stimme, ein Gefühl, sagt es mir? Könnte dies Gefühl mich nicht täuschen? 
Sagt es mir immer eine Stimme? Und wann spricht sie? Die ganze Zeit? – Und wie weiβ ich, daβ ich 
ihr trauen kann? Sabes que mentes; sabes quando mentes. Diz-mo uma voz interior, um sentimento? 
Não poderia acontecer que este sentimento me iludisse? 
Diz-mo sempre uma voz? E quando é que ela fala? Em todo o tempo? – E como é que sei que posso 
confiar nela? 
Observe-se, finalmente, também o seguinte. O exemplo que acabamos de citar parece aludir às 
formulações de Kant. No texto de Kant não há absolutamente nenhuma tolerância em relação à mentira. 
Dizer a verdade significa um dever incondicionado: não mentir seja em que circunstância for. Veja-se, 
por exemplo, KANT, I., Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen, AA VIII, A307, p. 427: 
Es ist also ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch keine Konvenienzen einzuschränkendes 
Vernunftgebot: in allen Erklärungen wahrhaft (ehrlich) zu sein. É, portanto, um mandamento da 
razão sagrado, que ordena incondicionalmente, que não admite limitação através de nenhum género de 
conveniências: ser verdadeiro (honesto) em todas as declarações.  
As posições ortodoxas da ética teológica cristã também não ficam a dever nada à posição extrema de 
Kant, na enunciação do carácter absolutamente categórico da imperatividade ética. Veja-se, por exemplo, 
NEWMAN, C., Apologia pro Vita Sua, Editorial Verbo, Lisboa, 1974, pp. 277-278: (…) a Igreja Católica 
considera preferível que o sol e a lua caiam do céu, que a terra definhe e que os muitos milhões que nela 
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À primeira vista, aquilo que sobressai (aquilo que o exemplo acentua de forma 

enfática) é a tónica do dever. Mas o que Wittgenstein põe em evidência a partir deste 

exemplo parece ser outra coisa. O que Wittgenstein põe em evidência é, em primeiro 

lugar, aquilo que já apontámos: todo o juízo de valor relativo corresponde à mera 

enunciação de factos e pode ser reduzido a uma forma tal que perde toda a aparência de 

juízo de valor. Mas, em segundo lugar, Wittgenstein também põe em saliência um outro 

aspecto: se se pode mostrar que todos os juízos de valor relativo são meras afirmações 

de factos, nenhuma afirmação de factos pode alguma vez ser ou implicar um juízo de 

valor absoluto. E esta última proposição vale para quaisquer afirmações de factos, sejam 

elas quais forem. Ora isto aplica-se, desde logo, à própria noção de dever enquanto tal.      

Pois, como já se vincou não é possível encontrar nem estabelecer no universo 

dos factos uma lei ética que constranja, que obrigue de forma inapelável, que instaure 

um dever compulsivo, categórico, absoluto. No mundo há apenas contingência, acaso e 

azar. No mundo há apenas factos. E, por outro lado, Wittgenstein também rejeita (como 

justificação dos valores ou das leis) tudo aquilo que diga respeito às diferentes versões 

de teorias de ética naturalista445 (versões que remontam, por exemplo, ao hedonismo e 

chegam até às mais recentes teorias evolucionistas) ou até mesmo um suposto 

fundamento antropológico da moral.446 Não podemos fazer aqui o elenco de todas as 

                                                
habitam morram de fome e na pior das agonias, que a aflição temporal chegue ao seu máximo, a que 
uma só alma, não direi, se perca, mas cometa um único pecado venial, pronuncie voluntariamente uma 
falsidade, ou roube sem desculpa um miserável tostão. 
445 Portanto, para Wittgenstein, a ordem natural (as leis da natureza, quer digam respeito à Física, à 
Evolução das Espécies, etc.) não é capaz de implementar o dever ser moral. Vários excertos da sua obra 
negam a possibilidade de as leis naturais poderem vigorar no plano moral. Cf. DBT 1930-1937, entrada de 
22.2.1931, p. 41: Ein natürliches Sittengesetz interessiert mich nicht; oder doch nicht mehr als jedes 
andere Naturgesetz & nicht mehr als dasjenige wonach ein Mensch das Sittengesetz übertritt. 
Wenn das Sittengesetz natürlich ist so bin ich geneigt den Übertreter in Schutz zu nehmen. Em 
português: Uma lei moral natural não me interessa; ou não me interessa mais do que qualquer outra lei 
da natureza & nem mais do que aquela segundo a qual uma pessoa transgride a lei moral. Se a lei moral 
é natural, então sinto-me inclinado a defender o transgressor.     
446 Nem a Natureza pode fornecer leis à moralidade nem a razão humana pode lançar os fundamentos 
seguros de um sistema moral. Para Wittgenstein, as bases da Ética não podem assentar no mundo, ou seja, 
não podem assentar em nenhum género de conhecimento. A Ética é transcendental e transcendente, nada 
que o humano possa estabelecer como lei, como valor, como dever sustenta a compulsividade absoluta 
que as leis éticas veiculam, segundo Wittgenstein. Por conseguinte, o conceito central de qualquer 
“sistema” ético, o conceito de Bem, escapa a toda e qualquer explicação ou definição naturais. Por outras 
palavras, os verdadeiros fundamentos da Ética escapam à racionalidade. Isto é inteiramente conforme 
com o que vimos anteriormente. Por mais estranho que nos possa parecer, há uma espécie de princípio 
indemonstrável, à luz dos instrumentos legislativos da razão, que está no coração da Ética e de onde 
arrancam os seus pilares. E, como já foi referido, esse início está imbuído, mergulhado, tingido – permita-
-se-nos a formulação – em algo religioso. Em vários passos Wittgenstein declara e defende isso. Cf. DBT 
1930-1937, entrada de 6.5.1931, p. 43: “Es ist gut, weil es Gott so befohlen hat” ist der richtige 
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modalidades de tentativa de compreensão do dever (sc. de juízos de valor absoluto) a 

partir de factos. Mas o mais importante é sublinhar bem a tese fundamental e o seu 

alcance: tudo o que esteja para lá de juízos de valor relativo está para lá dos factos e não 

há nenhum facto (seja de que espécie for) que possa fundar ou dar lugar a partir de si 

ao não relativo, sc. ao absoluto que está em causa no exemplo dado por Wittgenstein e 

que, segundo ele, é a marca distintiva daquilo que está em causa na Ética.447    

Mas vejamos mais de perto os elementos que Wittgenstein aduz, na LE, para 

explicar melhor a sua posição. 

A análise deste problema na LE retoma a doutrina que já encontrámos 

desenvolvida em textos anteriores sobre o conteúdo daquele livro que incluísse o registo 

de todos os factos. Suponha-se, diz Wittgenstein, um ponto de vista totalmente 

omnisciente, que conheça por completo todos os movimentos de todos os corpos que 

alguma vez houve e também todas as representações e estados mentais de todos os 

sujeitos que alguma vez houve. Se este ponto de vista omnisciente vazasse o seu saber 

em um livro, esse livro conteria qualquer coisa como uma descrição integral do 

mundo.448 

Mas aqui toca-se o ponto crucial – aquele que põe em causa o próprio cabimento 

da Ética e abre a possibilidade de, havendo qualquer coisa contraposta aos juízos de 

                                                
Ausdruck für die Grundlosigkeit. “É bom porque Deus o ordenou assim” é a expressão correcta para 
a falta de fundamentação. Este princípio vale igualmente para a fé; cf. BROWARZIK, U., “Der grundlose 
Glaube, Wittgenstein über Religion”, Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und 
Religionsphilosophie, 30/1 (1988), pp. 72-100. 
447 Um ponto importante que estas páginas da LE parecem esclarecer é o seguinte. Se considerarmos o 
complexo de textos que passámos em revista no curso anterior da nossa investigação, uma das coisas que 
mais chamavam a atenção era o facto de estar quase absolutamente ausente a ideia de imperatividade (de 
dever, etc.). A ausência era tão flagrante que poderia mesmo sugerir que tal ideia é completamente 
estranha às concepções que Wittgenstein desenvolveu acerca da Ética. Na verdade, também seria possível 
reunir um conjunto de passos do corpus wittgensteiniano que documentaria que não é propriamente 
assim. Mas os enunciados da LE são absolutamente inequívocos a este respeito e tornam dispensável essa 
iniciativa. Com efeito, a LE mostra com toda a nitidez que, para Wittgenstein, a imperatividade absoluta 
constitui um momento central do Ético. Mas o que a LE põe também em evidência, com não menor 
nitidez, é que, na concepção wittgensteiniana do Ético e da Ética, a imperatividade não terá o papel 
protagonista e mesmo exclusivo que lhe cabe, por exemplo, na filosofia prática de Kant. É claro que ainda 
nos falta perceber se a LE afinal chega a admitir ou não algum cabimento ou legitimidade para o Ético e a 
Ética. Mas parece claro que, para Wittgenstein, vale justamente aquela co-pertença que está em causa na 
aplicação do método de Galton e que os vários outros aspectos referidos na LE (bem como aqueles que 
encontramos referidos noutros passos do corpus) se conjugam com a própria imperatividade, com que 
conjuntamente formam aquela constelação deles todos a que Wittgenstein chama o Ético. 
448 A insistência de Wittgenstein naquilo que descreve como o livro total dos factos (o seu registo integral, 
etc.) faz que este seja um elemento central do seu pensamento, curiosamente não levado em conta por H. 
Blumenberg na sua análise do topos filosófico do livro. Veja-se: BLUMENBERG, H., Die Lesbarkeit der 
Welt, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 19892. O estudo de Blumenberg devia ser completado com um 
capítulo sobre Wittgenstein. 
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valor relativos, esse “qualquer coisa” não passar, na verdade, de uma pura quimera, de 

um equívoco ou de uma miragem. Diz Wittgenstein, neste livro com a descrição integral 

do mundo (o livro de todos, absolutamente todos os factos) não figuraria absolutamente 

nada como um juízo ético (quer dizer, nada, absolutamente nada com o carácter daquilo 

que em absoluto proíbe a mentira, nada, absolutamente nada da imperatividade 

categórica de que fala Kant) nem nada que indicasse logicamente o que quer que fosse 

dessa ordem. Esse livro, prossegue a LE, conteria por certo juízos de valor relativo, 

todas as proposições científicas verdadeiras e mesmo todas as proposições verdadeiras. 

Seria um livro de puros factos, com um grau zero do que quer que seja de outra natureza 

e, em especial, com um grau zero do importante, do valioso, do significativo, do 

correcto, etc. no sentido absoluto, ético, do termo. 

Para precisar aquilo que pretende pôr em evidência e prevenir mal-entendidos 

que vêm da possibilidade de isso ser confundido com teses que podem parecer 

equivalentes, mas que de facto não o são, Wittgenstein cita um passo do Hamlet que 

parece susceptível de exprimir a perspectiva que acabou de ser desenhada: Nothing is 

either good or bad, but thinking makes it so.449 Segundo Wittgenstein, o passo do 

Hamlet presta-se a exprimir a concepção segundo a qual o bem ou o mal (quer dizer, 

todas as expressões ou determinações que não são meramente relativas – o significativo, 

o importante, o correcto, etc. de carácter absoluto que correspondem à esfera da Ética) 

não têm qualquer lugar entre os factos do mundo exterior, mas teriam ainda assim, lugar 

entre os factos relativos aos nossos próprios estados mentais (representacionais, etc. 

aquilo que Wittgenstein designa como our states of mind). Ou seja, como se costuma 

dizer, “em si” não haverá nada dessa natureza. As determinações dessa ordem só teriam 

lugar na forma específica de “factos da consciência”, como “atributos” desses factos – 

mas teriam, ainda assim, lugar como atributos desses factos – ou seja, haveria, ainda 

assim, uma parte do conjunto desses factos a que as determinações ou os juízos de valor 

absoluto pertenceriam. Mas, como a LE claramente enuncia, não é isto – não é apenas 

isto, que Wittgenstein pretende afirmar. O que pretende afirmar é que, enquanto facto 

observável ou descritível, um estado de consciência (ou a state of mind) não é bom, 

                                                
449 SHAKESPEARE, W., Hamlet, ed. B. Lott, Longmann, London, 1970, II, ii, 247s., p. 73. Nada é bom ou 
mau, mas é o pensamento que o faz ser assim. Esta maneira de pensar já se encontra largamente registada 
desde a antiguidade. Veja-se, por exemplo: EMPIRICUS, S., Adversus Mathematicos, XI, 140: o(/ti ou)/te 
a)gaqo/n ti fu/sei e)sti ou)/te kako/n, a)lla/ pro/j anqrw=pwn tau=ta no/ou ke/kritai. Podemos 
traduzir assim: Não há bem nem mal algum, por natureza, mas [tudo] isto é diferenciado pelo 
entendimento dos seres humanos.  
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mau, importante, significativo, correcto ou o que quer que seja no sentido absoluto ou 

ético, nem comporta absolutamente nada que seja bom, mau, importante, significativo, 

etc. nessa acepção. Em suma, o que Wittgenstein está a afirmar é que no referido livro 

dos factos não haveria nenhuma espécie de recanto ou ângulo onde, por mais parcial ou 

indirectamente que fosse, houvesse o mais pequeno quantum de algo susceptível de ser 

contraposto àquilo a que a LE chama a acepção trivial ou relativa do bom, do mau, do 

significativo, do importante, etc. 

O que Wittgenstein assim põe em evidência não significa que no livro em 

questão não houvesse nenhuma descrição dos factos a que se reportariam as proposições 

éticas, os juízos de valor absoluto ou as determinações absolutas. Não. Esses factos 

poderiam estar descritos com todo o pormenor, quer no que diz respeito aos seus 

aspectos físicos, quer no que diz respeito aos estados mentais envolvidos na realização 

deles. Ou melhor: esses factos estariam lá todos. O livro em causa permitiria um acesso 

privilegiado a todos os eventos que espontaneamente não hesitaríamos em classificar 

como eticamente reprováveis ou louváveis. No livro total dos factos (nesse absoluto 

atlas mundi) poder-se-iam ler as atrocidades dos imperadores orientais ou dos 

imperadores romanos, os crimes do fanatismo religioso, o genocídio dos Judeus nos 

campos de concentração, os gestos de auto-sacrifício e lealdade dos justos, etc. etc. Mas 

a questão está em que, mesmo que tudo isso figurasse (como por força figuraria) nesse 

livro integral dos factos, o que de tudo isto figuraria em tal livro não conteria 

absolutamente nada daquilo que está em causa no ético (no valor, na importância, no 

significado, etc. em sentido absoluto). Tudo aquilo que avaliamos como crimes e tudo 

aquilo que avaliamos como eticamente certo, admirável, etc. estaria, como Wittgenstein 

diz, exactamente no mesmo nível que qualquer outra coisa. O mais horrendo dos 

crimes ou a mais extraordinária das acções nobres seria exactamente como a queda de 

uma pedra. Isso, por sua vez, não significa que a tomada de conhecimento desses crimes 

ou dessas acções nobres (i.e. dos respectivos factos) não suscite em nós reacções de dor, 

indignação, raiva ou, pelo contrário, de elevação, admiração, etc. Acontece é que os 

factos que provocam semelhnates reacções são, no plano dos factos, factos como 

quaisquer outros. E as próprias reacções que eles suscitam são também, no plano dos 

factos, factos como quaisquer outros.450  

                                                
450 Cf. LE, pp. 6-7: Certainly the reading of this description might cause us pain or rage or any other 
emotion, or we might read about the pain or rage caused by this murder in other people when they 
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Ora, as consequências de que isto se reveste no que diz respeito à Ética (e as 

todas as diferentes imagens que integram a tal “imagem compósita” na descrição que 

dela é feita na LE) não são difíceis de descortinar. Wittgenstein põe-nas em evidência 

com toda a nitidez: a haver algo que correspondesse à Ética, nada do que somos capazes 

de pensar ou de dizer seria isso (ou isso não seria nada do que alguma vez somos 

capazes de pensar ou de dizer):  

 

E agora devo dizer que, se considerasse o que a Ética realmente teria de 

ser…451 

 

Detenhamo-nos um pouco mais neste passo e nas relações de exterioridade 

absoluta que descreve como sendo aquelas que separam o campo total dos factos (e, em 

correspondência a ele, o campo de todos os enunciados possíveis) e aquilo que é ou 

seria (a LE neste ponto parece apontar muito mais para o condicional) próprio da Ética. 

O que Wittgenstein está a dizer é, em primeiro lugar, e “com todas as letras”, que uma 

eventual Ética, pura e simples, não teria conteúdos enunciáveis – em nada teria ou 

poderia ter a forma de um livro. Na forma de “livro” (no sentido em que Wittgenstein 

fala de “livro” na LE) não lhe corresponderia, pura e simplesmente, nada. A oposição é 

mesmo de tal ordem que se exprime do seguinte modo: 

 

Só posso descrever o meu sentimento pela metáfora seguinte: se um homem 

pudesse escrever um livro de Ética, que fosse realmente um livro de Ética, este livro 

destruiria, com uma explosão, todos os outros livros no mundo.452  

 

Quer dizer, para que aquilo que corresponde à Ética pudesse alguma vez ter a 

forma de factos, seria preciso uma desintegração completa da forma que têm todos os 

                                                
heard of it, but there will simply be facts, facts and facts but no Ethics.  Certamente, a leitura desta 
descrição pode causar-nos dó ou raiva ou qualquer outra emoção, ou podemos ler sobre o dó e a raiva 
causados por este assassínio noutras pessoas quando ouviram falar dele, mas haverá simplesmente 
factos, factos e factos, mas nenhuma Ética. 
451 Cf. LE, p. 7: And now I must say that if I contemplate what Ethics really would have to be… 
452 Cf. LE, p. 7: I can only describe my feeling by the metaphor, that, if a man could write a book on 
Ethics which really was a book on Ethics, this book would, with an explosion, destroy all the other 
books in the world.  
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factos e em que está escrito o respectivo “livro”. Para que pudesse haver um livro, seria 

necessário destruir todos os outros.  

Ora, isto que assim se passa com os factos passa-se também com as palavras e a 

linguagem (as razões por que é assim foram consideradas anteriormente). Ou, como se 

diz na LE, as nossas palavras (tal como são usadas nas ciências, quer dizer, se usadas 

com rigor) só são capazes de expressar justamente factos (sentido e referente) 

correspondentes a factos – aquilo a que na LE se chama “sentido e significado 

naturais”.453 Ou seja, toda a linguagem ao nosso dispor tem capacidade apenas para 

expressar factos e juízos de valor relativos. A sua capacidade para traduzir o que quer 

que seja que não factos é de grau zero e toda a tentativa de pôr a linguagem a expressar 

mais do que é capaz, mais do que factos (e, designadamente, pois é disso que se trata, 

toda a tentativa de a pôr a expressar valor, significado, importância, etc. etc. na acepção 

não relativa, mas absoluta) pede à linguagem aquilo que ela de todo em todo não pode 

dar (e quer pôr no mundo dos factos aquilo que de todo em todo não está nem pode 

estar nele):   

 

… tal como uma chávena de chá conterá apenas uma chávena cheia de água  

ainda que eu despeje nela um galão.…454 

 

É muito importante, neste contexto, a noção de capacidade ou de medida – bem 

como a noção de desproporção. A linguagem (sc. o mundo dos factos) tem uma 

determinada capacidade, correspondente à sua forma. Ora, segundo a LE, o Ético (todo 

o Ético, tudo no Ético) excede, de raiz, essa capacidade ou essa medida. Podíamos 

traduzir a expressão usada por Wittgenstein na LE para a expressão idiomática, usada 

em Português, sobretudo em Lisboa: a Ética está para a linguagem ou para o mundo dos 

factos, assim como o Rossio está para a Betesga – mas isto de tal modo que, a tradução 

quantitativa do que aqui está em causa claudica, pois, ao dizer assim, ainda se admite 

que uma parte do Rossio caiba na Betesga, quando o que Wittgenstein está a querer pôr 

em evidência é que nada, absolutamente nada do Rossio da Ética pode ter lugar na 

Betesga dos factos ou da linguagem.  
                                                
453 Cf. LE, p. 7: …natural meaning and sense... 
454 Cf. LE, p. 7: … as a teacup will only hold a teacup full of water and if I were to pour out a gallon 
over it. 
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Por outras palavras, o ético, o absoluto tem de estar, forçosamente, fora do 

mundo. Pelo que não há nem pode haver proposições éticas, ciência ética. Tentar 

enunciar a matéria própria da Ética conduz ao absurdo – é tentar pôr mais do que uma 

chávena de chá em uma chávena de chá, é tentar pôr o Rossio na Betesga (não no plano 

meramente quantitativo, mas no plano qualitativo de que se falou). É assim na LE como 

no Tlp; em todo o legado escrito acerca do ponto de vista ético, nenhuma concepção é 

mais fiel e severamente defendida do que esta:  

 

6.42 Por isso também não podem existir enunciados nenhuns de Ética. 

Os enunciados não podem expressar nada de mais elevado.455      

  

Este aforismo atinge o ponto culminante das posições éticas expostas ao longo 

das oitenta páginas do Tlp, a inefabilidade de um tal saber e, a par dessa inefabilidade, a 

incapacidade que as línguas naturais têm de fundar o que quer que seja daquilo que 

corresponde ao Ético.  

Para tornar ainda mais clara esta total exterioridade entre a Ética (e tudo quanto 

pertence ao seu domínio) e a esfera total dos factos, Wittgenstein considera o problema 

ainda de um outro ângulo e tenta identificar que é que poderia corresponder, na esfera 

dos factos, àquilo que é próprio do Ético – quer dizer, que é que poderia corresponder, 

na esfera dos factos, a algo de não relativo, de absoluto.  

Para o efeito considera dois exemplos. O primeiro diz respeito a qualquer coisa 

como um caminho absolutamente certo:  

 

O caminho certo é o caminho que conduz a uma meta arbitrariamente 

predeterminada e é bastante claro para todos nós que não faz sentido falar do caminho 

                                                
455 Tlp, 6.42, vol. 1, p. 83: Darum kann es auch keine Sätze der Ethik geben. 
Sätze können nichts Höheres ausdrücken. 
Vários autores insitem em frisar uma continuidade prolongada e até uma certa homogeneidade de teses e 
de pontos fundamentais no que respeita à concepção de Ética nos vários textos de Wittgenstein. Assim, 
nas palavras de Antonia Soulez: Sur l’éthique, en effet, Wittgenstein est d’une grande constance qui 
tranche avec les importantes modulations de sa pensée au long de son œuvre. Cf. SOULEZ, A., Leçons 
sur la Liberté de la Volonté, suivi de Essai sur le Libre Jeu de la Volonté, PUF, Paris, 1998, p. 71. Isto é: 
Sobre a ética, com efeito, Wittgenstein é de uma grande constância, que corte com as importantes 
modulações do seu pensamento ao longo da sua obra.   
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certo independentemente de uma tal meta predeterminada. Vejamos agora o que 

poderíamos querer dizer com a expressão “o caminho absolutamente certo”. Eu penso 

que seria o caminho que toda a gente, ao vê-lo, teria de seguir, por necessidade 

lógica, ou teria vergonha de não seguir.456 

 

Como esta passagem procura pôr em evidência, se traduzida no plano dos factos, 

a ideia de algo absolutamente correcto não poderia significar outra coisa senão uma 

necessidade compulsiva, qualquer coisa com a forma de uma lei de facto, absolutamente 

inexorável, que tudo estaria, por sua própria natureza, obrigado a cumprir. Salta à vista 

imediatamente que Wittgenstein sustenta que semelhante lei não tem lugar na esfera dos 

factos – nem pode ter lugar nela. Já vimos, por diversas vezes, esta sua tese. Mas o que 

está em causa neste passo da LE não é apenas isso. É também, segundo cremos, que –

mesmo admitindo que semelhante lei fosse possível e que o mundo dos factos estivesse 

efectivamente subordinado a ela (de tal modo que se pudesse falar, como “coisa de 

facto”, de um caminho absolutamente correcto para a vida) – esse caminho 

absolutamente correcto na forma de facto, em última análise, nada teria que ver com o 

“absolutamente correcto” que está em causa na Ética e seria, na verdade, algo 

correspondente a um “grau zero” de Ética. Pois os factos estariam transformados, sim, o 

mundo dos factos seria bastante diferente; mas o que haveria então seria qualquer coisa 

como uma mera lei de facto e a essa diferença não corresponderia a introdução de nada 

de Ético.  

O segundo exemplo aduzido na LE aponta exactamente na mesma direcção:  

 

E, de modo semelhante, o bem absoluto, se fosse um estado de coisas 

descritível, seria algo que todas as pessoas, independentemente dos seus gostos e 

inclinações, realizariam ou sentir-se-iam necessariamente culpadas por não realizar. 

E eu quero dizer que um tal estado de coisas é uma quimera. Nenhum estado de coisas 

                                                
456 Cf. LE, p. 7: The right road is the road which leads to an arbitrarily predetermined end and it is 
quite clear to us all that there is no sense in talking about the right road apart from such a 
predetermined goal. Now let us see what we could possibly mean by the expression, “the absolutely 
right road.” I think it would be the road which everybody on seeing it would, with logical necessity, 
have to go, or be ashamed for not going. 
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tem em si mesmo aquilo a que eu gostaria de chamar o poder coercivo de um juiz 

absoluto.457 

 

Traduzida no plano dos factos (com a forma de facto), a ideia de um bem 

absoluto corresponderia a qualquer coisa como uma lei, algo de absolutamente 

necessitante. O que Wittgenstein sublinha é que nenhum estado de coisas tem esse 

poder absolutamente coercivo – ou seja, que não há nenhum estado de coisas 

correspondente ao que estaria implicado na tradução em facto do carácter absoluto que é 

próprio do Ético. Mas, por outro lado, vendo bem, aquilo que é posto em evidência 

neste passo da LE tem ainda uma outra consequência de peso, que é igualmente 

importante para a total exterioridade entre o ético e a esfera dos factos (sc. a própria 

forma dos factos enquanto tais): mesmo que semelhante tradução até fosse possível, ela 

poria qualquer coisa de diferente na esfera dos factos, mas esse algo de diferente 

também já não seria o ético (e estaria na verdade esvaziado do que quer que fosse de 

propriamente ético).  

Ora, tudo isto permite ver com toda a nitidez um ponto que a LE procura 

estabelecer sem margem para dúvidas: a Ética não é possível como ciência, como 

conjunto de proposições ou enunciados – ou, como dissemos, parafraseando 

Wittgenstein: a ética não é possível na forma de “livro”.458  

                                                
457 Cf. LE, p. 7: And similarly the absolute good, if it is a describable state of affairs, would be one 
which everybody, independent of his tastes and inclinations, would necessarily bring about or feel 
guilty for not bringing about. And I want to say that such a state of affairs is a chimera. No state of 
affairs has, in itself, what I would like to call the coercive power of an absolute judge. 
458 A negação de uma ciência moral – a recusa de uma teoria – surge como um traço comum em toda a 
obra de Wittgenstein. Com ligeiras diferenças, esta questão aparece, de forma dispersa, ao longo da obra e 
dos anos de dedicação ao labor filosófico. Mas é em 1929 e 1930 que aparecem algumas formulações 
mais incisivas e ainda mais destrutivas. Assim, temos: É o valor um determinado estado do espírito? Ou 
uma forma que adere a uns quaisquer dados da consciência? Eu responderia: o que quer que seja que 
me pudessem dizer, eu rejeitá-lo-ia e, na verdade, não por a explicação ser falsa, mas por ser uma 
explicação.  
Se me dizem qualquer coisa que seja uma teoria, então eu diria: não, não! Isso não me interessa. Mesmo 
que a teoria fosse verdadeira, ela não me interessaria – ela nunca seria aquilo que procuro. O Ético não 
se pode ensinar. Se eu só pudesse explicar a uma outra pessoa a essência do ético através de uma teoria, 
então o ético não tinha valor absolutamente nenhum.  
Cf. WWK, IV (Wert), vol. 3, pp. 116-117: Ist der Wert ein bestimmter Geisteszustand? Oder eine 
Form, die an irgendwelchen Bewuβtseinsdaten haftet? Ich würde antworten: Was immer man mir 
sagen mag, ich würde es ablehnen, und zwar nicht darum, weil die Erklärung falsch ist, sondern 
weil sie eine Erklärung ist.  
Wenn man mir irgendetwas sagt, was eine Theorie ist, so würde ich sagen: Nein, nein! Das 
interessiert mich nicht. Auch wenn die Theorie wahr wäre, würde sie mich nicht interessieren – sie 
würde nie das sein, was ich suche. 
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Mas a questão está agora em saber que é que isso significa. Por outras palavras, 

quando a LE nega peremptoriamente que possa haver qualquer espécie de facto ético ou 

o que quer que seja de ético no mundo dos factos, quando a LE nega peremptoriamente 

o cabimento de qualquer ciência ética, significa isso, então, a total negação de qualquer 

“espaço” de cabimento para a Ética? Perguntar isto implica ao mesmo tempo perguntar: 

há cabimento para a Ética mesmo que não haja nenhum cabimento para ela na esfera 

dos factos – ou, o que é o mesmo, pode haver algo de Ético e o Ético ter um papel na 

vida humana mesmo que não haja nenhuma ciência ética? Em suma, tem aquilo que 

acabamos de seguir na LE o carácter de qualquer coisa como uma “certidão de óbito” da 

Ética (não propriamente a “certidão de óbito” de algo que viveu, mas a “certidão de 

óbito” de algo que nunca foi a não ser na forma de quimera e que, nessa medida, nunca 

esteve vivo)? É a “imagem compósita” do Ético desenhada na LE (o resultado da 

peculiar aplicação do procedimento de Galton a que se recorre na conferência) afinal a 

imagem deste “nado morto”?  

Procuremos ver melhor que resposta se deve dar a estas perguntas.  

Um ponto é claro. De tudo aquilo que estivemos a considerar Wittgentein retira 

como consequência a algo que enuncia do seguinte modo:  

 

A Ética, se ela é alguma coisa, é sobrenatural (...)459 

 

Este enunciado expressa aquilo que descrevemos como relações de total 

exterioridade entre o Ético e o mundo dos factos, que aqui aparece descrito como o 

mundo da natureza. O enunciado “a Ética é sobrenatural” tem, no seu núcleo, pura e 

simplesmente a afirmação desta relação de total exterioridade ou de alteridade. Mas a 

questão passa, então, a ser qual é a carga que a LE associa a este núcleo. O enunciado 

“A Ética é sobrenatural” pode estar associado a uma perspectiva que nega 
                                                
Das Ethische kann man nicht lehren. Wenn ich einem anderen erst durch eine Theorie das Wesen 
des Ethischen erklären könnte, so hätte das Ethische gar keinen Wert.  
Na conversa do mesmo dia, 30 de Novembro de 1930, Wittgenstein faz uma paródia sem esperança de 
um dito de Schopenhauer que deixava antever uma certo optimismo – na verdade muito contido, diga-se – 
de fundamentar a moral. Cf. SCHOPENHAUER, A., Gedanken und Aussprüche, Verlag Julius Zeitler, 
Leipzig, 1912, máxima 211, p. 125: Moral predigen ist leicht, Moral begründen schwer. Isto é: Pregar 
moral é fácil, fundamentá-la é difícil. A rapsódia de Wittgenstein diz: Moral predigen ist schwer, Moral 
begründen unmöglich. Cf. WWK, IV (Soll), vol. 3, p. 118. Isto é: Pregar moral é difícil, fundamentá-la 
é impossível. 
459 Cf. LE, p. 10: Ethics, if it is anything, is supernatural (…) 
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peremptoriamente o cabimento do que quer que seja para lá da natureza. Nesse caso, o 

adjectivo “sobrenatural” tem uma acepção pejorativa e implica nem mais nem menos do 

que a decidida negação do cabimento, a total recusa. Dizer “a ética é sobrenatural” ou 

o “ético é sobrenatural” é, nesse caso, exactamente o mesmo que dizer “a ética – ou o 

ético – não tem cabimento”, “ a ética – ou o ético – é nada”, “a ética – ou o ético – não 

passa de uma quimera”. O sentido da proposição da LE “A Ética é sobrenatural” é, 

então, se o tivermos de expressar nos termos do exemplo da chávena de chá referida na 

LE (ou nos termos da relação entre o Rossio e a Betesga): todo o horizonte em que nos 

encontramos esgota-se na capacidade da “chávena de chá” (é o horizonte dos factos) ou 

tem a dimensão da Betesga – e toda a dimensão em excesso sobre a chávena de chá (ou, 

nos termos da expressão idiomática de Lisboa: todo o Rossio) não passa de uma 

quimera. Dizer que o ético é sobrenatural é exactamente o mesmo que dizer que o ético 

não passa de uma quimera.  

Mas justamente aqui entra em cena na LE aquilo que podemos descrever como 

uma componente de resistência a este resultado: 

 

Mas então, todos nós que, como eu próprio, ainda estamos tentados a usar 

expressões como “bem absoluto”, “valor absoluto”, etc., que é que temos em mente e 

que é que tentamos expressar?460   

 

À primeira vista, pode parecer que isto não envolve qualquer componente de 

resistência. Pois Wittgenstein pode muito bem-estar apenas a constatar que há quem use 

as expressões em causa em um sentido absoluto e há quem, mesmo uma vez 

consideradas as razões que foram produzidas no que precede, ainda continue tentado a 

usar tais expressões e a ter para si que o ético, seja como for, não é igual a nada. É claro 

que há um aspecto que chama particularmente a atenção neste passo: a circunstância de 

ser o próprio autor da LE a confessar que continua inclinado a usar tais expressões e a 

sugerir que continua de certo modo a achar que o ético não é apenas uma quimera. Mas 

isto não constitui forçosamente um elemento de resistência real às teses que foram 

enunciadas sobre o Ético e a Ética. Pois Wittgenstein pode estar pura e simplesmente a 

                                                
460 Cf. LE, p. 7: Then what have all of us who, like myself, are still tempted to use such expressions 
as “absolute good,” “absolute value”, etc, what have we in mind and what do we try to express?  
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exprimir o seguinte facto: mesmo que, como acabou de tentar pôr em evidência, toda a 

Ética (e tanto quer dizer todo o uso absoluto das expressões referidas) seja uma pura 

quimera, essa quimera tem efectivamente lugar no mundo dos factos (entenda-se: como 

quimera! – quer dizer, como um engano, uma mal-formação do uso da língua). E este 

facto continua a produzir-se mesmo quando já se percebeu que todo o Ético e toda a 

Ética não passa de uma quimera – e continua a produzir-se mesmo para quem, como o 

autor da LE, originariamente percebe o carácter quimérico de todo o Ético e de toda a 

Ética – como se se tratasse aqui de qualquer coisa como uma “aparência 

transcendental”, no sentido de Kant, que continua a ter poder mesmo sobre quem a 

percebe como tal.  

Pode ser assim e ser isso que explica que a LE não acabe já aqui. Nesse caso, a 

conferência não acaba aqui, antes continua, porque, na sua continuação, se prossegue o 

trabalho de desmontagem do Ético e da Ética, considerando o caso especial daqueles 

que resistem (quer dizer, daqueles que continuam a sentir o efeito da referida aparência 

transcendental) e analisando que é que podem invocar para justificar a sua resistência 

(ou seja, desfazendo a “aparência transcendental”, expondo-a como aparência). Segundo 

esta leitura, o resto da LE (aquilo a que podemos chamar a sua segunda parte) 

representa, portanto, uma segunda investida ou um segundo ataque, para confirmar e 

consolidar os resultados alcançados na primeira parte.  

Mas a questão está em saber se é mesmo assim, se este tipo de leitura não será 

precipitado. Para esclarecermos esta dúvida, temos de analisar com todo o cuidado o fio 

do desenvolvimento da LE na continuação. Mas antes importa ver também que é que 

poderá significar uma outra possibilidade de leitura da segunda parte da LE e como é 

que uma outra possibilidade de leitura se relaciona com o enunciado segundo o qual “a 

ética é sobrenatural” (quer dizer, então, com a própria interpretação do resultado de toda 

a primeira parte da LE). 

Tínhamos visto que, no seu núcleo, a proposição “a ética é sobrenatural” 

significa apenas a afirmação da total exterioridade entre o ético e o mundo dos factos. 

Vendo bem, em última análise, o que Wittgentein afirma na primeira parte da LE é 

apenas isto. Em nenhum momento dá propriamente o passo que associa a total 

exterioridade ao mundo dos factos – ou seja, o carácter sobrenatural, nesse sentido (que 

é o sentido efectivamente presente na LE) – à ideia de pura e simples inexistência, de 

quimera, etc. É claro que, esta última componente estará muito próxima daquilo que a 
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LE diz. Mas, vendo bem, verifica-se que a LE nunca chega propriamente a inclui-la: 

somos nós quem a põe lá, em virtude de uma pressuposição que a LE, pelo menos 

naquilo que já vimos, não a chega a subscrever ou a fazer sua. Por outras palavras, o que 

a LE afirma, quando fala do carácter sobrenatural de todo o Ético e da Ética é “apenas” 

a total exterioridade de todo o Ético e da Ética em relação à esfera dos factos – mais 

nada. É óbvio que isso põe um problema: se o Ético é totalmente exterior à esfera dos 

factos, ou seja, se o Ético é sobrenatural nesse sentido como pode ser algo diferente de 

nada? – se é totalmente exterior à esfera dos factos, como pode ser algo diferente de 

uma quimera? E podemos dizer que isto está, sem qualquer dúvida, presente na LE. 

Simplesmente, isto é uma pergunta, não uma afirmação. Quer dizer, quando, na 

primeira parte da LE, fala do carácter sobrenatural do Ético e da Ética, Wittgenstein 

não está a usar a expressão naquilo a que chamámos a acepção pejorativa, mas em uma 

acepção ainda neutra – aquela que corresponde à pergunta que acabamos de explicitar. 

Isso não significa que não se possa acabar por verificar que afinal o Ético e a Ética não 

passam de uma quimera. Mas, do ponto de vista daquilo qua a primeira parte da LE já 

conseguiu apurar, essa é a apenas uma possibilidade – sendo a outra a de haver algum 

modo de aquilo que é totalmente estranho aos factos não ser, ainda assim, igual a nada 

ou uma mera quimera – quer dizer: a outra possibilidade é justamente a de a “chávena 

de chá” metafórica da LE ou a “Betesga” que lhe fizemos corresponder em português (a 

“chávena de chá” ou a Betesga do mundo dos factos) não ser, afinal, absolutamente 

tudo.  

E o mesmo vale, mutatis mutandis, para a pergunta que há pouco citámos: 

  

Mas então, todos nós que, como eu próprio, ainda estamos tentados a usar 

expressões como “bem absoluto” “valor absoluto”, etc., que é que temos em mente e 

que é que tentamos expressar?461 

 

Esta pergunta não exprime perplexidade com o facto de haver quem use tais 

expressões quiméricas (como se estivesse absolutamente adquirido que são 

absolutamente quiméricas e a questão fosse apenas a de saber como é que há, ainda 

assim, quem embarque em tais quimeras e continue tentado a embarcar nelas, mesmo já 

                                                
461 Cf. nota 460 supra.  



 445 

depois de ter sido exposta a pura “aparência transcendental” que as constitui). Não. A 

pergunta em causa exprime perplexidade, sim, mas ainda se situa num plano de 

“neutralidade” (de neutralidade indagatória, como poderíamos dizer, usando o 

vocabulário de Kant) a respeito do “sobrenatural” em causa no Ético e na Ética – 

“sobrenatural” a cujo “destino” o Ético e a Ética estão absolutamente associados, 

porque a ele pertencem totalmente e de raiz.  

Mas, perguntar-se-á, que é que poderia então corresponder a um sentido não 

pejorativo – a um sentido positivo – da noção de sobrenatural? Faz sequer algum 

sentido admitir tal possibilidade ou falar disso? Ainda antes de apurarmos que é que a 

LE acaba por dizer sobre a questão do “sobrenatural” em que situa o Ético e a Ética, 

tudo o que já vimos, no curso anterior da nossa investigação, e aquilo que se encontrou 

em outros textos permite dar já alguma resposta a tal pergunta. Podemos resumir tudo 

citando um passo das VB, onde Wittgenstein usa o termo “sobrenatural” justamente em 

ligação com a Ética, de forma inequivocamente não pejorativa, antes positiva – e de tal 

modo que resulta muito claro qual o nexo entre esse uso positivo da noção de 

“sobrenatural” e tudo aquilo que a pouco e pouco fomos vendo, no nosso trabalho, 

acerca da concepção do Ético e da Ética em Wittgenstein (e muito em especial o que 

tentámos pôr em evidência sobre a forma como a total alteridade entre o Ético e o 

mundo dos factos de modo nenhum implica, para Wittgenstein, que se tenha de passar 

alguma “certidão de óbito” ao Ético e à Ética):   

 

Se alguma coisa é boa, então também é divina. Com isto fica resumida, de 

forma estranha, a minha Ética. 

Só o que é sobrenatural pode expressar o Sobrenatural.462 

 

De tudo isto resulta claro qual é, então, a encruzilhada a que nos levou a nossa 

análise da LE. Trata-se agora de ver como é que o texto se desenvolve a partir daqui.  

E importa ter plena consciência de que, pelas razões que acabamos de expor (e 

ao contrário do que à primeira vista pode tender a parecer), se pode dizer, neste ponto 
                                                
462 VB (1929), vol. 8, p. 454: Wenn etwas gut ist, so ist es auch göttlich. Damit ist seltsamerweise 
meine Ethik zusammengefaβt. 
Nur das übernaturliche (sic) kann das Übernaturliche ausdrücken. 
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do desenvolvimento da LE, que tudo (ou seja, o “destino” do Ético e da Ética, o sentido 

e o “destino” do sobrenatural, etc.) ainda está por decidir e só se decidirá 

propriamente – se chegar a ser decidido – na segunda parte da conferência, de que, 

nesta medida, tudo acaba por depender.  

Ora, para esclarecer tudo isto – ou seja, para esclarecer a pergunta em que 

culmina, como vimos, a primeira parte da conferência: “ (...) todos nós que, como eu 

próprio, ainda estamos inclinados a usar expressões como “bem absoluto” “valor 

absoluto”, etc., que é que temos em mente e que é que tentamos expressar?” – a LE 

segue um método que apresenta como natural e, de certo modo, incontornável. 

Wittgenstein apresenta-o do seguinte modo:  

 

Ora, sempre que tento clarificar isto para mim próprio, é natural que recorra a 

casos nos quais certamente empregaria essas expressões e então estou na situação em 

que vos encontraríeis se, por exemplo, vos desse uma conferência sobre a psicologia do 

prazer. O que então haveríeis de fazer seria tentar recordar algumas situações típicas 

nas quais sempre sentistes prazer. Pois, ao terdes em consideração esta situação, tudo 

o que eu vos dissesse tornar-se-ia concreto e, por assim dizer, controlável. Talvez uma 

pessoa escolhesse, como seu exemplo típico, a sensação que se tem quando se passeia 

em um belo dia de Verão. Ora, é nesta situação que me encontro, se pretendo 

concentrar-me naquilo que quero dizer por valor absoluto ou ético.463 

 

O primeiro aspecto que é claro neste método é que procura encontrar situações 

“típicas”, “concretas” e “controláveis”, para estabelecer que é que pode efectivamente 

corresponder às formas de expressão ou de sentido próprias do Ético e da Ética – ou 

seja, àquelas em que não está em causa uma acepção relativa, mas sim uma acepção 

absoluta (a que nada corresponde no mundo dos factos). Trata-se, portanto, de um 

procedimento de verificação por via da descida ao concreto, para ver se, nas situações 

                                                
463 Cf. LE, pp. 7-8: Now whenever I try to make this clear to myself it is natural that I should recall 
cases in which I would certainly use these expressions and I am then in the situation in which you 
would be if, for instance, I were to give you a lecture on the psychology of pleasure. What you 
would do then would be to try and recall some typical situation in which you always felt pleasure. 
For, bearing this situation in mind, all I should say to you would become concrete and, as it were, 
controllable. One man would perhaps choose as stock example the sensation when taking a walk on 
a fine summer's day. Now in this situation I am, if I want to fix my mind on what I mean by 
absolute or ethical value. 
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concretas que são invocáveis como fontes do sentido não relativo, mas absoluto, se 

consegue efectivamente encontrar algo que de algum modo legitime essa acepção 

absoluta (e, portanto, legitime o Ético e a Ética) – ou se, pelo contrário, o que se 

encontra em tais situações acaba por justificar a completa “desmontagem” destas formas 

de sentido ou de uso da linguagem e a passagem da referida “certidão de óbito” a tudo o 

que tem um carácter ético e à Ética.  

As situações a que se recorre neste método são, por assim dizer, o terreno em 

que se ensaia o “funcionamento” do ético e se tenta ver em que é que radica, como se 

constitui. Mas, por outro lado, não se trata de fazer nada que se pareça com um 

levantamento completo de todas as situações concretas em que pode radicar o uso 

absoluto de expressões como “valor”, “significado”, “correcto”, etc. A LE só pretende 

considerar algumas, a título exemplificativo – e que sejam particularmente ilustrativas 

do tipo de experiência que dá lugar a esse uso não relativo que é próprio do Ético. Em 

certo sentido, trata-se, portanto, de uma nova aplicação do método de Galton – uma 

nova aplicação deste método que pretende dirimir a questão sobre a legitimidade dos 

juízos de valor absoluto e/ou formar uma perspectiva sobre a sua génese, por via da 

construção de uma “imagem compósita” das experiências que lhes dão lugar e da 

análise daquilo que se encontra nessa “imagem compósita”.  

Uma preocupação fundamental que Wittgenstein manifesta diz respeito à 

possibilidade de as situações ou as experiências que podem ser relevantes nesta matéria 

não serem necessariamente as mesmas para todas as pessoas. O procedimento de Galton 

complica-se com esta possibilidade e torna-se dependente, na recepção da conferência, 

da forma como os ouvintes ou leitores se dispõem ou não a encontrar situações 

similares e têm ou não experiência de tais situações. Pois Wittgenstein não pode sair do 

seu próprio acontecimento ou da sua própria esfera de experiência (tal como o ouvinte 

ou o leitor não pode sair da sua), razão pela qual a LE se limita a postular que cada um 

repita o procedimento de verificação nela apresentado a partir das situações ou 

experiências com que está familiarizado: 

 

E aqui, no meu caso, acontece que sempre se me apresenta a ideia de uma 

experiência particular, a qual é, por esta razão, em certo sentido, a minha experiência 

por excelência e esta é a razão por que, ao falar agora convosco, usarei esta 

experiência como o meu primeiro e principal exemplo. (Como disse antes, esta é uma 
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questão inteiramente pessoal e outros acharão mais impressionantes outros exemplos.) 

Eu descreverei esta experiência, de modo a fazer-vos recordar, se possível, as mesmas 

experiências ou experiências semelhantes, de sorte que possamos ter uma base comum 

para a nossa investigação.464 

 

Vejamos agora como é que a LE aplica este método. 

São fundamentalmente duas as situações ou experiências a partir das quais a 

conferência procura construir a imagem compósita do que se passa na génese do uso 

não relativo ou absoluto, que é característico do Ético e da Ética, e analisar o que se 

encontra nessa “imagem compósita”. No curso ulterior da LE, o âmbito é de algum 

modo alargado e faz-se menção também de outras situações ou experiências. Mas o 

fundamental daquilo que a LE procura pôr em evidência é considerado a partir destas 

duas – e muito em especial até de uma delas.  

A primeira situação ou experiência que a segunda parte da LE põe no seu centro 

é apresentada do seguinte modo: 

  

Creio que a melhor maneira de a descrever é dizer que, quando a tenho, 

admiro-me com a existência do mundo. E tendo então a usar frases, tais como, “que 

extraordinário que algo exista” ou “que extraordinário que o mundo exista”.465  

 

A segunda situação ou experiência concreta discutida na segunda parte da LE 

vem descrita assim:  

 

Quero mencionar já de seguida outra experiência que também conheço e com 

que alguns de vós poderão estar familiarizados: é aquilo a que se poderia chamar a 

                                                
464 Cf. LE, p. 8: And there, in my case, it always happens that the idea of one particular experience 
presents itself to me which therefore is, in a sense, my experience par excellence and this is the 
reason why, in talking to you now, I will use this experience as my first and foremost example. (As I 
have said before, this is an entirely personal matter and others would find other examples more 
striking.) I will describe this experience in order, if possible, to make you recall the same or similar 
experiences, so that we may have a common ground for our investigation. 
465 Cf. LE, p. 8: I believe the best way of describing it is to say that when I have it I wonder at the 
existence of the world. And I am then inclined to use such phrases as “how extraordinary that 
anything should exist” or “how extraordinary that the world should exist.” 
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experiência de nos sentirmos absolutamente seguros. Refiro-me ao estado de espírito 

em que alguém tende a dizer “Estou seguro de que, aconteça o que acontecer, nada me 

poderá fazer mal.466 

 

Ora, com isto fica traçado o quadro em que se inscreve e também aquilo que está 

em causa na segunda parte da LE.  

Em foco estão as situações ou experiências correspondentes a) ao espanto com 

a própria existência do que quer que seja (sc. o espanto com o próprio ser do 

mundo) e b) a essa peculiar forma do sentimento de segurança que é a convicção de que 

nada, absolutamente nada do que pode acontecer nos pode fazer mal, ou seja o 

sentimento de segurança absoluta. Estas duas situações ou formas de sentido são 

compreendidas como casos típicos daquilo que é próprio do Ético e da Ética467. E o que 

se trata de determinar, pela análise destes dois casos paradigmáticos, é se o 

“sobrenatural” – que a primeira parte da LE mostrou ser o terreno em que se situam 

todas estas formas de sentido não relativo ou absoluto – corresponde afinal a uma mera 

quimera (caso em que será inevitável passar-se qualquer coisa como uma “certidão de 

óbito” a tudo quanto é – ou melhor: pretende ser – ético), ou, pelo contrário, pode ser 

reconhecido como tendo legítimo cabimento e sendo na verdade algo irredutível a uma 

                                                
466 Cf. LE, p. 8: I will mention another experience straight away which I also know and which others 
of you might be acquainted with: it is, what one might call, the experience of feeling absolutely safe. 
I mean the state of mind in which one is inclined to say “I am safe, nothing can injure me whatever 
happens.” Wittgenstein costumava contar aos amigos uma experiência que o tinha impressionado 
bastante na sua juventude. Por volta de 1911, ao assitir à representação de uma peça de teatro, baseada em 
um texto dramático de Ludwig Enzenbruger, intitulado Die Kreuzelschreiber (Os que assinam de cruz) a 
personagem principal (menosprezada e ostracizada pela sociedade) dizia, após uma longa doença em que 
estivera totalmente sozinha e abandonada ao destino, que formava parte do todo e o todo fazia parte dela; 
nada de mal lhe poderia acontecer. O episódio é contado em MALCOLM, N., Ludwig Wittgenstein, a 
Memoir, p. 58: In Vienna he saw a play that was mediocre drama, but in it one of the characters 
expressed the thougt that no matter what happened in the world, nothing bad could happen to him 
– he was independent of fate and circumstances. Wittgenstein was struck by this stoic thought; for 
the first time he saw the possibility of religion. Em Viena, ele viu uma peça que era um drama 
medíocre, mas na qual uma das personagens expressava o pensamento de que, acontecesse o que 
acontecesse no mundo, nada lhe poderia acontecer de mal – ele era independente do destino e das 
circunstâncias. Wittgenstein foi impressionado por este pensamento estóico; pois pela primeira vez ele 
via a possibilidade da religião. Ora, parece justamente ser este acontecimento antigo para o qual remete a 
declaração da citação supra “mencionarei já de seguida uma outra experiência que também conheço …”. 
Os biógrafos anglófonos atribuem grande importância a esta “experiência mística”.Veja –se, por exemplo, 
MCGUINNESS, B., Op. cit., pp. 94, 114; MONK, R., Op. cit., pp. 51-53. À excepção de Wilhelm Baum, os 
biógrafos alemães não tocam no assunto. Cf. BAUM, W., Wittgenstein, pp. 55-56 e 158.  
467 Cf. LE, p. 8: Now let me consider these experiences, for, I believe, they exhibit the very 
characteristics we try to get clear about. Deixem-me considerar agora estas experiências, pois, creio, 
elas exibem justamente aquelas características que tentamos clarificar. 
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mera mal-formação, a um mero equívoco ou ilusão – à peculiar forma de “ilusão 

transcendental” de que se falou.  

Em suma, se o Ético e a Ética são, como a primeira parte da LE tenta pôr em 

evidência, algo de sobrenatural, significa isso o seu fim? Na segunda parte da LE, a 

resposta a esta pergunta e o “destino” do Ético e da Ética ficam postos, por assim dizer, 

nas mãos do que se puder apurar acerca do espanto com a própria existência do que 

quer que seja e acerca do sentimento de segurança absoluta – que assim se tornam 

como que no “rosto” do sobrenatural e constituem “os seus representantes”. 

Tendo visto aquilo que vimos no curso anterior da nossa investigação, são 

bastante nítidos os traços de afinidade que este desenvolvimento da LE tem com as 

perspectivas que se encontram desenhadas nos outros textos do corpus wittgensteiniano, 

já desde os textos anteriores ao Tlp. Mas falta agora seguir a resposta dada na segunda 

parte da LE, para saber se este texto fundamental se integra bem no puzzle dos outros 

textos e em que medida contribui para perceber a forma que está traçada nesse puzzle.  
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§15 

O MILAGRE DA EXISTÊNCIA SEGUNDO A LE 

Para quem começa a seguir a segunda parte da LE, o caminho tomado por 

Wittgenstein parece ir com toda a nitidez no sentido de desfazer toda e qualquer 

resistência à desmontagem do uso absoluto das expressões de valor – ou seja, no sentido 

de desfazer toda e qualquer resistência à “desmontagem” do Ético e da Ética e à 

respectiva redução a qualquer coisa de absolutamente ilusório e ilegítimo. Como 

vimos, a primeira parte da LE já fazia ver a ameaça e punha todo o Ético e a Ética em 

risco. Mas, sendo assim, ainda se mantinha aquilo que descrevemos como uma 

“neutralidade indagatória”. De sorte que essa primeira parte acabava por deixar tudo em 

suspenso do que se viesse a apurar na análise das situações de “espanto absoluto”, de 

“segurança absoluta” e de “culpa absoluta”, a que é dedicada a segunda parte da LE468. 

Mas, ao começar a ler a segunda parte, verifica-se que a realização desta análise parece 

encaminhar-se a passos largos na direcção de uma integral destruição da legitimidade de 

todas as formas de sentido ou expressão absolutos que são constituídos nas referidas 

situações ou experiências. E parece preparar-se assim o terreno para a evidenciação de 

que todas essas formas de sentido absoluto são pura e simplesmente mal-formadas. Ou 

seja, parece preparar-se tudo para a “verificação do óbito” do Ético e da Ética – um 

óbito total e sem apelo, que só será indevido descrever como óbito porque, como 

dissemos, aquilo que parece evidenciar-se é que o Ético e a Ética não foi alguma vez 

senão um equívoco ou uma ilusão e, nessa medida, desde sempre que é algo “morto”.  

Ora, isso começa a esboçar-se, com toda a nitidez, logo no início da segunda 

parte da LE, quando Wittgenstein diz sem ambages:  

 

E aqui a primeira coisa que tenho de dizer é que a expressão verbal que damos 

a estas experiências é sem sentido!469  

 

 

                                                
468 Usando aqui o termo “absoluto” no sentido que oportunamente se indicou.  
469 Cf. LE, p. 8: And there the first thing I have to say is, that the verbal expression which we give to 
these experiences is nonsense! 
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A fundamentação desta tese começa com uma análise daquilo que se passa no 

caso do espanto ou do pasmo absolutos – ou seja, do espanto ou do pasmo que dizem 

respeito à própria existência enquanto tal ou ao próprio mundo:  

 

Se eu digo “Espanto-me com a existência do mundo”, estou a usar mal470 a 

linguagem. Deixem-me explicar isto: tem um sentido claro e perfeitamente correcto 

dizer que me espanto com o facto de que algo se passe; todos nós compreendemos o 

que significa dizer que me espanto com o tamanho de um cão que é maior do que 

qualquer outro que já tenha visto anteriormente ou [que me espanto] com tudo o que, 

no sentido comum da palavra, é extraordinário. Em todos estes casos, espanto-me que 

o que se passa seja algo que podia conceber que não se passasse. Espanto-me com o 

tamanho deste cão porque podia conceber um cão de outro tamanho, a saber, o 

tamanho vulgar, com o qual não me espantaria. Dizer: “espanto-me com o facto de se 

passar isto e aquilo” só tem sentido se posso imaginar que isso não se passasse.471  

 

O primeiro aspecto a ter em atenção é a própria peculiaridade do tipo de espanto 

ou pasmo de que se trata quando se fala de um espanto que diz respeito à própria 

existência do mundo472. Não se trata necessariamente de um olhar que esteja de raiz 

voltado só para a totalidade das coisas (para o mundo) – de tal modo que não apareça 

nenhuma coisa em especial ou todas estejam fundidas na imensa, única e total “massa” 

que corresponderá ao “mundo”473. Não. Trata-se de um olhar que pode muito bem estar 

focado nesta e naquela coisa, mas de tal modo que aquilo com que pasma é o próprio 

facto de haver, enquanto tal: ou seja, a realidade disso (da coisa em causa) enquanto 

                                                
470 Traduzimos o verbo “misuse” por “usar mal” e o correspondente substantivo por “mau uso”. Mas é 
claro que também se poderia traduzir por “abusar” e por “abuso”, em correspondência à relação entre uti 
e abuti que os verbos portugueses “usar” e “abusar” ainda reflectem.   
471 Cf. LE, p. 8-9: If I say “I wonder at the existence of the world” I am misusing language. Let me 
explain this: It has a perfectly good and clear sense to say that I wonder at something being the 
case, we all understand what it means to say that I wonder at the size of a dog which is bigger than 
any one I have ever seen before or at any thing which, in the common sense of the word, is 
extraordinary. In every such case I wonder at something being the case which I could conceive not 
to be the case. I wonder at the size of this dog because I could conceive of a dog of another, namely 
the ordinary size, at which I should not wonder. To say “I wonder at such and such being the case” 
has only sense if I can imagine it not to be the case. 
472 Um pouco mais atrás, a LE também fala, como vimos, da admiração com o facto de haver o que quer 
que seja ('how extraordinary that anything should exist').  
473 Abstrai-se aqui do problema de saber como pode estar constituído um olhar que se acha voltado para o 
mundo – que é que lhe corresponde como correlato, etc., pois esse é um aspecto que a LE não foca e que 
não desempenha um papel relevante no seu desenvolvimento. 
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realidade ou a existência disso enquanto existência. De sorte que o espanto ou pasmo 

com a coisa especificamente em causa é um espanto ou pasmo com a própria 

existência enquanto tal e, por isso, não apenas um espanto ou pasmo com a existência 

da coisa em causa, mas – nela e com ela – um espanto ou pasmo também com a 

existência de tudo o mais que igualmente existe: um espanto ou pasmo com tudo, 

aberto de certo modo para tudo, a olhar para tudo – um espanto ou pasmo com o 

próprio mundo. Por outras palavras, a diferença entre este modo de olhar e o mais 

comum não é fundamentalmente uma diferença de amplitude, mas antes uma diferença 

de modo de olhar (de “sensibilidade” do olhar) – e é esta diferença de modo que 

determina a diferença de amplitude (que não passa necessariamente pela constituição de 

uma sinopse da realidade, no sentido que mais comummente tendemos a conceber, mas 

pela circunstância de cada coisa, ao converter-se em “pavio” desta forma de pasmo, se 

tornar como que um “símbolo” da existência ou realidade toda, se tornar como que 

transparente em relação a toda ela – ou seja, como que transparente e “transitiva” em 

relação ao mundo).474 

                                                
474 São muito diversos os textos em que encontramos expresso este tipo de espanto ou pasmo com a 
própria existência das coisas, que irmana tudo na mesma admiração e vê tudo absolutamente 
transfigurado por ela. São também diversos os matizes – aquilo que encontramos acentuado nesses 
vários textos. Mas aqui interessa sobretudo o denominador comum, o próprio olhar dirigido à existência 
enquanto tal e, portanto, a toda ela, invadido pelo pasmo disso. Pois, pelo menos neste primeiro 
momento da análise (aquele que agora consideramos), é isto que se acha focado na LE.  
A título de exemplo, veja-se o que Coleridge escreveu num dos conhecidos ensaios de The Friend: Hast 
thou ever raised thy mind to the consideration of EXISTENCE, in and by itself, as the mere act of 
existing? Hast thou ever said to thyself thoughtfully, IT IS! heedless in that moment, whether it 
were a man before thee, or a flower, or a grain of sand? Without reference, in short, to this or that 
particular mode or form of existence? If thou hast indeed attained to this, thou wilt have felt the 
presence of a mystery, which must have fixed thy spirit in awe and wonder. The very words, There 
is nothing! or, There was a time, when there was nothing! are self-contradictory. There is that 
within us which repels the proposition with as full and instantaneous a light, as if it bore evidence 
against the fact in the right of its own eternity. 
Not TO BE, then, is impossible: TO BE, incomprehensible. If thou hast mastered this intuition of 
absolute existence, thou wilt have learnt likewise, that it was this, and no other, which in the earlier 
ages seized the nobler minds, the elect among men, with a sort of sacred horror. Cf. COLERIDGE, S., 
Essays on the Principles of Method (The Friend), XI, The Collected Works of S. Coleridge, vol. 4.1, 
Routledge & Kegan Paul, London, 1969, p. 514.  
Veja-se também, por exemplo, de Fernando Pessoa – ou antes de Álvaro de Campos – o conhecidíssimo 
poema: Ah, perante esta única realidade, que é o mysterio ,/Perante esta única realidade terrível — 
a de haver uma realidade,/Perante este horrível ser que é haver ser, /Perante este abysmo de existir 
um abysmo, / Este abysmo de a existencia de tudo ser um abysmo, / Ser um abysmo por 
simplesmente ser, / Por poder ser, / Por haver ser! / — Perante isto tudo como tudo o que os 
homens fazem, / Tudo o que os homens dizem, / Tudo quanto construem, desfazem ou se construe 
ou desfaz atravez d’elles, / Se empequena! / Não, não se empequena... se transforma em outra coisa 
— / Numa só coisa tremenda e negra e impossível, / Uma coisa que está para além dos deuses, de 
Deus, do Destino / —Aquillo que faz que haja deuses e Deus e Destino,  / Aquillo que faz que haja 
ser para que possa haver seres,  / Aquillo que subsiste atravez de todas as fórmas,  / De todas as 
vidas, abstractas ou concretas, / Eternas ou contingentes,  / Verdadeiras ou falsas! / Aquillo que, 
quando se abrangeu tudo, ainda ficou fóra, / Porque quando se abrangeu tudo não se abrangeu 
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O segundo aspecto a ter em atenção são as razões por que a LE sustenta que a 

expressão deste tipo de espanto usa mal a linguagem (e corresponde, portanto, a uma 

das mal-formações ou a uma das manifestações da doença da linguagem a que, como 

vimos, Wittgenstein sempre de novo procura mostrar que a linguagem normal é atreita). 

Para perceber essas razões, é indispensável considerar aquelas formas de espanto que, 

usando a terminologia da primeira parte da LE, podemos caracterizar como espanto em 

sentido trivial ou relativo. Com efeito, a crítica a que Wittgenstein sujeita a expressão 

do espanto com a própria existência do mundo segue uma metodologia muito próxima 

da que foi usada na primeira parte da LE para diferenciar o sentido relativo e o sentido 

absoluto dos juízos de valor e pôr em evidência que, enquanto os juízos de valor 

relativos não levantam qualquer espécie de problema, a expressão do valor absoluto 

parece corresponder a um emprego abusivo e ilegítimo, ou seja, a uma mal-formação.  

Mas que é que caracteriza o espanto em sentido trivial ou relativo? Em primeiro 

lugar, caracteriza-o a circunstância de sempre se reportar a uma outra conformação 

das coisas, diferente daquela que justamente causa espanto, e de tal modo que o espanto 

tem que ver com uma relação entre as duas. Por outras palavras, o papel que na primeira 

parte da LE é desempenhado pelo padrão de finalidade ou propósito, contingente e 

hipotético, a que os juízos de valor relativos se reportam é, no caso do espanto relativo, 

desempenhado pela possibilidade alternativa com que o objecto do espanto contrasta – 

ou seja, por esse algo outro, diferente, a que o objecto de espanto sempre é contraposto. 

Assim, no exemplo dado no citado passo da LE, espanto-me com o tamanho de um cão 

                                                
explicar por que é um tudo, / Por que ha qualquer coisa, porque ha qualquer coisa, porque ha 
qualquer coisa! /   Minha intelligencia tornou-se um coração cheio de pavor, / E é com minhas 
idéias que tremo, com a minha consciencia de mim, /  Com a substancia essencial do meu ser 
abstracto  / Que sufoco de incompreensível, / Que me esmago de ultra-transcendente, / E d’este 
medo, desta angústia, d’este perigo do ultra-ser, / Não se pode fugir, não se pode fugir, não se pode 
fugir! // Carcere do Ser, não há libertação de ti? / Carcere de pensar, não há libertação de ti? / Ah, 
não, nenhuma — nem morte, nem vida, nem Deus! / Nós, irmãos gemeos do Destino em ambos 
existirmos, / Nós, irmãos gemeos dos Deuses todos, de toda a especie, / Em sermos o mesmo abysmo, 
em sermos a mesma sombra, / Sombra sejamos, ou sejamos luz, sempre a mesma noite. / Ah, se 
affronto confiado a vida, a incerteza da sorte, / Sorridente, impensando, a possibilidade quotidiana 
de todos os males, / Inconsciente o mistério de todas as coisas e de todos os gestos, / Por que não 
afrontarei sorridente, inconsciente, a Morte? / Ignoro-a? Mas que é que eu não ignoro? / A penna 
em que pego, a letra que escrevo, o papel em que escrevo, / São mystérios menores que a Morte? 
Como se tudo é o mesmo mysterio? / E eu escrevo, estou escrevendo, por uma necessidade sem 
nada. / Ah, affronte eu como um bicho a morte que elle não sabe que existe! / Tenho eu a 
inconsciencia profunda de todas as coisas naturaes, / Pois, por mais consciencia que tenha, tudo é 
inconsciencia, /  Salvo o ter creado tudo, e o ter creado tudo ainda é inconsciencia, / Porque é 
preciso existir para se crear tudo, / E existir é ser inconsciente, porque existir é ser possível haver 
ser, / E ser possível haver ser é maior que todos os Deuses. ÁLVARO DE CAMPOS, Livro de Versos, ed. 
T. R. Lopes, Círculo dos Leitores, Lisboa, 1993, 215-216 (manteve-se a ortografia do original, que esta 
edição transcreve).  
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que é maior do que qualquer outro anteriormente visto. Isso quer dizer: admiro-me que 

algo seja assim, precisamente na medida em que posso conceber que não seja assim. 

Como se diz no passo citado, espanto-me com o tamanho do cão, porque podia 

conceber um cão de outro tamanho, a saber, o tamanho vulgar, com que não me 

admiraria. Ou melhor, como também se diz no referido passo, se me espanto com o 

tamanho do cão, esse espanto tem que ver, por exemplo, com o facto de esse cão ser 

maior do que qualquer outro e tem, portanto, em referência o tamanho habitual dos cães. 

E aqui toca-se um segundo aspecto essencial da constituição do espanto ou pasmo, no 

sentido habitual (relativo) da expressão. Aquilo que o espanto em sentido relativo 

sempre supõe não é pura e simplesmente uma relação de contraste e tensão entre duas 

possibilidades alternativas, que sustentam uma relação como que de tensão entre si. 

Poderia haver uma tal tensão, mas de tal modo que as duas possibilidades em causa se 

achassem em pé de igualdade e nenhuma delas tivesse, por assim dizer, nenhuma 

pretensão de prevalência sobre a outra (uma pretensão de prevalência tal que uma 

exclui o cabimento – ou, mais precisamente, a “actualização” da outra). Mas nessas 

condições não haveria lugar para o espanto. No sentido trivial, o espanto tem que ver 

com possibilidades relacionadas entre si justamente do modo que acabámos de enunciar 

– e por tal forma que, por um lado, só ocorre espanto quando uma das possibilidades 

está de algum modo consagrada, de algum modo dada por adquirida, e – em virtude 

dessa consagração ou dessa validade exclui a outra (exclui o cabimento da outra como 

facto) – e, todavia, contra todas as expectativas (quer dizer, contra as expectativas 

geradas justamente pela referida “consagração” ou pretensão de validade da 

possibilidade que se acha dada por adquirida), a possibilidade oposta, que parecia 

excluída, ocorre como facto475. É justamente este segundo aspecto – esta peculiar 

relação de assimetria entre as duas possibilidades em causa – que as análises da LE 

apontam quando dizem que me admiro com tudo o que é extraordinário, no sentido 
                                                
475 São vários os aspectos que há a sublinhar neste contexto. Em primeiro lugar, falamos de pretensão de 
prevalência, de “consagração”, de possibilidade “adquirida”, etc., para fazer jus à complexidade das 
modalidades que essa pretensão de pretensão de prevalência pode assumir. A forma mais comum é o 
nunca-se-ter-visto-outra-coisa, o ter-sido-sempre-assim, etc. Mas não é a única e não constitui uma 
condição necessária. Um exemplo dado pela LE, e que já consideraremos, basta para ver como é assim. 
Wittgenstein refere que me posso espantar por ver ainda de pé uma casa que supunha já ter sido deitada 
abaixo. Neste caso não se trata de nada que sempre tivesse sido assim, mas – pelo contrário – de uma 
inovação com que eu contava. O ponto decisivo é que eu já dava essa inovação por adquirida (de tal 
modo que ela prevalecia sobre a possibilidade alternativa, excluindo-a como facto). Tudo isto configura 
dois aspectos correspondentes àquilo que se encontra nas análises dos juízos de valor relativo, onde os 
padrões de finalidade ou de propósito se caracterizavam, por um lado, pela sua contingência (pelo facto 
de os padrões não serem obrigatoriamente esses – por poder ser de outro modo), mas, por outro lado 
também pela circunstância de estarem justamente adoptados como padrões).  
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comum do termo476. Ou seja, não é indiferente com qual das duas possibilidades opostas 

me espanto (como se também me pudesse espantar com o ordinário, tomando como 

referência o extraordinário). Não: espanto-me com o extraordinário, tendo em referência 

aquilo que é ordinário ou comum, e não o contrário. E também esta assimetria faz parte 

do sentido intrínseco do espanto.477  

Poder-se-iam variar indefinidamente os exemplos: admirar-me-ia se visse um 

hipopótamo a voar e ficaria completamente pasmado se encontrasse um gato a falar 

fluentemente português. Mas a minha admiração nestes casos (como em muitos outros) 

viria da relação a um contraste (a uma possibilidade alternativa) de algum modo 

constituído justamente como padrão – de tal modo que o espanto tem que ver com o 

desvio em relação a esse padrão. Ou seja, admiro-me se vir um hipopótamo a voar, 

porque “eles nunca voam”, admiro-me com um gato a falar fluentemente português, 

porque não há registo de algum gato alguma vez ter documentado tal capacidade e está 

dado por adquirido o facto de que os gatos não falam, etc.  

Ora, tudo isto quer dizer que pode haver espanto ou pasmo com o facto de uma 

coisa ser tal ou tal e também com o facto de ela ser, em vez de não ser. Mas, neste 

caso, o espanto é justamente relativo ao facto de essa coisa ser (um espanto motivado 

pelo facto de, antes de isso se ver desmentido pela verificação do facto da existência 

efectiva da coisa em causa, valer e estar dada por adquirida uma possibilidade 

alternativa que excluía a existência da coisa em causa). É o que Wittgenstein formula 

do seguinte modo:  

 

Neste sentido, alguém pode espantar-se com a existência de uma casa, por 

exemplo, quando a vê e não a visitava há muito tempo e imaginou que entretanto tinha 

sido demolida.478  

 

                                                
476 I. e., no sentido do extra-ordinário: do fora-do-comum.  
477 Como resulta da nota anterior, o uso da contraposição entre o ordinário e o extra-ordinário e a 
descrição da relação assimétrica que o espanto tem com este par de opostos devem ser entendidos de tal 
modo que a contraposição ordinário/extraordinário apenas traduz a forma mais comum (e não a forma 
obrigatória) da oposição (essa sim obrigatória e constitutiva de todo o espanto relativo) entre a 
possibilidade com valor de adquirida (aquela que aparece surpreendentemente “vencida” por aquilo 
que espanta) e a outra possibilidade que (implícita ou explicitamente, pouco importa) valia por excluída e 
que, ao documentar-se como facto, justamente espanta.   
478 Cf. LE, p. 9: In this sense one can wonder at the existence of, say, a house when one sees it and 
has not visited it for a long time and has imagined that it had been pulled down in the meantime. 
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Mas, sendo assim, aquilo que as análises da segunda parte da LE procuram pôr 

em evidência é que tudo isto que acabamos de passar em revista não é apenas a estrutura 

de uma espécie de espanto, ao lado de outras, mas sim a estrutura de todo e qualquer 

espanto enquanto tal – ou seja, aquilo que faz o espanto e lhe dá sentido: a própria 

condição de possibilidade de haver espanto, seja ele qual for.  

Acontece, porém que, se à luz disto, olharmos para o espanto absoluto ou o 

espanto a respeito da própria existência do mundo (ou o espanto a respeito do haver 

enquanto tal), verificamos que não contém nem pode conter nada desta estrutura – e, por 

isso, corresponde a qualquer coisa como uma mera mal-formação, uma ilusão, em 

última análise desprovida de sentido:  

 

Mas é sem sentido dizer que me espanto com a existência do mundo, porque não 

sou capaz de imaginá-lo não existindo.479  

 

Vejamos um pouco melhor o que isto quer dizer e quais são os fundamentos 

desta asserção. O primeiro aspecto para que Wittgenstein aponta é o facto de esta forma 

de espanto não preencher um requisito básico do pasmo ou do espanto enquanto tal: a 

possibilidade de conceber a alternativa com que contrasta ou a que é oposto aquilo 

que espanta. Mas, vendo bem, a esta primeira razão associa-se ainda uma segunda, que 

também está implícita no enunciado que acabamos de citar: na verdade, o espanto 

absoluto também não preenche um segundo requisito, que procurámos pôr em destaque 

na análise precedente: aquele que diz respeito à assimetria entre as duas possibilidades 

em tensão no espanto, ou seja, o que diz respeito àquilo a que chamámos o carácter 

adquirido ou de padrão da alternativa contrariada pelo que provoca espanto480.  

E o motivo por que assim é está, antes do mais, no facto de, no caso da 

existência (da totalidade da existência – do mundo ou do haver enquanto tal) – que é 

aquilo a que diz respeito o espanto ou pasmo absoluto – pura e simplesmente não se 

poder representar ou expressar eficazmente qualquer alternativa, pois a pura nulidade (o 

                                                
479 Cf. LE, p. 9: But it is nonsense to say that I wonder at the existence of the world, because I cannot 
imagine it not existing. 
480 De tal modo que, como vimos, é próprio do espanto que aquilo a que se opõe o seu objecto (aquilo 
com que contrasta isso que provoca espanto) seja algo que vale por normal ou o que está de alguma forma 
adquirido ou dado por adquirido. 
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puro não-haver, o nada) não constitui um objecto possível de representação ou de 

expressão. Isso faz que, por um lado, não haja nenhuma alternativa com que o haver (a 

realidade, o mundo) possa estar efectivamente em tensão (na tensão de alternativas que 

é indispensável para que haja espanto). Mas também faz que, por outro lado, essa 

alternativa (que de todo o modo já é ausente ou inencontrável) ainda menos possa 

assumir o papel daquela alternativa adquirida, daquele padrão contrariado ou 

desmentido, que, como vimos, constitui uma condição indispensável para que haja 

espanto.  

Ora, se é assim, isto significa que o espanto absoluto está aparentemente referido 

a algo (o nada, a que se contrapõe a existência, o haver, o mundo), mas de tal sorte 

que esse algo a que diz respeito não se pode conceber, é apenas um pseudo-

antecedente ou um pseudo-referencial de contraste. Tudo isto de tal modo que esta 

falta de efectivo termo de contraste faz que existência, o haver, o mundo na verdade 

nunca possa ser efectivamente surpreendente – ficando assim minado pela base o 

próprio sentido do espanto em causa. Por outras palavras, quando alguém se espanta 

com a existência do mundo, não tem, para fundar este espanto, nada que faça contraste 

com ela, nada que lhe seja efectivamente contraponível – pois a hipotética inexistência 

do mundo é pura e simplesmente irrepresentável. A única coisa a que a admiração ou 

pasmo com a existência do mundo poderia ligar a componente de surpresa própria e 

constitutiva de todo o pasmo enquanto tal seria a possibilidade de não existir 

absolutamente nada. Mas na verdade ninguém tem ponto de vista para semelhante 

inexistência, não há nada que lhe corresponda – quer dizer, esta “direcção de sentido” 

não tem nenhum efectivo correlato, “não leva a nada”.481 

                                                
481 Chama imediatamente a atenção a flagrante similitude que se faz sentir entre esta “desmontagem”do 
espanto “absoluto” e a crítica desenvolvida por Bergson contra a pergunta “por que é que há algo e não 
nada?” e todas as formas de representação do mesmo tipo. Bergson mostra que todo este tipo de 
representação supõe a representação de “nada” e procura pôr em evidência o carácter ilusório desta última 
representação, etc. Veja-se BERGSON, H., L’évolution créatrice, Paris, PUF, 194052, pp. 272ss., IDEM; Le 
possible et le réel, in: IDEM, La pensée et le mouvant. Essais et conférences, Paris, Alcan, 19396, pp. 115-
134. É claro que as preocupações que presidem às análise de Bergson são bastante diferentes das de 
Wittgenstein – desde logo porque Bergson não está focado na questão da admiração enquanto tal, mas na 
forma como a pseudo-representação do nada está suposta como condição de possibilidade em certas 
“ilusões teóricas” (é justamente assim que as descreve) ou pseudo-problemas (a expressão a que recorre 
no referido capítulo de La pensée et le mouvant). Não cabe aqui analisar mais detidamente os pontos de 
contacto e os demais aspectos da relação entre as perspectivas desenvolvidas por Wittgenstein sobre a 
questão do espanto “absoluto” e aquilo que encontramos desenhado na obra de Bergson e que tem 
relevância nesta matéria. Mas importa vincar desde já que, se Wittgenstein e Bergson seguem pelo menos 
em significativa parte um caminho muito semelhante, o resultado final a que esse troço de caminho 
comum acaba por levar é, na verdade, bastante diferente. Mas esse é um ponto que – julgamos – resultará 
claro na continuação da nossa análise da LE. 
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Chegada a este ponto, a análise desenvolvida na LE ainda insiste, na tentativa de 

ver se, ainda assim, seria possível encontrar alguma forma de a expressão de pasmo a 

respeito do mundo não ser simplesmente mal-formada. Que é que poderia corresponder 

a um espanto com o mundo (algo expressável desse modo) que ao mesmo tempo 

preenchesse os requisitos a que fizemos referência e respeitasse a forma ou as condições 

de possibilidade do espanto. Wittgenstein escreve:  

 

É claro que eu podia espantar-me com o facto de o mundo à minha volta ser 

como é. Se, por exemplo, tivesse esta experiência ao olhar para o azul do céu, eu podia 

espantar-me com o facto de o céu ser azul por oposição àquilo que se passa quando 

está nublado. Mas não é isto que quero dizer. Aquilo com que me espanto é o facto de o 

céu ser o que quer que seja que é. Pode-se ser tentado a dizer que aquilo com que me 

espanto é uma tautologia, a saber, o facto de o céu ser azul ou não azul. Mas então é 

simplesmente sem sentido dizer que se está espantado com uma tautologia.482  

 

A tentativa de encontrar uma escapatória, a prospecção de alguma possibilidade 

de o espanto absoluto não ser pura e simplesmente sem sentido não dá, portanto em 

nada. E com isso parece fechar-se completamente o cerco que se vinha a desenhar em 

volta desta forma absoluta de espanto. Pelo menos no que lhe diz respeito, o resultado 

da análise assim efectuada na segunda parte da LE parece já muito próximo da 

“verificação de óbito” de que se falou (e na verdade já tão próximo que parece nem 

sequer haver espaço que justifique falar apenas de proximidade, pois aquilo que se 

desenha com toda a nitidez parece já em tudo equivalente a nada menos do que uma 

jugulação completa da possibilidade de tal espanto ter o que quer que seja de legítimo e 

provido de sentido). As palavras pronunciadas no princípio da segunda parte da LE e 

que citámos no começo deste §15 (: a expressão verbal que damos a estas experiências 

é sem sentido) ganham aqui todo o seu peso. Mesmo que o espanto absoluto seja apenas 

uma das componentes da “imagem compósita” que está a ser montada nesta segunda 

parte da LE, a direcção para que “puxa” este “resultado parcial” parece encaminhar 

                                                
482 Cf. LE, p. 9: I could of course wonder at the world round me being as it is. If for instance I had 
this experience while looking into the blue sky, I could wonder at the sky being blue as opposed to 
the case when it's clouded. But that's not what I mean. I am wondering at the sky being whatever it 
is. One might be tempted to say that what I am wondering at is a tautology, namely at the sky being 
blue or not blue. But then it's just nonsense to say that one is wondering at a tautology. 
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claramente na direcção de um resultado final da seguinte ordem (enunciamos 

antecipadamente esse resultado, parafraseando a fórmula que, como vimos, está no 

princípio da segunda parte da LE): A expressão verbal que damos ao ético é sem 

sentido. O que, por sua vez, parece significar então (é o resultado final de que 

parecemos estar a aproximar-nos a passos muito largos): o Ético é pura e 

simplesmente sem sentido.  

Mas, se é isto que se apura em relação ao espanto ou pasmo absoluto, muito 

semelhante é também aquilo que a LE aponta a respeito do sentimento de segurança 

absoluta, não relativa: 

 

Ora, aplica-se o mesmo à outra experiência que mencionei, a experiência de 

segurança absoluta. Todos nós sabemos o que significa estar em segurança na vida 

normal. Estou seguro no meu quarto, quando não posso ser atropelado por um 

autocarro. Estou seguro se já tive tosse convulsa e, por isso, não posso tê-la outra vez. 

Estar em segurança significa essencialmente que é fisicamente impossível que certas 

coisas me aconteçam e, por esta razão, é sem sentido dizer que estou em segurança 

aconteça o que acontecer. Uma vez mais, este é um mau uso da palavra “seguro” 

como o outro exemplo era de um mau uso da palavra “existência” ou da palavra 

“espanto”.483  

 

No fundamental, como se vê, o itinerário de “desmontagem” seguido neste caso 

é o mesmo que no caso anterior e passa também pela identificação de qualquer coisa 

como um equivalente do padrão de finalidade ou propósito (o padrão contingente ou 

hipotético) de que se fala na primeira parte da LE, onde este padrão é descrito como 

base dos juízos de valor relativos. No caso do sentimento de segurança, o “análogon” 

desse padrão é aquilo que de cada vez está identificado como perigo. Estar em 

segurança significa estar em segurança em relação a um determinado risco ou a um 

determinado perigo concreto (como nos exemplos de que se fala no passo que acabamos 
                                                
483 Cf. LE, p. 9: Now the same applies to the other experience which I have mentioned, the 
experience of absolute safety. We all know what it means in ordinary life to be safe. I am safe in my 
room, when I cannot be run over by an omnibus. I am safe if I have had whooping cough and 
cannot therefore get it again. To be safe essentially means that it is physically impossible that 
certain things should happen to me and therefore it is nonsense to say that I am safe whatever 
happens. Again this is a misuse of the word “safe” as the other example was of a misuse of the word 
“existence” or “wondering”. 
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de citar: estar em segurança relativamente à possibilidade de ser atropelado por um 

autocarro, estar em segurança a respeito da possibilidade de contrair determinada 

doença, etc.). Em suma, a segurança é, por um lado, estruturalmente relativa a 

determinados perigos concretos e, por outro lado, como se diz no passo da LE que 

acabamos de citar, os perigos a que a segurança é relativa são perigos físicos (a 

segurança é a impossibilidade física de me acontecer esta ou aquela coisa). Poderia 

porventura fazer sentido um estado de segurança global, no sentido de uma determinada 

condição onde estivesse assegurada a impossibilidade física de todos e quaisquer 

perigos.484 Vendo bem, tratar-se-ia ainda de uma segurança relativa – mesmo que com 

uma extraordinária multiplicação daquilo a que seria relativa. Mas o que está em causa 

no sentimento de segurança absoluta cuja legitimidade e sentido se trata de averiguar 

não tem nada que ver com isto – e está até, em certa medida, nos antípodas disso. 

Pois o que caracteriza esse sentimento é precisamente a admissão da possibilidade de 

me acontecer o que quer que seja (quer dizer, uma possibilidade inteiramente aberta, 

onde cabe precisamente tudo), paradoxalmente acompanhada da certeza de, ainda 

assim, não me poder acontecer absolutamente nada. Não se trata de uma secreta 

negação da primeira admissão (correspondente a qualquer coisa como uma secreta 

certeza de que, afinal, se está mesmo ao abrigo de todos os males físicos). Trata-se de 

uma firme convicção de que se está exposto a toda a espécie de males físicos 

(“aconteça o que acontecer”) e de que, no entanto, nada de mal nos pode acontecer. Ora, 

sendo assim, esta forma de sentido ou de expressão (estar absolutamente seguro: estar 

seguro “aconteça o que acontecer”) viola frontalmente o próprio sentido da expressão 

“segurança”, não comporta nada que não corresponda apenas a tal violação e é, nesse 

sentido, uma forma de expressão integralmente mal-formada (um mau uso da palavra 

“segurança” como o outro exemplo o era de um mau uso da palavra “existência” ou da 

palavra “espanto”). 

Não consideramos aqui uma terceira forma de situação ou de experiência que 

Wittgenstein também refere (aquela que diz respeito à culpa no sentido absoluto do 

termo), porque ela não chega a ser objecto de um tratamento à parte na LE, antes é 

considerada apenas no quadro dos desenvolvimentos a que dá lugar a análise destas 

                                                
484 Considera-se esta possibilidade para se perceber melhor aquilo que Wittgenstein procura pôr em 
evidência e sem se discutir em que medida seria ou não efectivamente possível algo assim – quer dizer, 
sem discutir se uma condição com essas características seria fisicamente possível.  
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duas situações ou experiências que já considerámos. Razão pela qual passamos já 

directamente ao exame desses mesmos desenvolvimentos. 

Ora, os desenvolvimentos em causa parecem justamente vir coroar a progressiva 

aproximação à exclusão total do Ético e da Ética. Mas ao mesmo tempo distinguem-se 

também por salientar ainda a afinidade que há entre o Ético e o Religioso. De tal 

modo que, segundo tudo indica, estes desenvolvimentos “de uma cajadada matam dois 

coelhos” e associam aquilo que parece ser uma exclusão total do Ético àquilo que 

parece ser a uma exclusão total do Religioso (ou seja, juntam a passagem de uma 

“certidão de óbito” ao Ético à passagem da “certidão de óbito” ao Religioso).  

São importantes simultaneamente os dois aspectos que acabamos de referir. Por 

um lado, interessa a descrição que estes desenvolvimentos fazem da afinidade estrutural 

que há entre o Ético e o Religioso – uma afinidade estrutural que tem que ver com o 

facto de tanto um quanto o outro resultarem de processos de mal-formação e de “abuso” 

da linguagem. Pois, com a análise desta afinidade estrutural, o retrato que a LE traça 

desses processos torna-se ainda mais preciso e nítido. Mas, por outro lado, interessa 

também a afinidade que a segunda parte da LE afirma haver entre o Ético e o Religioso 

– e isto precisamente porque não se trata apenas, como já veremos, de uma afinidade 

estrutural. Com efeito, pode perfeitamente haver afinidade estrutural entre “coisas” 

completamente alheias umas às outras – quer dizer, que não passam umas pelas outras, 

mas se distinguem, ainda assim, por um certo isomorfismo. Mas o que encontramos 

desenhado na LE é muito mais do que isso. O que encontramos desenhado na LE 

implica justamente que o Ético e o Religioso estão intrinsecamente associados e 

passam constitutivamente um pelo outro.  

Vejamos como:  

 

Agora quero fazer-vos ver que um certo mau uso característico da nossa 

linguagem percorre todas as expressões éticas e religiosas. Todas estas expressões 

parecem, prima facie, ser simplesmente símiles. Assim, parece que, quando usamos a 

palavra “certo”485 em um sentido ético, embora aquilo que queremos dizer não seja 

“certo” no seu sentido trivial, é algo semelhante, e, quando dizemos “este é um bom 

                                                
485 As aspas não estão no original. Introduzimo-las porque, de outro modo, este enunciado fica pouco 
claro em português. Observe-se também que é difícil traduzir toda a carga semântica da palavra “right”, 
que significa o “certo”, mas também o “justo”, o “bom”, o “próprio”, o “adequado”, o “conveniente”, etc.  
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homem”, embora a palavra bom não signifique aqui aquilo que significa na frase “Este 

é um bom jogador de futebol”, parece haver alguma semelhança. E quando dizemos “A 

vida deste homem foi valiosa” não queremos dizê-lo no mesmo sentido em que 

falaríamos de algumas jóias valiosas, porém, parece existir alguma espécie de 

analogia.486  

 

Tudo isto parece traduzir uma tentativa de compreender melhor qual a natureza 

da mal-formação identificada como fonte do espanto absoluto e do sentimento de 

segurança absoluta, apresentando essa mal-formação como algo que não é exclusivo 

desses dois casos, mas antes um elemento característico de tudo quanto é Ético e de 

tudo quanto é Religioso. A mal-formação em causa tem que ver com o facto de as 

formas de expressão que são constitutivas do Ético e do Religioso serem parecidas com 

símiles.  

Mas, antes de ver que é que a LE tem a dizer a respeito deste parentesco entre as 

formas de sentido absoluto e os símiles, observe-se que, ao focar este aspecto, a LE está 

ao mesmo tempo a considerar uma “última” possibilidade de resistência ao processo de 

“desmontagem” que levou a cabo nas páginas anteriores: aquela modalidade de 

resistência que passa pela alegação de que, embora o uso absoluto das expressões de 

valor corresponda a um certo “abuso” do respectivo sentido relativo e se caracterize, 

por isso, por uma irredutível margem de impertinência, o abuso e a impertinência que 

caracteriza tais expressões são precisamente da mesma ordem que o abuso e 

impertinência próprios dos símiles – onde a ocorrência de uma significativa margem de 

abuso e impertinência não impede que haja eficácia da expressão nem significa, de 

modo nenhum, a total ausência de sentido. Em suma, ao discutir este aspecto, a LE está 

a discutir a possibilidade de “salvar” o sentido das expressões éticas e religiosas por via 

do reconhecimento de qualquer coisa como uma forma analógica de sentido.  

                                                
486 Cf. LE, p. 9: Now I want to impress on you that a certain characteristic misuse of our language 
runs through all ethical and religious expressions. All these expressions seem, prima facie, to be just 
similes. Thus it seems that when we are using the word right in an ethical sense, although, what we 
mean, is not right in its trivial sense, it's something similar, and when we say “This is a good 
fellow,” although the word good here doesn't mean what it means in the sentence “This is a good 
football player” there seems to be some similarity. And when we say “This man's life was valuable” 
we don't mean it in the same sense in which we would speak of some valuable jewelry but there 
seems to be some sort of analogy. 
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A parecença com um símile é, entretanto, expressamente posta em evidência a 

respeito do sentido religioso e de tudo quanto tem que ver com aquilo para que aponta a 

palavra “Deus”:   

 

Ora, todos os termos religiosos parecem, neste sentido, ser usados como símiles 

ou alegoricamente. Pois, quando falamos de Deus e do facto de ele ver todas as coisas 

e quando nos ajoelhamos e lhe rezamos, todas as nossas palavras e acções parecem ser 

partes de uma grande e elaborada alegoria que o representa como um ser humano de 

grande poder, cujas graças tentamos ganhar, etc. etc.487  

 

Aqui tocamos, como dissemos, um ponto muito importante, quer para a 

compreensão da LE, quer para a compreensão do nexo que este texto fundamental tem 

com as restantes componentes do corpus de Wittgenstein onde se discute a questão da 

Ética. Um dos traços fundamentais que a pouco e pouco se foram desenhando no curso 

anterior desta investigação é precisamente o facto de as concepções que Wittgenstein 

desenvolveu acerca da Ética e do Ético terem como constante o papel absolutamente 

central disso que está em causa na palavra Deus. Ora, como dissemos, ao discutir a 

questão da afinidade estrutural entre as mal-formações que alegadamente são 

responsáveis pelo Ético e aquelas que alegadamente são responsáveis pelo Religioso, a 

LE volta a insistir, com toda a nitidez nesta mesma “tecla” e põe expressamente em 

destaque o seguinte: as três experiências ou situações em cuja análise se joga o destino 

do Ético e da Ética, na segunda parte da conferência, estão todas elas intrinsecamente 

ligadas com aquilo que está em causa na palavra Deus. É assim com o espanto 

absoluto. É assim com a segurança absoluta. E é assim também (aqui é que entra em 

cena a terceira situação ou experiência) com a culpabilidade absoluta. Neste aspecto, o 

que encontramos na LE confirma inteiramente aquilo que a este respeito está 

abundantemente documentado nos restantes textos. Mas vejamos exactamente os termos 

em que isto se acha expresso na conferência: 

 

                                                
487 Cf. LE, p. 9: Now all religious terms seem in this sense to be used as similes or allegorically. For 
when we speak of God and that he sees everything and when we kneel and pray to him all our 
terms and actions seem to be parts of a great and elaborate allegory which represents him as a 
human being of great power whose grace we try to win etc. 
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Porém, esta alegoria também descreve a experiência que acabei de referir. Pois 

a primeira experiência é, creio, exactamente aquela que as pessoas referiram quando 

disseram que Deus criou o mundo; e a experiência de segurança absoluta tem sido 

descrita dizendo-se que nos sentimos seguros nas mãos de Deus. Uma terceira 

experiência da mesma espécie é a do sentimento de culpa e uma vez mais isto foi 

descrito pela frase [que diz] que Deus desaprova a nossa conduta.488 

 

Convenhamos que o nexo entre o Ético e o Religioso dificilmente poderia estar 

expresso de forma mais explícita e enfática. Como se trata de um ponto muito 

importante, insistimos nele. Wittgenstein não se limita a declarar que, tanto o espanto 

absoluto, quanto a segurança absoluta, quanto a culpabilidade absoluta têm todos que 

ver com aquilo para que aponta a palavra “Deus”. Tampouco se limita a dizer que as 

três experiências em causa têm isso para que remete a palavra Deus como que posto no 

seu centro – de tal modo que todas elas são experiências ou situações em que o que está 

em causa é propriamente, precisamente “Deus” (ou, como também podemos dizer, 

são situações ou experiências cujo “objecto” é Deus). De facto, o que se encontra na LE 

ainda é mais do que isso. Pois as experiências em causa não são apresentadas apenas 

como momentos do Ético, entre muitos outros (de tal modo que pudessem corresponder 

a algo de excepcional na esfera do Ético ou a uma espécie entre outras dentro dessa 

esfera), mas sim como experiências ou situações paradigmáticas – e até mesmo como 

aquelas em cujo “destino”, como dissemos, se joga todo o “destino” do Ético. É 

claro que esta extrema proximidade ou mesmo equivalência entre o Ético e o Religioso 

é enunciada numa fase do desenvolvimento da LE onde tudo parece encaminhado para a 

pura e simples negação do cabimento ou da legitimidade das formas de expressão ou de 

sentido que são próprias tanto do Ético quanto do Religioso (e para a evidenciação de 

que na verdade correspondem todas a algo sem-sentido). De sorte que o que 

encontramos neste passo da LE parece ser ao mesmo tempo muito próximo e muito 

distante do que vimos em tudo o que precedeu a análise da LE: muito próximo, porque a 

                                                
488 Cf. LE, pp. 9-10: But this allegory also describes the experience which I have just referred to. For 
the first of them is, I believe, exactly what people were referring to when they said that God had 
created the world; and the experience of absolute safety has been described by saying that we feel 
safe in the hands of God. Third experience of the same kind is that of feeling guilty and again this 
was described by the phrase that God disapproves of our conduct. 
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ligação entre o Ético e o Religioso é, na LE, tão estreita quanto em qualquer dos outros 

textos; muito distante, porque essa ligação estreita parece ser uma ligação entre duas 

coisas que estão para ser negadas, ao passo que no curso anterior da nossa 

investigação o que os textos pareciam apontar era, pelo contrário, uma forma peculiar, 

sim, mas nem por isso menos decidida, de afirmação do Ético – e, com ele, do 

Religioso. Nessa medida, o que encontramos na LE é de certo modo o mesmo que já 

vimos nos outros textos, mas ao contrário – ou melhor, o mesmo em negativo ou 

virado do avesso.  

Mas, visto isto, consideremos agora, que é que a LE tem para dizer em relação 

aos símiles e à forma como o espanto absoluto, a segurança absoluta e a culpabilidade 

absoluta – e todas as formas de sentido ético e religioso – são ou não são como símiles e 

podem ou não podem ver a sua legitimidade salva, como que in extremis, pelo seu 

eventual parentesco com os símiles.  

A análise da LE prossegue assim:  

 

Assim, na linguagem ética e religiosa parecemos estar constantemente a usar 

símiles. Mas um símile deve ser o símile de alguma coisa. E se posso descrever um 

facto por meio de um símile, também devo ser capaz de deixar cair o símile e descrever 

os factos sem ele. Ora, no nosso caso, logo que tentamos deixar cair o símile e exprimir 

simplesmente os factos que estão atrás dele, descobrimos que não há tais factos. E, 

assim, o que à primeira vista aparentava ser um símile, parece agora ser mero sem 

sentido.489  

 

A qualquer tentativa de procurar no parentesco com símiles uma escapatória e, 

assim, de legitimar o sentido do espanto absoluto, da segurança absoluta, da 

culpabilidade absoluta (ou de qualquer das formas de sentido absoluto que são próprias 

do Ético e do Religioso) Wittgenstein contrapõe que a legitimidade dos símiles – o facto 

de não serem puras mal-formações da linguagem, com um carácter meramente ilusório 

                                                
489 Cf. LE, p. 10: Thus in ethical and religious language we seem constantly to be using similes. But a 
simile must be the simile for something. And if I can describe a fact by means of a simile I must also 
be able to drop the simile and to describe the facts without it. Now in our case as soon as we try to 
drop the simile and simply to state the facts which stand behind it, we find that there are no such 
facts. And so, what at first appeared to be simile now seems to be mere nonsense. 
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– se traduz precisamente no facto de poderem ser desfeitos e darem lugar a uma 

descrição “directa” daquilo de que se trata neles. Mas o que caracteriza as formas de 

sentido absoluto que são próprias do Ético e do Religioso é que, no seu caso, este 

desfazer da remissão “indirecta” ou por analogia não dá lugar a nenhuma descrição 

“directa” dos próprios factos em causa. Se se renunciar ao símile e tentar encontrar os 

factos, o que se apura é nem mais nem menos do que a total ausência de factos. Quer 

dizer: o símile que alegadamente estaria presente nas formas absolutas de sentido é, por 

assim dizer, um símile fechado em si mesmo, a que nada corresponde fora dele – e 

que, por isso mesmo, não é propriamente um símile, mas apenas uma ilusão dele, que 

só consegue produzir a impressão de ser um símile enquanto não se tenta seguir até ao 

fim a remissão que produz. Pois, ao segui-la (ao tentar desfazer ou resolver o símile) 

percebe-se com nitidez que a remissão que parece ser um símile na verdade não tem 

terminus ad quem. De sorte que, em boa verdade, semelhantes expressões não querem 

dizer nada – são (e parece não haver nenhuma forma de não serem senão) puro sem-

sentido.  

Ora, com isto parece ficar definitivamente selado o “destino” do Ético e da Ética 

– e selado justamente na forma de um resultado inapelavelmente negativo. Aquilo que 

já assomava no final da primeira parte da LE, mas que então ainda ficava pendente de 

uma averiguação ulterior (a análise das situações ou experiências relativas ao espanto 

absoluto, à segurança absoluta e à culpabilidade absoluta) acaba por se confirmar por 

inteiro em resultado do exame daquilo que se passa com estas mesmas experiências. Ou 

seja, a passagem da primeira para a segunda parte da LE e a averiguação adicional 

desenvolvida na segunda parte não mudam o rumo das coisas. De facto, acabam por 

significar apenas como que um adiamento daquilo que já se desenhava como “ameaça 

iminente” no final da primeira parte: a passagem de uma “certidão de óbito” a tudo 

quanto é Ético e à Ética (e, como vimos, também a tudo quanto é Religioso). O 

adiamento não parece ter, portanto, outro efeito, senão o de conduzir de forma um 

pouco mais cuidadosa e circunstanciada exactamente ao mesmo resultado negativo – 

que, por isso mesmo (por decorrer de um exame ainda mais minucioso e de uma 

cuidada exploração e infirmação do que poderia ser invocado contra o estabelecimento 

de tal resultado), acaba por ser ainda mais eficaz e, se assim se pode dizer, encosta tudo 

quanto é Ético e Religioso à parede, não lhe deixando qualquer possibilidade de recuo 
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ou de refúgio, ou seja, não lhe deixando qualquer possibilidade de escapar à estocada 

final ou ao xeque-mate que os desenvolvimentos que acabámos de seguir representam. 

Só que aqui, uma vez mais, quando a “partida” já parecia concluída, uma súbita 

inflexão provoca ainda qualquer coisa como um novo adiamento. Pois entra em cena, 

uma vez mais, o que já anteriormente descrevemos como um momento de resistência 

aos resultados alcançados. Exactamente como no termo da primeira parte, também aqui 

se “bate o pé” a esses resultados: de novo assoma um “mas” que não cede, que os põe 

em causa e que se entrincheira na negação de que toda a argumentação produzida tenha 

na verdade poder para erradicar aquilo que se manifesta e com que se entra em contacto 

nas referidas experiências. E isto de tal modo que, de novo, tal como no final da 

primeira parte, o próprio autor da LE (quer dizer, quem segundo tudo indica acabou de 

fazer xeque-mate ao Ético, etc., e está na plena posse de todas as razões que justificam 

essa jogada e parecem dar-lhe força) se faz contar entre aqueles que opõem semelhante 

resistência – subscreve a resistência em causa, fá-la sua, conferindo-lhe assim ainda 

mais peso:490  

 

Ora, as três experiências que vos mencionei (e podia ter acrescentado outras) 

parecem ter, para aqueles que as experimentaram, por exemplo eu, em certo sentido, 

um valor intrínseco, absoluto.491  

 

Este é um ponto muito importante para se perceber, em toda a sua 

complexidade, aquilo que se encontra na LE e o que é que este texto fundamental tem a 

dizer acerca do Ético e da Ética. É decisivo atentar nesta componente de resistência, 

neste “mas” (ou neste “e todavia” assim tão claramente enunciado e que “está lá” – na 

LE – tanto quanto tudo o mais contra o qual se dirige). Assim como é importante atentar 

em outra circunstância, não menos importante do que esta: a circunstância de este 

mesmo “mas” (de este elemento como que “adversativo” lançado pelo próprio 

                                                
490 Pois não são aqueles que não vêem os argumentos e as evidências que a LE expõe e que acabamos de 
passar em revista, mas justamente aquele que põe em evidência tudo isso (e que está em contacto 
“original” com tudo isso) quem resiste ao próprio resultado a que isso conduz.   
491 Cf. LE, p. 10: Now the three experiences which I have mentioned to you (and I could have added 
others) seem to those who have experienced them, for instance to me, to have in some sense an 
intrinsic, absolute value.  
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Wittgenstein contra os resultados que alcançou) logo vir acompanhado de algo que, por 

sua vez, se lhe opõe e tenta pô-lo em causa, neutralizar o seu efeito:  

 

Porém, quando digo que elas são experiências, seguramente são factos; tiveram 

lugar algures, duraram um certo tempo definido e consequentemente são descritíveis. E 

assim, em resultado do que disse alguns minutos atrás, tenho de admitir que é sem 

sentido dizer que têm valor absoluto. E quero tornar o meu argumento ainda mais 

incisivo dizendo: “É o paradoxo de que uma experiência, um facto, pareça ter algum 

valor sobrenatural.”492 

 

Procuremos ver um pouco melhor o que se desenha nesta sequência de jogada e 

contra-jogada, como podemos dizer, dando seguimento à comparação que fizemos entre 

a LE e uma partida de xadrez.  

 

O primeiro momento – o momento da resistência aos resultados entretanto 

alcançados – equivale nem mais nem menos do que a uma reafirmação daquilo a que, 

no final da primeira parte, se chama o “sobrenatural”. O que está implicado é que, por 

válido que seja quanto entretanto foi posto em evidência, nada disso tem força 

suficiente para se opor a e neutralizar o que directamente se experimenta nas referidas 

experiências. Ou seja, Wittgenstein parece invocar a completa irredutibilidade das 

experiências em causa enquanto experiências – contra cujo inanulável facto em última 

análise nada pode a força da análise ou da argumentação entretanto desenvolvida. A 

“resistência” aos resultados alcançados parece, portanto, invocar o irredutível facto das 

experiências em causa, enquanto experiências (com tudo o que a palavra experiência 

quer dizer) e tomar assim a forma do que comummente enunciamos quando dizemos 

“contra factos não há argumentos”. É isso que se exprime quando, no penúltimo passo 

citado diz que “aqueles que as experimentarem” tiram delas qualquer coisa como o 

“valor intrínseco e absoluto”. As experiências em causa conferem ao sobrenatural, no 

                                                
492 Cf. LE, p. 10: But when I say they are experiences, surely, they are facts; they have taken place 
then and there, lasted a certain definite time and consequently are describable. And so from what I 
have said some minutes ago I must admit it is nonsense to say that they have absolute value. And I 
will make my point still more acute by saying 'It is the paradox that an experience, a fact, should 
seem to have supernatural value.' 
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sentido de que se trata na LE, um valor intrínseco e absoluto. Ou seja, as experiências 

em causa fazem que, para quem as teve, o “sobrenatural” de que nelas se trata seja 

completamente irredutível à acepção pejorativa de que oportunamente se falou. 

Por outras palavras, à luz das experiências em causa, o Ético (sc. o Religioso) não é uma 

mera mal-formação, não é um mero equívoco, não é uma mera doença da linguagem, 

não é mero sem sentido.  

Tudo isto significa, por outro lado (e este é, como veremos, um ponto 

igualmente importante), que a resistência que aqui é oposta aos resultados entretanto 

alcançados não toma a forma de uma contra-argumentação. A resistência que, como 

vimos, Wittgenstein de certo modo também subscreve não tenta pôr em causa a validade 

dos argumentos ou a justeza da análise desenvolvida para pôr em evidência o sem-

sentido do sobrenatural ou do Ético. Não. A resistência não se processa no mesmo 

terreno que as análises a cujo resultado se opõe. A resistência limita-se a invocar o 

próprio facto das experiências em causa e a chamar a atenção para a circunstância de 

haver nelas (nas próprias experiências em causa: na experiência do espanto absoluto, da 

segurança absoluta, da culpabilidade absoluta) algo que resiste à “desmontagem” e que 

continua a resistir-lhe mesmo quando ela já tomou a forma reforçada (a forma de 

xeque-mate) que lhe é conferida pelos elementos que a segunda parte da LE acrescenta 

ao que já se achava desenhado na primeira.  

Mas, se os resultados das análises precedentes enfrentam esta resistência, a 

manifestação dela vem, como vimos, imediatamente acompanhada por um contra-golpe. 

Wittgenstein salienta que invocar experiências significa invocar factos e que os factos 

possuem a sua forma própria. Um facto é e tem de ser descritível, etc. Ora, se tivermos 

em atenção os requisitos que têm de ser satisfeitos para que o que quer que seja possa 

valer como facto (ou seja, se tivermos em atenção tudo aquilo que precede na LE), 

percebemos que é pura e simplesmente sem sentido dizer que um facto possui valor 

absoluto (que é precisamente o que significa dizer que experiências sc. objectos de 

experiência possuem um valor absoluto). Em suma, a atribuição de valor absoluto a 

qualquer facto tem o carácter de qualquer coisa como uma contradictio in adjecto. É o 

que Wittgenstein exprime ao dizer: “É o paradoxo de que uma experiência, um facto, 

pareça ter algum valor sobrenatural”. 
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Este passo é um dos momentos cruciais da LE, como o próprio Wittgenstein põe 

em relevo no texto do manuscrito 139b, que, por isso, nos parece poder e dever ser 

transcrito aqui:  

 

Ora/, as três experiências que vos mencionei/ (e podia ter acrescentado/ mais 

algumas outras) parecem, para aqueles/ que as experimentaram, por/ exemplo, para mim, 

ter em certo/ sentido, um valor intrínseco, absoluto./ Porém, quando digo que são 

experiências,/ seguramente, são factos; tiveram/ lugar então & algures, duraram um 

certo tempo/ definido &, consequentemente, são/ descritíveis. E assim, em resultado do 

que/ disse alguns minutos antes,/ tenho de admitir que é sem sentido/ dizer que têm 

valor/ absoluto. E aqui cheguei à/ questão principal desta comunicação: é/ o 

paradoxo de que uma experiência,/ um facto pareça ter valor/ absoluto. E quero 

tornar o meu argumento/ ainda mais incisivo dizendo: “É/ o paradoxo de que uma 

experiência, um facto// pareça ter valor sobrenatural.”493 

 

Ora, a evidenciação do paradoxo aqui em causa parece equivaler a uma simples 

reiteração dos resultados previamente alcançados. Ou seja, a referência ao paradoxo que 

é um facto, qualquer que ele seja, ter um valor absoluto parece significar que a 

resistência oposta a esses resultados é inteiramente absorvível neles – de tal modo que 

                                                
493 MS 139b, ÖNB, HAN: Ser. n.37.936, fls. 15 e 16: Now/ the three experiences which I have/ 
mentioned to you (and I could have/ added some more others) seem to those/ who have experienced 
them, for/ instance to me, to have in some/ sense an intrinsic, absolute, value./ But when I say they 
are experiences,/ surely, they are facts; they have taken/ place then & there, lasted a certain/ difinite 
time & consequently are/ describable. And so from what/ I have said some minutes ago/ I must 
admit it is nonsense to/ say that they have absolute/ value. And here I have arrived at/ the main point 
of this paper: it is/ the paradox that an experience,/ a fact should seem to have absolute/ value. And I will 
make my point/ still more acute by saying “it is/ the paradox that an experience, a fact,// should seem 

to have supernatural value.”   
As alterações feitas pelo punho de Wittgenstein indicam as oscilações na escolha de termos e na precisão 
de ideias. Por exemplo, riscou some more (algumas mais) e escreveu por cima others (outras). A 
introdução de seem to (parecer) indica também a entrada em cena de uma ligeira margem de restrição ou 
dúvida que a versão anterior não admitia. Pois tinha escrito “E aqui cheguei à questão principal desta 
conferência: é o paradoxo que uma experiência, que um facto, tenha valor sobrenatural.” Corrigiu a 
última parte da frase para “é o paradoxo que uma experiência, que um facto, pareça ter valor 
sobrenatural.” A frase que pusemos a negrito não existe na versão oficial, resultante do Typescript, e 
reveste-se, para nós, de um grande interesse: assinala, nas palavras do autor, o ponto fulcral da 
conferência. (Chama-se a atenção, mais uma vez, para a proximidade “subterrânea” entre a LE e os 
Principia Ethica de Moore. A designação “valor intrínseco”, como designação sinónima de valor 
absoluto, faz parte de um debate prolongado cujo apuramento dá a conhecer a indefinibilidade da mesma 
noção na Ética de Moore.) 
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não tem qualquer poder contra esses resultados, antes é completamente desfeita (quase 

tenderíamos a dizer “esmagada” ou “cilindrada”) pelo que já se encontra apurado neles. 

Mas o que de novo chama a atenção na construção da LE é que também isto 

ainda não é a palavra final ou o último lance que fecha a partida. Com efeito, há um 

novo desenvolvimento – e um desenvolvimento que parece ser, uma vez mais, de 

resistência aos resultados alcançados. Este novo desenvolvimento tem que ver com 

uma reconsideração daquilo que se passa na experiência do espanto, que é re-descrita 

com uma ligeira modificação dos termos que a expressam:  

 

Ora, há uma maneira pela qual eu estaria tentado a fazer frente a este 

paradoxo:494 Primeiro, deixem-me considerar, de novo, a nossa primeira experiência 

de espanto com a existência do mundo e deixem-me descrevê-la de um modo 

ligeiramente diferente; todos nós sabemos o que na vida vulgar seria chamado um 

milagre. Com é óbvio, é simplesmente um acontecimento como nunca antes tínhamos 

visto. Agora, imaginai que um tal acontecimento tinha lugar. Tomai o caso que a um de 

vós crescia de repente uma cabeça de leão e começava a rugir. Por certo que seria uma 

coisa tão extraordinária quanto consigo imaginar. Ora, quando quer que nos 

recompuséssemos da nossa surpresa, o que eu sugeriria seria mandar vir um médico e 

fazer que o caso fosse investigado cientificamente e, se não fosse por causa do 

sofrimento da pessoa, faria que fosse sujeito a vivissecção. E onde é que teria ido parar 

o milagre?495  

 

Mas que é que a experiência do espanto com a própria existência do mundo (o 

espanto com o próprio haver enquanto tal) tem que ver com a questão do milagre? 
                                                
494 Observe-se como aquilo de que se trata aqui é justamente o que se indicou: uma nova inflexão de 
resistência, que tenta fazer frente ao paradoxo. E o que isso significa é, de novo, a exploração de uma 
possibilidade de escapar aos resultados negativos a que se chegou e que, como dissemos, parecem tornar 
inevitável a passagem da referida “certidão de óbito” a tudo quanto seja propriamente ético ou 
propriamente religioso.   
495 Cf. LE, p. 10: Now there is a way in which I would be tempted to meet this paradox. Let me first 
consider, again, our first experience of wondering at the existence of the world and let me describe 
it in a slightly different way; we all know what in ordinary life would be called a miracle. It 
obviously is simply an event the like of which we have never yet seen. Now suppose such an event 
happened. Take the case that one of you suddenly grew a lion's head and began to roar. Certainly 
that would be as extraordinary a thing as I can imagine. Now whenever we should have recovered 
from our surprise, what I would suggest would be to fetch a doctor and have the case scientifically 
investigated and if it were not for hurting him I would have him vivisected. And where would the 
miracle have got to? 



 473 

Parece que o que está em causa é a reformulação da expressão dessa experiência 

dizendo, como se diz umas linhas mais abaixo (num passo que já consideraremos), que 

a experiência do espanto com a própria existência do mundo “é a experiência de ver o 

mundo como um milagre”. Mas que é que quer dizer um “milagre”? A resposta que 

Wittgenstein dá a esta pergunta retoma os elementos essenciais da sua análise do 

espanto em sentido vulgar, mas considerando em particular os elementos específicos 

que são próprios do milagre (enquanto não sucede pura e simplesmente que todo o 

correlato de espanto envolva algo como um milagre, mesmo que suceda que, 

inversamente, todo o milagre provoca – ou, no condicional: se porventura ocorresse, 

provocaria – espanto). Na descrição da LE, um milagre é um acontecimento que rompe 

completamente com a linha de continuidade entre os acontecimentos antes observados – 

um acontecimento como nunca antes alguma vez se viu. Um milagre é, em suma, o 

extra-ordinário kat’exochên.496   

Isto mesmo se exprime no exemplo dado por Wittgenstein. Em primeiro lugar, é 

um exemplo dado no condicional e considera o que sucederia (no condicional!) se 

porventura acontecesse (no conjuntivo!) um milagre – como, de repente, crescer a 

alguém uma cabeça de leão e a pessoa em causa começar a comportar-se como um leão 

e a rugir. Wittgenstein fala da surpresa que isso não poderia deixar de suscitar, da forma 

específica de aparecimento de que se revestiria – justamente aquela que corresponde à 

noção de milagre – e também de uma reacção que isso poderia provocar: a reacção 

guiada pela preocupação científica ou pelo modo de ver que é próprio da ciência. Essa 

reacção traduzir-se-ia em mandar vir um especialista, um médico (ou toda a legião de 

especialistas das diversas disciplinas que poderiam ter uma palavra a dizer sobre a 

matéria), especialista(s) esse(s) que submeteria(m) a pessoa em causa a todo o tipo de 

testes e procedimentos de averiguação próprios da(s) respectiva(s) área(s) 

disciplinar(es), para ver se se conseguia(m) obter alguma explicação cabal do sucedido. 

Mas o que, por outro lado, também é posto em realce por Wittgenstein é que a assunção 

de semelhante atitude indagatória em relação ao “milagre” da cabeça de leão aparecida 

de repente acabaria por equivaler a um completo desaparecimento do milagre 

                                                
496 Veja-se o que acima se disse sobre este aspecto ao analisar as condições do espanto. No caso do 
milagre, o antecedente a que é relativo e com que contrasta não é pura e simplesmente algo de adquirido 
ou que está dado por adquirido, em uma das múltiplas modalidades em que isso pode ocorrer. No caso do 
milagre, o antecedente com que o milagre contrasta é o que sempre foi – e o milagre define-se como algo 
nunca anteriormente ocorrido e que a homogeneidade do curso anterior das coisas permitia, assim, dar 
por excluído.   
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enquanto tal – daquela determinação específica para que a expressão “milagre” 

propriamente remete:  

 

Pois é claro que, quando olhamos para isso deste modo, tudo o que [havia] de 

milagroso desapareceu; a menos que aquilo que queiramos dizer com este termo seja 

apenas que um facto ainda não foi explicado pela ciência, o que significa de novo que, 

até aqui, não conseguimos agrupar este facto com outros em um sistema científico. Isto 

mostra que é absurdo dizer “A ciência provou que não existem milagres.”497 

 

O modo de olhar científico para um facto não é o modo de olhar para ele como 

um milagre – e caracteriza-se até por ter uma natureza tal que, mesmo que acontecesse 

algo de equivalente a um milagre, no sentido referido, a consideração científica disso 

logo arredaria por completo a presença do que quer que fosse de correspondente a esse 

sentido. Em suma, a expressão “milagre” corresponde a uma forma de sentido que pura 

e simplesmente não figura no horizonte da ciência ou do modo de olhar científico – a 

que nada corresponde como correlato desse modo de olhar. Faz parte da própria 

natureza e orientação global do próprio modo de ver científico (ou, como também se 

poderia dizer, da própria atitude científica) haver uma completa exterioridade entre a 

ciência e o que quer que seja de pertencente ao campo semântico da expressão 

“milagre”. A menos que, diz a LE, modificando muito significativamente o sentido da 

expressão, entendamos por milagre um facto ainda não explicado pela ciência – um 

facto que ainda não se conseguiu agrupar com outros em um sistema científico. Caso 

em que, diz então Wittgenstein – que aproveita para desfazer, por outro lado, um sem-

sentido de “sinal contrário” àqueles que têm vindo a ser expostos no curso da LE, 

também é absurdo dizer “A ciência provou que não existem milagres.” 

E a análise desta questão do “milagre” prossegue:  

 

A verdade é que o modo de olhar científico para um facto não é o modo de olhar 

para ele como um milagre. Pois, qualquer que seja o facto que imagineis, ele não é em 
                                                
497 Cf. LE, p. 11: For it is clear that when we look at it in this way everything miraculous has 
disappeared; unless what we mean by this term is merely that a fact has not yet been explained by 
science which again means that we have hitherto failed to group this fact with others in a scientific 
system. This shows that it is absurd to say “Science has proved that there are no miracles.” 
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si mesmo milagroso no sentido absoluto do termo. Pois vemos agora que temos estado 

a usar a palavra “milagre” em um sentido relativo e em um sentido absoluto. E agora 

quero descrever a experiência do espanto com a existência do mundo dizendo: é a 

experiência de ver o mundo como um milagre.498  

 

Aquilo para se chama a atenção neste passo é de especial importância para se 

perceberem os enunciados da LE sobre a questão do milagre. Mostra, antes do mais, que 

Wittgenstein diferencia três sentidos, que ficam claramente postos em contraste. O 

primeiro499 é aquele sentido especial que Wittgenstein apresenta como o único em que à 

expressão “milagre” pode corresponder algo na óptica científica ou no quadro de uma 

atitude científica. Nesse sentido muito peculiar, “milagre” é, como vimos, um facto 

ainda não explicado pela ciência – que ainda não se conseguiu agrupar com outros em 

um sistema científico. Mas esse sentido já difere muito do uso habitual da expressão –

justamente aquele que Wittgenstein começou por referir e que se caracteriza pela 

circunstância de ter que ver com um acontecimento que rompe completamente com a 

linha de continuidade entre os acontecimentos antes observados – ou seja, tem que ver 

com um acontecimento como nunca antes alguma vez se viu. A isto, retomando a 

terminologia que vem da primeira parte da LE, Wittgenstein chama “milagre” no 

sentido relativo da expressão. Ora, compreende-se sem dificuldade em que medida se 

trata de um sentido relativo e a que é que é relativo: também neste caso há qualquer 

coisa como um padrão (o curso que as coisas sempre tomaram, a forma como tudo 

sempre foi). E o “milagre” neste sentido relativo consiste justamente num “corte” com 

este padrão, num desenvolvimento completamente inesperado e que o padrão em causa 

(a constância do passado) parecia excluir.  

O que nos permite, finalmente, chegar ao ponto para que estes desenvolvimentos 

que estivemos a seguir relativamente ao sentido da expressão “milagre” em última 

análise encaminham: a contraposição entre este sentido relativo da noção de “milagre” 

e aquilo a que a LE chama “milagre em sentido absoluto”.  
                                                
498 Cf. LE, p. 11: The truth is that the scientific way of looking at a fact is not the way to look at it as 
a miracle. For imagine whatever fact you may, it is not in itself miraculous in the absolute sense of 
that term. For we see now that we have been using the word “miracle” in a relative and an absolute 
sense. And I will now describe the experience of wondering at the existence of the world by saying: 
it is the experience of seeing the world as a miracle. 
499 A ordem é aqui arbitrária e referimos este sentido em primeiro lugar porque acabámos de falar nele e 
porque, assim, podemos depois concentrar-nos na consideração do contraste entre os outros dois – que é, 
na verdade, o contraste decisivo. 



 476 

À semelhança do que sucedia nos outros casos paralelos, o que caracteriza o 

milagre em sentido absoluto é a propriedade de não ter “antecedente”, de não ser 

relativo a qualquer curso anterior da realidade, tomado como padrão – pois, na verdade, 

na perspectiva correspondente ao reconhecimento do milagre em sentido absoluto (ou 

seja, na perspectiva para a qual tudo tem um carácter de milagre e há um milagre em 

haver o que quer que seja), todo e qualquer curso anterior da realidade já é ele próprio 

um milagre e não o é menos do que qualquer acontecimento ulterior que o interrompa e 

que possa, por isso, ser posto em contraste com ele. Ora isto significa duas coisas. Por 

um lado, significa que (também aquela forma de ver o milagre, independentemente de 

saber se os há ou não, corresponderá de todo o modo a um facto) nenhum facto é em si 

mesmo milagroso: os factos só podem ser milagrosos na sua relação com outros 

factos e na medida em que cortem a relação de continuidade com eles. Mas, por outro 

lado, significa também que aquilo que está em jogo, quando se fala de milagre em 

sentido absoluto, é precisamente que todos os factos sejam em si mesmos um milagre, 

independentemente da sua relação com outros factos – com os problemas que uma tal 

acepção absoluta põe e que são semelhantes àqueles que a LE anteriormente pôs em 

relevo a respeito do espanto absoluto, etc.  

Mas, então, percebemos que é que se desenha em relação à noção de milagre e à 

descrição do espanto com a existência do próprio mundo como sendo a experiência de 

ver o mundo como um milagre. O que acabamos por verificar é que esta iniciativa de 

redescrição do espanto absoluto acaba por não proporcionar nenhuma saída real e por 

levar exactamente aos mesmos problemas que já anteriormente tinham sido postos a 

descoberto – ou, de todo o modo, a problemas equivalentes e não menos 

inultrapassáveis. Ou seja, também esta iniciativa só aparentemente permite que aquilo a 

que na primeira parte se chamava o “sobrenatural” (o Ético e o Religioso) reganhe 

“margem de manobra” e escape ao xeque-mate da sua evidenciação como puro 

equívoco, pura mal-formação, pura doença da linguagem ou mero sem-sentido. E de 

novo acontece que o terreno dos factos como que “expulsa” completamente de si o 

Ético e o Religioso, de tal modo que essa expulsão parece corresponder a um total 

esvaziamento da esfera destes últimos como algo de pura e simplesmente 
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“sobrenatural” – no sentido pejorativo do termo, que referimos ao analisar a primeira 

parte da LE.500  

Antes de vermos se a partida acaba, finalmente, aqui (e se a referida “certidão de 

óbito” do sobrenatural, do Ético e do Religioso pode ser, enfim, passada), atentemos um 

pouco no itinerário como que ziguezagueante que temos vindo a ver que é seguido na 

segunda parte da LE.  

Aquilo a que temos estado a assistir desenha como que um padrão fixo de 

desenvolvimento, sempre de novo repetido no curso da segunda parte da LE (e, na 

verdade, vendo bem, já na própria articulação entre o resultado da primeira parte e a 

continuação da conferência para lá dele). Esse padrão fixo e sempre de novo repetido 

faz que a LE esteja composta sempre como que com duas mãos, uma das quais resiste 

à outra. O que uma põe a outra tira, numa espécie de partida de xadrez travada entre as 

duas, em sucessivos lances e contra-lances. Com uma mão a LE ataca e desmonta o 

sobrenatural, o Ético e o Religioso, com a outra subtrai-os ao poder destruidor desses 

ataques, reafirma o Ético e o Religioso ou tenta explorar possibilidades de ainda 

sobreviverem – possibilidades essas que são de novo atacadas e “desmontadas” pela 

outra mão, mas de tal modo que o resultado destas novas iniciativas de “desmontagem” 

enfrenta ainda a resistência da mão oposta, que de novo procura libertar o sobrenatural, 

o Ético e o Religioso, abrir-lhes espaço de legitimidade (ou, como Wittgenstein diz, de 

valor intrínseco e absoluto) – e assim sucessivamente.  

Mas, se é isto que se passa no curso que até aqui seguimos da segunda parte da 

LE, uma vez mais se verifica que o itinerário ziguezagueante que descrevemos não 
                                                
500 Podemos globalmente falar de três sentidos da expressão “sobrenatural” tal como se acha usada na LE. 
O primeiro sentido – que aqui designaremos por a) – é, como vimos, puramente formal e indica apenas 
algo marcado pela sua total exterioridade em relação à esfera dos próprios factos (esfera a que 
corresponde, por outro lado, a esfera da linguagem como expressão dos factos). Este primeiro sentido 
mantém uma total neutralidade a respeito da questão da legitimidade ou não legitimidade, do cabimento 
ou não cabimento de algo exterior à esfera dos factos. O segundo sentido – que aqui designaremos como 
b) – é a acepção pejorativa de que também falámos na análise da primeira parte da LE: aquela em que 
“sobrenatural” significa apenas algo de ilegítimo, de excluído, mal-formado, etc. Ou seja, “sobrenatural” 
nesta acepção pejorativa corresponde ao primeiro sentido desformalizado pelo apuramento de que 
afinal não corresponde a nada, tem apenas o carácter de algo sem sentido. A terceira acepção – que 
aqui designaremos como c) – é aquela que é negada na segunda: o sobrenatural com um valor positivo, 
irredutível a qualquer mal-formação ou doença (ao sem sentido). É esta acepção que está em causa 
quando Wittgenstein diz, num passo da LE que citámos e analisámos ainda há pouco, que, para aqueles 
que as experimentaram, experiências como a do espanto absoluto, etc. parecem ter um valor intrínseco, 
absoluto. Todo o debate desencadeado na LE tem que ver com a questão de apurar se a) (que é algo que 
de algum modo ocorre em nós) é redutível a b) – e deve ser desformalizado em b) – ou se, pelo contrário 
há um elemento de c), completamente irredutível a b) e que é aquilo que propriamente está em causa em 
a) e para que a) aponta.   
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termina no último passo a que dedicámos a nossa atenção, antes de interrompermos a 

análise dos sucessivos desenvolvimentos do fio da argumentação, na LE, com as 

observações que acabámos de fazer sobre a forma “sinuosa” ou sobre a “composição” a 

duas mãos (o jogo de xadrez que a LE joga consigo mesma ou o peculiar trabalho de 

Penélope a que se dedica). Com efeito, chegados ao ponto que descrevemos, 

Wittgenstein aventa uma possibilidade até aqui ainda não considerada e que merece que 

lhe dediquemos atenção. Trata-se, uma vez mais, de uma possibilidade eventualmente 

susceptível de proporcionar uma saída – quer dizer, de evitar o xeque-mate de que se 

falou. Diz o seguinte:  

 

Ora, estou tentado a dizer que a expressão certa na linguagem para o milagre 

da existência do mundo, embora não seja uma proposição na linguagem, é a existência 

da própria linguagem.501  

 

Vejamos então que é que isto pode querer dizer. Em primeiro lugar, a 

possibilidade que está a ser considerada supõe precisamente o resultado segundo o qual 

o sobrenatural, o ético ou o religioso (e muito em especial o espanto absoluto – o 

espanto com a própria existência do mundo – ou o milagre absoluto, quer dizer: o 

mundo visto como milagre502 são totalmente exteriores à totalidade dos factos (sc. ao 

“livro integral” que lhe corresponderia) e às possibilidades de expressão com sentido de 

que a linguagem é efectivamente capaz.503 É justamente isto que está em causa no 

reconhecimento de que o milagre da existência do mundo não pode ser expresso por 

uma proposição da linguagem (toda a proposição da linguagem que tente exprimi-lo 

acaba por resultar mal-formada e é susceptível de ser “desmontada” ou denunciada 

como algo pura e simplesmente sem-sentido). Mas, sendo assim, a possibilidade que é 

aventada por Wittgenstein é precisamente a de que a expressão do milagre da existência 

do mundo seja, como o texto da LE diz, a existência da própria linguagem. Vinquemos 

                                                
501 Cf. LE, p. 11: Now I am tempted to say that the right expression in language for the miracle of 
the existence of the world, though it is not any proposition in language, is the existence of language 
itself. 
502 Que é aquilo que está especificamente em causas nesta parte final da LE. 
503 Ou seja, excedem, como se diz na primeira parte da LE a capacidade da “chávena de chá” da 
linguagem (ou, como nós dissemos, a capacidade da Betesga) que só tem a capacidade de uma chávena de 
chá (ou a sua capacidade de Betesga) e onde não cabe nada, absolutamente nada de um “galão” – ou do 
Rossio – do sobrenatural (do ético ou do religioso).  
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bem o que está aqui em causa. Em primeiro lugar, está em causa a possibilidade de o 

milagre da existência do mundo afinal sempre ter uma expressão. Em segundo lugar, 

está em causa a possibilidade de essa expressão ser não uma qualquer proposição ou 

parte da linguagem que, como se viu, é incapaz de exprimir, mas sim a totalidade da 

linguagem, ou melhor, o próprio facto da sua existência. Vejamos a que é que isto 

pode corresponder. Toda a análise da linguagem que está presente e opera na LE 

procura pôr em evidência que a linguagem está constituída de tal modo que as suas 

proposições só podem exprimir adequadamente factos e nada senão eles. Mas o que está 

em causa (se é que alguma coisa está efectivamente em causa) no espanto absoluto e 

no mundo visto como milagre não é nenhum facto, nem nenhuma colecção de factos, 

mas a própria existência dos factos (a existência de qualquer facto e ao mesmo tempo a 

existência de todos eles). Ora, o que Wittgenstein parece abrir como possibilidade é que 

o milagre de haver mundo tenha a sua expressão no facto de haver linguagem – quer 

dizer, no milagre de haver linguagem (a existência de qualquer componente da 

linguagem e ao mesmo tempo a existência de todas elas). De sorte que a expressão do 

mundo visto como milagre não consistiria em qualquer proposição mas sim numa 

forma de relação com a própria linguagem como milagre (talvez pudéssemos falar de 

qualquer coisa como um uso da linguagem como milagre, uso em que ela mesma é 

percebida como milagre e a relação com ela está marcada precisamente por isso). Nessa 

perspectiva, o haver linguagem tem tanto o carácter de milagre quanto o próprio haver 

mundo (como vimos, o milagre é o próprio haver e, como dissemos, isso “junta” em si, 

no laço homogéneo ou na “solidariedade” de ser milagre, tudo o que há, 

independentemente de ser isto ou aquilo. A linguagem poderia então exprimir o milagre 

absoluto de haver o que quer que seja (incluindo ela mesma) não na linguagem (ou 

seja, “dentro” dela – quer dizer, numa qualquer proposição ou complexo de 

proposições) mas pela linguagem (pelo próprio facto dela) que faz parte do milagre 

absoluto em causa (esse milagre cuja possibilidade ou impossibilidade de expressão se 

está a discutir).  

Não é difícil descortinar a relação que poderá haver entre isto que agora estamos 

a considerar e o que se encontra noutros textos do corpus wittgensteiniano, 

designadamente no próprio Tlp. Poderíamos traduzir estes enunciados da LE dizendo 

que a linguagem não pode dizer o milagre absoluto da existência do que quer que seja 

ou da existência do mundo, mas pode mostrá-lo no próprio milagre absoluto de si 
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mesma. E poderíamos igualmente dizer que aquilo que a linguagem mostra (e só 

mostra justamente quando é percebida como milagre absoluto) é precisamente o que 

está em causa na proposição 6.44 do Tlp:  

 

6.44 Não é [o modo] como o mundo é que é o místico, mas que seja.504  

 

Porém, uma vez desenhada esta possibilidade, a LE não se fica por aqui e aplica 

de novo o seu padrão de composição “a duas mãos”, com a mão de “desmontagem” a 

responder a esta “jogada de defesa” ou a contra-atacar, implacável, e a pôr em evidência 

que esta mesma escapatória acaba por estar presa exactamente na mesmíssima rede de 

problemas a que pretende fugir:  

 

Mas o que significa então ter-se consciência deste milagre umas vezes e outras 

não? Pois tudo o que disse ao mudar a expressão do milagroso [passando] de uma 

expressão por meio da linguagem para a expressão pela existência da linguagem, 

tudo o que disse é novamente que não podemos exprimir o que queremos exprimir e que 

tudo o que podemos dizer acerca do milagroso absoluto continua a ser sem sentido.505  

                                                
504 Convém aqui lembrar, uma vez mais, as palavras do próprio Wittgenstein acerca do significado e da 
profundidade que o termo místico tinha para si. No Tlp, esta noção vem no seguimento de observações 
acerca do enigma da vida e sobre a forma como este enigma não se resolve por recurso a explicações 
científico-racionalistas, nem tampouco por recurso a uma vida eterna, etc. A vida eterna é tão estranha 
quanto a vida efémera. E tudo isso só pode entender-se por recurso a algo que está fora do mundo – o seu 
sentido. No Tlp, o místico notifica e serve de matriz ao sentimento de espanto com o facto de o mundo 
existir. Por isso, o sentimento místico do mundo consiste em apreendê-lo como se fosse de fora, como se 
fosse de um ponto de vista da eternidade e apreendê-lo como uma totalidade. Por esta razão, quando 
Ogden e Ramsey quiseram, em 1922, traduzir das Mystische por “elemento místico”, Wittgenstein não 
hesitou em afirmar que era uma má tradução. (Cf. LCKO, 2 LW-CKO, carta de 23.4.22, p. 36) Pois das 
Mystische tem o sentido de predicado de um sentimento (Gefühl), tal como se pode perceber a partir de 
uma única passagem do Tlp, onde se diz o seguinte: 6.45 Die Anschaung der Welt sub specie aeterni 
ist ihre Anschauung als – begrenztes – Ganzes. Das Gefühl der Welt als begrenztes Ganzes ist das 
mystische. Esta frase não repete no final a palavra Gefühl (que o adjectivo das mystische caracteriza), 
simplesmente para evitar uma repetição que soaria deselegante em alemão. Mas o facto de o adjectivo 
estar escrito com inicial minúscula indica inequivocamente que não está substantivado, mas antes ligado a 
Gefühl. Por outra parte, este saber radicado em um sentimento (Gefühl) e não em um conhecimento vem 
expresso por um termo que descende, por via directa, do grego muei=n, ligado às práticas de iniciação nos 
mistérios e que já na antiguidade tinha que ver com o voto de silêncio imposto aos iniciados nos 
mistérios religiosos. Não causa, portanto, admiração que Wittgenstein assevere que este saber privado e 
íntimo não é comunicável. Mas este é um ponto que já veremos um pouco mais detidamente. 
505 Cf. LE, p. 11: But what then does it mean to be aware of this miracle at some times and not at 
other times? For all I have said by shifting the expression of the miraculous from an expression by 
means of language to the expression by the existence of language, all I have said is again that we 
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 Assim, a iniciativa tomada a respeito do mundo como milagre não parece 

lograr os seus objectivos e, segundo tudo indica, apenas conseguiu adiar, não evitar o 

xeque-mate que se vinha anunciando. Por outro lado, a capacidade de resistência ao 

pleno reconhecimento dos resultados negativos que sempre de novo se impõem parece 

cada vez mais esgotada, senão absolutamente esgotada – e é precisamente neste ponto 

que a LE se encaminha para a sua conclusão (quer dizer não apenas para o seu final, 

mas para a fixação do resultado a que, tudo somado, conduz).  

E, na verdade, o que encontramos parece ser justamente uma tomada de posição 

final em relação aos dois parceiros que disputaram esta partida e em relação ao seu 

desfecho:  

 

Ora, a resposta a tudo isto parecerá perfeitamente clara a muitos de vós. 

Direis: bem, se certas experiências nos induzem506 constantemente a atribuir-lhes uma 

qualidade a que chamamos importância e valor absolutos ou éticos, isto mostra 

simplesmente que por essas palavras nós não queremos dizer um sem sentido, que, no 

fim de contas, tudo o que queremos dizer quando dizemos que uma experiência tem 

valor absoluto é apenas um facto como outros factos e o que acaba por estar em 

causa é apenas que ainda não conseguimos encontrar a análise lógica correcta daquilo 

que queremos dizer com as nossas expressões éticas e religiosas.507  

 

O que, uma vez mais, curiosamente se regista é, como resulta muito claro da 

leitura deste passo, qualquer coisa como um reacender daquilo a que chamámos a 

                                                
cannot express what we want to express and that all we can say about the absolute miraculous 
remains nonsense. 
506 Traduzimos assim o original (o verbo tempt) que pode ter este sentido mas também um valor mais 
próximo do seu étimo latino temptare, étimo de que também descendem os termos portugueses ligados 
ao verbo tentar – no sentido ligado à noção de tentação, como no uso passivo deste verbo (“ser tentado 
a”), do substantivo tentação, de construções como sentir a tentação de, etc. Chama a atenção o facto de 
na LE se repetir o recurso a este vocabulário da tentação (de certa maneira “ao contrário”), porque aqui a 
tentação é, por assim dizer, a tentação do Ético (a tentação do reconhecimento do cabimento do Ético).  
507 Cf. LE, p. 11: Now the answer to all this will seem perfectly clear to many of you. You will say: 
Well, if certain experiences constantly tempt us to attribute a quality to them which we call 
absolute or ethical value and importance, this simply shows that by these words we don't mean 
nonsense, that after all what we mean by saying that an experience has absolute value is just a fact 
like other facts and that all it comes to is that we have not yet succeeded in finding the correct logical 
analysis of what we mean by our ethical and religious expressions. 
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resistência aos resultados negativos – uma nova intervenção da mão que, na LE, 

defende a causa do sobrenatural, no sentido aqui em causa. Ou seja, o que se regista, 

neste momento já tão próximo do fim da LE, é uma outra tentativa de evitar que tudo 

acabe com a passagem da referida “certidão de óbito” do Ético, da Ética e do Religioso. 

Por outras palavras, uma vez mais a partida não acaba, continua. Pois o que aqui se 

considera como possibilidade de resposta por parte dos ouvintes é a extracção da 

seguinte conclusão de todo o percurso até aqui seguido: afinal de contas, é inegável que 

há experiências como aquelas que estão em causa na segunda parte da LE. Essas 

experiências são factos, têm um carácter de facto. E são também factos, também têm 

um carácter de facto as formas de sentido (o sentido absoluto: o milagre absoluto, a 

segurança absoluta, a culpabilidade absoluta, etc.) com que tais experiências nos 

põem em contacto. Se se verifica uma grande dificuldade em identificar quais os factos 

para que essas formas de sentido remetem (quer dizer, qual é em última análise o seu 

sentido), isso não significa que se trate forçosamente de formas de sentido 

intrinsecamente mal-formadas (de puras ilusões ou equívocos, de uma doença da 

linguagem – numa palavra: de mero sem sentido). Pois pode muito bem acontecer que 

não se trate de nada disso – que se trate, como vimos que a LE diz, de algo com um 

valor intrínseco e absoluto – e que a razão por que não se consegue identificar 

precisamente o sentido em causa (o sobrenatural, o Ético, o Religioso) é apenas que, 

como se diz no passo que acabamos de citar, ainda não conseguimos encontrar a 

análise lógica correcta daquilo que queremos dizer com as nossas expressões éticas e 

religiosas.  

Assim, a resposta que parece introduzir como que uma peripe/teia no final da 

LE (e uma salvação in extremis do cabimento ou da legitimidade do sobrenatural, do 

Ético e do Religioso como algo “possivelmente vivo”, não “morto”) é, no fundo, 

bastante simples: como é que a análise das expressões ou formas de sentido mal-

formadas sabe que os resultados negativos a que chega não são resultados pura e 

simplesmente pro tempore, sujeitos a revisão – resultados que não reflectem outra coisa 

senão o facto de a própria análise ainda ser imperfeita e não ter meios para 

compreender eficazmente tudo? Com que base é que a análise lógica, por conclusivos 

que pareçam ser os seus resultados, se transforma numa decisão definitiva – qual é o 

fundamento para essa absolutização dos seus apuramentos ou das suas evidências? Não 

constitui isso um inconfundível traço de dogmatismo, completamente contrário à 
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atitude crítica que tais análises costumam reclamar como apanágio seu? Não está a 

análise lógica, por força dessa mesma atitude, obrigada a ter um mínimo de 

“consciência gnosiológica” ou “consciência epistemológica” (pouco importa aqui como 

se lhe chame) e a introduzir alguma restrição no porte ou alcance dos resultados que 

está em condições de produzir? E não é essa restrição bastante, só por si, para abrir a 

porta ao cabimento das formas de sentido em causa ou para neutralizar o efeito de 

esmagamento que as análises negativas ou os processos de desmontagem expostos na 

LE parecem ter sobre o sobrenatural, o ético e o religioso?  

Mas justamente aqui entra em cena uma jogada ou um lance de resposta que 

mina os fundamentos desta tentativa de saída para o problema:508  

 

Ora, quando isto é invocado contra mim, vejo imediatamente, de forma clara, 

como se fosse num clarão, não só que nenhuma descrição que eu sou capaz de pensar 

serviria para descrever o que quero dizer por valor absoluto, mas também que 

rejeitaria, ab initio, por causa da sua significação, qualquer descrição significativa 

que alguém pudesse sugerir como possível.509  

 

São vários os aspectos que há a acentuar a respeito deste passo e sem cuja 

consideração, julgamos, não se percebe bem aquilo que nele está em jogo. O primeiro 

aspecto a ter em conta é quem é que aqui está a falar – qual a personagem que responde 

deste modo ao argumento levantado no desenvolvimento imediatamente anterior. É 

claro que se trata do autor da conferência, a responder ao que alguns dos seus ouvintes 

lhe poderiam dizer. Mas a questão está em saber, nos termos da descrição que fizemos 

das “duas mãos” com que está escrita esta última parte da LE, qual destas duas mãos 

está aqui a operar: é a “mão que desmonta” ou é a “mão da resistência”? E o curioso é 

que, ao contrário do que vimos que sucede nos restantes casos, neste caso a resposta não 

                                                
508 A análise da estrutura de desenvolvimento da LE – e em particular o que temos estado a pôr em 
evidência acerca deste desenvolvimento ziguezagueante, com lances e contra-lances que sucessivamente 
vão como que tirando o tapete debaixo dos pés uns aos outros – mostra uma curiosa similitude com a 
estrutura dos diálogos platónicos. Mesmo que aqui formalmente não se trate de um diálogo, a parecença é 
muito mais acentuada e o jogo “dialéctico (no sentido original do termo) muito mais autêntico e vivo do 
que na maior parte dos diálogos filosóficos produzidos depois de Platão.  
509 Cf. LE, p. 11: Now when this is urged against me I at once see clearly, as it were in a flash of light, 
not only that no description that I can think of would do to describe what I mean by absolute value, 
but that I would reject every significant description that anybody could possibly suggest, ab initio, 
on the ground of its significance. 
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é fácil de dar. E isto de tal modo que, possivelmente, o que, no fim de contas, se terá de 

dizer é que são, de facto, as duas mãos ao mesmo tempo. Assim, por um lado, quem 

está a falar e diz aquilo que se diz no passo que acabamos de citar é o ponto de vista 

que está familiarizado com as experiências em causa (com as experiências do sentido 

absoluto: do espanto ou do milagre absoluto, da segurança absoluta, da culpabilidade 

absoluta, etc.). E o que é dito neste passo pretende corresponder precisamente a algo 

que faz parte dessas mesmas experiências. Quer dizer: São essas mesmas experiências 

que inculcam (ou é a partir dessas mesmas experiências que se inculca), como se fosse 

num clarão, não só que nenhuma descrição que eu sou capaz de pensar serviria para 

descrever o que quero dizer por valor absoluto, mas também que rejeitaria, ab initio, 

por causa da sua significação, qualquer descrição significativa que alguém pudesse 

sugerir como possível. Ou seja, o que Wittgenstein está a pôr em relevo, antes do mais, 

é que não é a “mão de desmontagem” que, como vimos, opera na LE (ou seja, não é a 

análise lógica) que antecipa a impossibilidade de alguma vez o valor absoluto vir a ser 

positivamente esclarecido por análise lógica. Não. Quem faz isso (quem faz tal 

antecipação e opera tal exclusão) são as próprias experiências em causa, de cujo 

peculiar sentido faz parte justamente excluírem a possibilidade de virem alguma vez a 

ser traduzidas ou decifradas em significados definidos como aqueles que podem ser 

identificados por análise lógica. Por outras palavras, segundo o que se diz neste passo, 

faz parte integrante das próprias experiências em causa e dos respectivos objectos 

terem, se assim se pode dizer, um carácter absolutamente transbordante em relação a 

qualquer sentido definido (quer dizer a qualquer sentido na forma de facto: a qualquer 

sentido dentro da capacidade da “chávena de chá” de que Wittgenstein fala na LE). As 

experiências em causa já comportam este traço, são absolutamente indissociáveis dele. 

Mas, por outro lado, se é assim, se é o próprio “porta-voz” de tais experiências que 

sustenta isto, nada disto impede que esta mesma característica fundamental das 

experiências em causa possa ser invocada pela “mão da desmontagem” que, como 

vimos, opera na LE – e que as chama, por assim dizer, à “barra das testemunhas”, 

registando o seu depoimento e usando-o para responder à objecção ou ao contra-ataque 

a que, entretanto, tinha sido sujeita. De facto, é exactamente assim que sucede no passo 

da LE que estamos aqui a discutir. 

De todo o modo, visto isto, o ponto decisivo – e em que os dois lados, as duas 

“mãos” ou os dois interlocutores em jogo na LE parecem estar de acordo – é que a 
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incomensurabilidade de todas as formas de sentido absoluto ou ético (quer dizer, 

também, do religioso) ao que quer que seja que possa ser achado por via de uma análise 

lógica não é uma incomensurabilidade provisória ou passageira, apenas pro tempore 

(ou “até ver”) mas antes uma incomensurabilidade total, irremediável, definitiva. 

Esta é uma tese fundamental da LE que este passo faz emergir. É isso que se exprime 

com toda a nitidez na continuação:  

 

Quer dizer: vejo agora que estas expressões sem sentido não eram sem sentido 

por eu não ter ainda encontrado as expressões correctas, mas por o seu serem sem 

sentido ser a sua mesmíssima essência. Porque tudo o que quis fazer com elas foi ir 

para além do mundo e, isto quer dizer, para além da linguagem significativa. Toda a 

minha tendência e, creio, a tendência de todos os homens que alguma vez tentaram 

escrever ou falar de Ética ou Religião foi correr contra os limites da linguagem.510 

  

Ora, isto parece introduzir uma nova peripe /teia , desta vez de resultado 

negativo, pondo outra vez o Ético e a Ética (e também o Religioso) entre a espada e a 

parede – outra vez na iminência de lhe ser passada a “certidão de óbito” de que se falou. 

Não se podia, parece, ser mais claro, a este respeito, do que o passo que acabamos de 

citar: por sua própria natureza, toda a expressão de sentido absoluto (toda a expressão 

do ético e toda a expressão do religioso) vai ou tenta ir para além do mundo para além 

da linguagem significativa. De sorte que tudo o que alguma vez se diga ou escreva 

sobre Ética e Religião não faz outra coisa senão correr contra os limites da linguagem e 

não consiste noutra coisa senão precisamente nisso. Mas, por outro lado, como logo a 

seguir se vinca, este “correr contra os limites da linguagem” tem um carácter 

perfeitamente, absolutamente desesperado:  

 

Esta corrida contra as paredes da nossa jaula é perfeitamente, absolutamente 

desesperada. A Ética, na medida em que nasce do desejo de dizer alguma coisa acerca 

                                                
510 Cf. LE, pp. 11-12: That is to say: I see now that these nonsensical expressions were not 
nonsensical because I had not yet found the correct expressions, but that their nonsensicality was 
their very essence. For all I wanted to do with them was just to go beyond the world and that is to 
say beyond significant language. My whole tendency and, I believe, the tendency of all men who 
ever tried to write or talk Ethics or Religion was to run against the boundaries of language. 
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do significado último da vida, do bem absoluto, do absolutamente valioso não pode ser 

ciência. O que ela diz não acrescenta nada ao nosso conhecimento em nenhum 

sentido.511 

 

Cá está, então, finalmente, o que parece ser a referida “certidão de óbito”, 

passada, se assim se pode dizer, preto no branco, e com todas as letras. O “cerco” a cuja 

montagem assistimos ao longo da LE parece assim completamente fechado. E, com 

isso, parece consumado o total esvaziamento do sobrenatural, do Ético e da Ética, do 

Religioso. Tudo isso fica, enfim, posto absolutamente fora de portas, como algo a que, 

no fundo, nada corresponde: pura mal-formação, pura ilusão, puro correr contra os 

limites da linguagem, puro sem sentido.  

Parece, portanto, verificar-se, em relação ao resultado da LE, aquilo que 

Wittgenstein diz, num outro texto, a respeito dos resultados da filosofia:  

 

 Os resultados da filosofia são a descoberta de algum absurdo puro e simples e 

amolgadelas que o entendimento contraiu ao embater na fronteira da linguagem. Elas, 

as amolgadelas, fazem-nos reconhecer o valor daquela descoberta.512 

 

Só que, estranhamente (estranhamente para quem esteja mais distraído ou 

embarque de modo mais ou menos precipitado na adopção deste resultado, sem atender 

aos sinais que a LE multiplica e sem considerar a complexidade do mapa de 

possibilidades que está desenhado no pensamento de Wittgenstein e também na LE), 

esta não é a última palavra da LE, o seu último lance – aquele em que acaba a partida. 

Com efeito, a última palavra ou o último lance em que a LE acaba não pertence 

à “mão da desmontagem” mas sim àquela que resiste à desmontagem. Mais: a última 

palavra ou o último lance da partida disputada na segunda parte da LE é, com toda a 

                                                
511 Cf. LE, p. 12: This running against the walls of our cage is perfectly, absolutely hopeless. Ethics 
so far as it springs from the desire to say something about the ultimate meaning of life, the absolute 
good, the absolute valuable, can be no science. What it says does not add to our knowledge in any 
sense.  
512 Cf. PU, §119, vol. 1, p. 301 (este apontamento foi recuperado do BT (Ph), §90, vol. 11, WA, p. 286): 
Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns, und Beulen, 
die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenze der Sprache geholt hat. Sie, die Beulen, laβen 
uns den Wert jener Entdeckung erkennen.  
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evidência, uma palavra ou um lance de resistência (um “mas”, um “todavia”, um “ainda 

assim”) que se levanta contra tudo aquilo que ficou posto a descoberto no que precede e 

lhe opõe uma firme, decidida resistência. Trata-se de uma única frase, que até pode 

parecer discreta e não chamar a atenção – de tal modo que passa despercebido o seu 

significado. Mas nem por isso deixa de estar lá, nem por isso deixa de ser relevante, 

nem por isso deixa de constituir, de certo modo, o enunciado fundamental da LE – 

ou melhor, aquele em que ela depõe e aquele que fixa o resultado a que a LE 

efectivamente conduz:  

 

Porém, é um testemunho de uma tendência do espírito humano que eu 

pessoalmente não posso deixar de respeitar profundamente e por nada deste mundo a 

ridicularizaria.513 

 

Mas que é que isto quer dizer? Quer dizer, antes de tudo o mais, uma clara e 

inequívoca afirmação de resistência à “certidão de óbito” que aparentemente acabou 

de ser passada nos penúltimos (mas apenas penúltimos) enunciados da LE. Se o 

sobrenatural ou as formas de sentido absoluto, o Ético, a Ética e o Religioso, fossem 

meras mal-formações (doenças da linguagem, formas de sem sentido, etc.) e nada mais 

do que isso, seria completamente deslocado falar de respeito por elas ou dizer aquilo 

que Wittgenstein diz nestas palavras finais da LE.  

                                                
513 Cf. LE, p. 12: But it is a document of a tendency in the human mind which I personally cannot 
help respecting deeply and I would not for my life ridicule it.  
Compare-se isto com aquilo que se encontra em WWK, IV (Religion), vol. 3, p. 118: Ich kann nur sagen: 
Ich mache mich über diese Tendenz im Menschen nicht lustig; ich ziehe den Hut davor. Und hier 
ist es wesentlich, daβ das keine Beschreibung der Soziologie ist, sondern, daβ ich von mir selbst 
spreche. 
Die Tatsachen sind für mich unwichtig. Aber mir liegt das am Herzen, was die Menschen meinen, 
wenn sie sagen, daβ «die Welt da ist».  
Waismann fragt Wiitgenstein: Hängt das Dasein der Welt mit dem Ethischen zusammen? 
Wittgenstein: Daβ hier ein Zusammenhang besteht, haben die Menschen gefühlt und das so 
ausgedrückt: Gottvater hat die Welt erschaffen, Gott-Sohn (oder das Wort, das von Gott ausgeht) 
ist das Ethische. Daβ man sich die Gottheit gespalten und wieder als eines denkt, das deutet an, daβ 
hier ein Zusammenhang besteht. (…): “Eu só posso dizer que não faço troça desta tendência no ser 
humano; tiro-lhe o chapéu. E aqui é essencial que isto não é nenhuma descrição sociológica, mas que 
falo de mim próprio. 
Os factos não são importantes para mim. Mas importa-me muito o que os seres humanos querem dizer 
quando dizem que o mundo está aí. 
Waismann pergunta a Wittgenstein: a existência do mundo está relacionada com o ético? 
Wittgenstein: Que existe aqui uma conexão, os seres humanos sentiram-no e exprimiram-no assim: Deus 
Pai criou o mundo, Deus Filho (ou a palavra que provém de Deus) é o ético. O facto de se pensar a 
divindade cindida e novamente como una indica que há aqui uma conexão.” 
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É por isso que se pode falar de resistência e dizer que a última palavra da LE é, 

com toda a nitidez, uma palavra de resistência por parte do Ético (ou do sentido 

absoluto) – quer dizer qualquer coisa como um “mas”, uma componente adversativa 

(na acepção gramatical do termo), uma outra forma de dizer que, ainda assim, pese 

embora tudo o que se viu, o Ético ou o Religioso tem um valor intrínseco, absoluto.  

Mas a questão está em saber qual o significado desta resistência – ou, se se 

quiser, que é que ela, afinal de contas, diz.  

Acontece, entretanto que, tal como no meio da LE, também no seu final reina 

uma certa ambiguidade a este respeito. Pois, por um lado, tal como no meio da LE 

também no seu final a resistência pode ser lida pura e simplesmente como manifestação 

do poder da “ilusão transcendental” que é denunciada no curso da conferência. No seu 

todo, a LE corresponderia então como que a um périplo ou uma ronda completa dos 

“escaninhos” em que se pode refugiar a pretensão de validade do sentido absoluto (do 

Ético e da Ética, do Religioso), a LE desmontaria sucessivamente esses redutos de 

resistência, mostrando que em última análise não têm qualquer consistência e 

documentaria, sem margem para dúvidas, que não se trata nunca senão de uma doença 

da linguagem, nada mais. A declaração final de resistência posta no final do texto e 

subscrita pelo seu autor equivaleria então pura e simplesmente ao reconhecimento de 

que, embora se trate pura e simplesmente de uma doença, de uma mal-formação, de sem 

sentido, não há maneira de criar absoluta imunidade a esta doença ou a esta “aparência 

transcendental” – e ela atinge até o próprio médico (o especialista!) que faz o 

diagnóstico. O percurso feito na LE corresponderia assim a uma exploração sistemática 

dos possíveis focos de resistência da maleita, para os neutralizar e tornar tão 

impermeável quanto possível o “cordão sanitário” que o médico tenta montar à sua 

volta. Mas o cordão sanitário não consegue funcionar em pleno e o próprio especialista, 

as próprias autoridades de saúde, mesmo sabendo que se trata apenas de uma doença, 

também se deixam infectar e afectar pelos seus efeitos. Ou, como também podemos 

dizer em relação à chávena de chá de que se fala na LE, na verdade só há a chávena 

de chá (só há a Betesga) dos factos e da linguagem, não há nada mais. A capacidade 

maior (o “galão” ou o Rossio) do sentido absoluto (do Ético e da Ética ou do Religioso) 

não é senão um mal-entendido, uma miragem – a cujo poder de “sedução” até mesmo 

aqueles que muito bem percebem que não se trata senão de um mal-entendido ou de 

uma miragem ainda assim não conseguem manter-se inteiramente imunes.  
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Esta é uma possibilidade de ler a LE. Mas, tal como sucedia a respeito do final 

da primeira parte da conferência, esta leitura não é retirável do próprio texto da 

conferência a não ser mediante a adjunção de algo que na verdade nunca está lá, a saber: 

a tese de que não há senão aquilo que cabe na chávena de chá ou, para o dizermos nos 

termos da comparação paralela que fizemos, só há aquilo que cabe dentro da Betesga 

dos factos e da linguagem que os exprime. Sim, a LE faz como que um périplo ou uma 

ronda completa dos “escaninhos” em que se pode refugiar a pretensão de encontrar no 

mundo dos factos e na esfera da linguagem algo que correspondesse às formas de 

sentido absoluto, percorre todos esses escaninhos ou possibilidades e mostra que, em 

todos eles, só por confusão e inadvertência se pode julgar que as formas de sentido 

absoluto têm o que quer que seja que ver com factos ou algo de expressável na 

linguagem. Por outras palavras, o que a LE faz é um percurso completo da total 

exterioridade entre o sentido absoluto, em qualquer das suas formas, e a esfera dos 

factos ou da linguagem. Ou, como também podemos dizer, o que a LE faz é marcar bem 

que não há nada absolutamente nada do “galão” dentro da esfera de capacidade da 

“chávena de chá” e não há nada, absolutamente nada do Rossio do Ético (ou do 

Religioso) dentro da Betesga dos factos ou da linguagem. Mas isto de tal modo que a 

resistência que sempre de novo se afirma no curso da LE e que volta a ter a última 

palavra no seu final não significa de modo nenhum apenas que não há imunidade em 

relação a uma doença da linguagem ou a qualquer coisa como uma ilusão transcendental 

– significa, sim, a forma particular que a LE tem de contrariar os resultados que são 

alcançáveis por via da análise lógica – de os contrariar não no terreno da própria 

análise lógica (o que a conferência tenta mostrar é, em última análise, que toda a 

resistência nesse terreno é inútil514), mas justamente no exterior desse terreno, que a 

LE não diz nem tenta dizer (porque sabe que não pode dizê-lo), mas para que 

continuamente aponta.  

O que, finalmente, nos leva a um outro ponto igualmente decisivo. Quando aqui 

dizemos que a resistência daquilo a que Wittgenstein chama o sentido absoluto – o 

Ético e o Religioso – não pode processar-se no próprio terreno da análise lógica, isso 

é susceptível de sugerir que padece, então, de qualquer coisa como uma falta de meios 

ou recursos (e que, se pudesse não ser assim, era isso que seria desejável ou, de todo o 

modo, conveniente para as formas absolutas de sentido – para o sobrenatural, para o 

                                                
514 Acaba por ceder aos “xeques” e, em última análise, a um “xeque-mate”da análise lógica.  
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Ético, para o Religioso,). Mas, de facto, o que se desenha na LE é precisamente o 

oposto. O que a LE procura mostrar, de todas as maneiras e feitios (e é esse justamente 

o sentido da ronda ou do cuidadoso périplo que ela empreende, considerando e 

desfazendo diversas possibilidades de resistência lógica do Ético e do Religioso) é que 

o sentido absoluto de nenhum modo cabe (em nada cabe – quer dizer: nada, 

absolutamente nada dele cabe) dentro da esfera dos factos ou da linguagem515. 

Quer dizer, qualquer tradução das formas do sentido absoluto (do Ético e do Religioso) 

dentro da esfera dos factos e da linguagem adultera por completo o próprio sentido 

absoluto, o Ético e o Religioso, desfigura-os – e na verdade perde o seu rasto.516 Por 

outras palavras, o que é claro e inequívoco que está na LE é uma absoluta separação 

de águas entre as duas esferas aqui em causa; um procedimento sistemático de: 

eliminação de toda e qualquer mistura entre ambas. Podemos formular tudo isto 

dizendo que a LE está construída de tal modo que desencadeia como que um 

recenseamento completo dos ídolos de sentido absoluto (dos ídolos do sobrenatural, dos 

ídolos do Ético e do Religioso) que se constituem quando o sentido absoluto (o 

sobrenatural, o Ético e o Religioso) é sujeito a tentativas de formulação, fundamentação, 

etc. dentro da esfera dos factos e da linguagem, produzindo-se assim como que produtos 

híbridos: o sentido absoluto (o Ético e o Religioso) à imagem daquilo que cabe dentro 

da esfera dos factos e da linguagem, o sentido absoluto à medida do que cabe nessa 

esfera – quer dizer: à medida de nada: reduzido a uma mera miragem.  

Também podemos formular tudo isto citando um texto onde se condensa de 

forma particularmente aguda e incisiva aquilo que aqui se trata de tentar mostrar:  

 

O Deus que encontrasse o seu lugar no mundo, ou seja, na linguagem, seria um 

ídolo.517  

 

Como, na verdade, poderíamos parafrasear este enunciado em relação a todas as 

diferentes formas de sentido absoluto que estão em causa na LE: “o Ético que 
                                                
515 Ou, como também se pode dizer, a LE pretende produzir uma completa separação entre o sentido 
relativo e o absoluto, decantando completamente os dois, e realizando por inteiro, na esfera do sentido, a 
destrinça entre “o que é de César” e “o que é de Deus”.  
516 Perde o rasto justamente na medida em que julga estar em contacto com ele. 
517 Cf. WN, MS 107, fl. 202: Der Gott der seinen Platz in der Welt also in der Sprache fände wäre ein 

Götze. 
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encontrasse o seu lugar no mundo, ou seja, na linguagem, seria um ídolo”; “o milagre 

da existência que encontrasse o seu lugar no mundo, ou seja, na linguagem, seria um 

ídolo”; a “culpabilidade que encontrasse o seu lugar no mundo, ou seja, na linguagem, 

seria um ídolo”, etc.  

Tudo isto significa que a LE pode, então, ser algo muito diferente do que à 

primeira vista tenderá a parecer que é: qualquer coisa como uma tentativa de 

restauração ou preservação da transcendência absoluta do sentido absoluto (i. e., 

da transcendência absoluta do Ético, em todas as suas componentes e do Religioso, 

a que está associado). A LE expressaria uma filosofia iconoclasta ou uma ética 

iconoclasta, no sentido primitivo do termo – uma filosofia que percebe até que ponto a 

linguagem e o terreno dos factos só pode dar “imagens” daquilo que é transcendente 

(imagens de Deus, imagens do milagre de haver, imagens da imperatividade, imagens 

da culpa) e põe no seu centro a proibição total de fazer quaisquer imagens do sentido 

absoluto.  

Tal como o Antigo Testamento punha no seu centro a proibição de fazer 

qualquer imagem de Deus, pode-se, nesse sentido, falar de uma doença que a LE 

diagnostica e de certo modo pretende tratar. Mas essa doença está constituída de certo 

modo ao contrário de tudo o que dissemos de cada vez que falámos de doença ao longo 

destes dois últimos parágrafos. Pois a doença em causa não consiste num alargamento 

indevido do uso relativo, de expressões de valor, etc. como se não houvesse senão o uso 

relativo e o seu uso “insuflado”, abusivo (que seria a origem do uso absoluto) – ou seja, 

como dissemos, uma miragem. Não: a doença efectivamente em causa na LE está na 

tentativa de dizer o que não pode ser dito, de representar como facto o que, por sua 

própria natureza, não é facto e não pode ser representado como facto. Ou seja, a doença 

está na confusão, na mescla, na mistura – e é por confusão, por mescla, por mistura 

que se corre contra os limites da linguagem e se contraem as amolgadelas ou os ”galos” 

de que se fala no passo da PU citado um pouco acima.  

É quase inútil dizer o que isto tem de próximo do que encontramos no Tlp e nos 

demais textos que seguimos no curso anterior desta investigação.  

Dizer isto que acabamos de dizer ou seguir uma tal leitura da LE não significa 

negar o carácter estritamente apofático do que se encontra na conferência e o que há de 

enigmático no seu final – tão semelhante como é ao final de um diálogo socrático. 

Significa, sim, preservar o que esse final tem de enigmático (não afogar esse carácter 
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enigmático em leituras que decifram todos os enigmas, dando por decidido na LE o que 

ela na verdade nunca chega a decidir). Esse é que é o ponto decisivo que em especial 

nos importa vincar: a “certidão de óbito” do Ético e do Religioso é na verdade algo que 

a LE nunca chega a passar. Aquilo que uma leitura apressada pode entender como já 

sendo a referida certidão de óbito” do Ético, do milagre do mundo, etc. pode ser na 

verdade a forma própria de apontar para isso mesmo, na estreita observância da 

impossibilidade de o dizer de uma forma que não o adultere.518 Por outras palavras, 

a LE será mesmo uma conferência sobre a Ética na única modalidade que respeita o 

Ético: aquela modalidade que não o reduz aos ídolos da linguagem e dos factos e deixa 

no silêncio, por expressar, algo que já se estará a converter em ídolo ou a ficar 

substituído por um ídolo até mesmo se, correndo já contra os limites da linguagem, 

nos limitarmos a dizer que é outra coisa.  

 

 

                                                
518 Valerá então para a LE aquilo que se acha expresso nas VB (1931), vol. 8, p. 472: Das 
Unaussprechbare (das, was mir geheimnisvoll erscheint und ich nicht auszusprechen vermag) gibt 
vielleicht den Hintergrund, auf dem das, was ich aussprechen konnte, Bedeutung bekommt.  
O inexprimível (aquilo que me parece misterioso e que não sou capaz de exprimir) fornece, talvez, o pano 
de fundo sobre o qual aquilo que eu podia exprimir recebe significado.  
E a LE conseguirá assim fazer algo de equivalente àquilo que Wittgenstein afirma que foi conseguido por 
Uhland, como diz em carta a Paul Engelmann: LWBB, 6 LW-PE, de 9.4.1917, p. 16: Das Uhlandsche 
Gedicht ist wirklich groβartig. Und es ist so: Wenn man sich nicht bemüht das Unaussprechliche 
auszusprechen, so geht nichts verloren. Sondern das Unaussprechliche ist, – unaussprechlich – in 
dem Ausgesprochenen enthalten!  
“O poema de Uhland é realmente magnífico. E as coisas passam-se assim: se não nos esforçamos por 
expressar o inexprimível, nada se perde. Mas o inexprimível está – inexprimivelmente  – contido naquilo 
que é exprimido!” (Cf. I Parte, §2, nota 91, p. 88) 
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§16 

ÉTICA E ESTÉTICA 

Poucos temas do pensamento wittgensteiniano granjearam tão pouca estima 

como a identificação entre Ética e Estética. Esta falta de estima oscila entre a atitude de 

indiferença de uns e a de indignação de outros. E não se estará muito longe da verdade 

se afirmarmos que este deficit de estima ou esta impopularidade se prendem com duas 

ordens de razões. Por um lado, questões ligadas à dificuldade compreensiva que a 

sintonia ou a identificação (em relação a temas aparentemente divergentes ou mesmo 

incompatíveis) estabelece e, por outro lado, questões ligadas ao desenraizamento desta 

ideia na tradição filosófica: se assim se pode dizer, o carácter extravagante de uma tal 

tese.  

Em todo o caso, as dificuldades levantadas pela identificação entre Ética e 

Estética não podem impedir-nos de tentar alcançar um cabal esclarecimento do 

filosofema que está em causa em tal tese. Também a novidade e a extravagância desta 

ideia não podem constituir um obstáculo intransponível para os nossos propósitos, nem 

tampouco pode acontecer que todo e qualquer esforço da sua interpretação esteja, de 

antemão, condenado ao fracasso. Pois os próprios textos de Wittgenstein não podem 

deixar de conter a chave ou, pelo menos, de indicar algum caminho que, de algum 

modo, nos lance na pista de uma compreensão desta tese.  

Está muito longe de ser evidente, afirmar que a Ética e a Estética se ocupam dos 

mesmos problemas. Pelo contrário, o que uma abordagem superficial da tradição e até 

mesmo um estudo mais detido dela revelam é, precisamente, um afastamento ou uma 

heterogeneidade entre ambas. Não se descobre, à primeira vista, o que uma pesquisa de 

ordem ética ou moral – que procure determinar, grosso modo, uma complexa rede de 

questões ligadas ao dever ser, ao bem e ao mal, à liberdade, à voluntariedade, ao 

estabelecimento de leis capazes de servir de medida às acções e ao apuramento de 

princípios de orientação na vida prática, etc. pode ter em comum com uma pesquisa 

estética ou artística. Isto é, não se descortina o que a indagação ética poderá ter em 

comum com a pesquisa que procura determinar, grosso modo, um não menos complexo 

âmbito de questões relativas à apreciação do belo da natureza ou das obras de arte, ou 

também um não menos complexo conjunto de questões sobre a própria actividade 
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artística, as diversas categorias e problemas que lhe dizem respeito, etc. Em suma, sem 

uma análise detalhada do enunciado citado, não se consegue entender a identificação, 

pois o que a tradição sugere é um afastamento, uma heterogeneidade, uma peculiar 

abordagem divergente entre ambas. 

Por outro lado, já sublinhámos este ponto antes, na obra de Wittgenstein os 

temas de maior importância – e este é indubitavelmente um deles – irrompem de uma 

forma inesperada e marginal no corpo dos textos. Um tal surgimento inesperado tende 

muitas vezes a passar despercebido. Mas, no caso de Wittgenstein, isso serve de aviso 

ou mesmo de sinal de paragem obrigatória, alertando quem lê para a existência de um 

problema fulcral. Porém, temos de tentar perceber onde uma questão desta natureza 

pode “encaixar”: o que significa, como se conjuga com aquilo que adiantámos até aqui, 

etc. É óbvio que não é só o efeito de surpresa, nem a marginalidade, que constitui 

dificuldade e põe em aporia. Mas o próprio isolamento destes enunciados de aparição 

súbita, a forma como aparecem desacompanhados, etc. contribui significativamente para 

a perplexidade que tendem a suscitar.  

Se, como procurámos chamar a atenção ao longo deste estudo, Wittgenstein se 

desvia dos caminhos seguidos pela tradição quanto à sua concepção de Ética, ainda 

surpreende mais se considerarmos que identifica os mesmos problemas na esfera ética e 

na Estética. A maneira como faz esta identificação é o que vamos procurar seguir e 

entender à luz das anotações dispersas, do palimpsesto que o corpus da obra de 

Wittgenstein desenha ou de pressupostos que silencia e que só um esforço de 

interpretação pode pôr à mostra. 

 

6. 421 É evidente que a Ética não se pode expressar. 

A Ética é transcendental. 

(Ética e Estética são o mesmo.)519 

                                                
519 Tlp, 6.421, vol. 1, p. 83: Es ist klar, daβ sich die Ethik nicht aussprechen läβt. 
Die Ethik ist transzendental. 
(Ethik und Ästhetik sind Eins.)  
O significado da transcendentalidade – e, em certo sentido, também da natureza inefável – da Ética já foi 
objecto de focagem na segunda parte deste estudo. De modo que a nossa atenção recai, essencialmente, 
sobre o terceiro enunciado do passo citado. É curioso que Wittgenstein tenha afirmado, uma única vez, 
que a Ética constitui o núcleo ou a parte mais importante daquilo que se chama Estética – cf. LE, p. 4: 
Now I am going to use the term Ethics in a slightly wider sense, in a sense in fact which includes 
what I believe to be the most essential part of what is generally called Aesthetics.  Agora, vou usar o 
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O último enunciado do texto que acabamos de citar (a proposição 6.421 do Tlp), 

afirma que a ética e a estética são o mesmo. Antes desta afirmação, como se fossem 

premissas de um qualquer silogismo, declara-se que não existem proposições de ética e 

que a ética é transcendental. Ora, se uma e outra são o mesmo, é de admitir também 

como premissas tácitas, que a estética é transcendental e também não é susceptível de 

qualquer enunciação na linguagem.520 Em vários períodos do seu labor filosófico, 

dispersas por diferentes textos, encontramos confirmações desta suposição para ambos 

os domínios – que, em rigor, Wittgenstein afirma ser um e o mesmo. 

 

6.42 Por isso também não podem existir nenhuns enunciados de Ética. 

Os enunciados não podem expressar nada de mais elevado.521  

 

O mesmo se encontra, com alguma abundância, para os enunciados estéticos. 

Veja-se a seguinte declaração. 

                                                
termo Ética em um sentido um pouco mais amplo, de facto, em um sentido que inclui o que acredito ser a 
parte mais essencial daquilo a que geralmente se chama Estética. 
Insistimos neste ponto: é muito útil – mais do que útil, é indispensável – fazer acompanhar as lacónicas 
asserções do Tlp sobre esta matéria com a leitura das passagens que, nos Tb 1914-16, deram origem à sua 
redacção. Como se sabe, nos diários encontram-se momentos do debate filosófico que não transitaram 
para o Tlp e, em muitos casos, são tão preciosos que só através deles se consegue abrir e perceber o 
“compacto” fechamento de muitos dos epigramas do Tlp. 
520 Já nos referimos anteriormente a este assunto, mas nunca é demais relembrá-lo e sublinhar a sua 
importância. Em vários passos da sua obra, Wittgenstein chama a atenção para a natureza absurda, 
desprovida de sentido, das questões filosóficas em geral, tal como foram postas pela tradição (cf. Tlp, 
3.324 e 4.003, vol. 1, pp. 22 e 26; PU, §118, vol. 1, p. 301; VB (1931), vol. 8, p. 464; BT (Ph), §86, WA, 
vol. 11, p. 162 e DBT 1930-1937, entrada de 8.2.1931, pp. 39-40). Em especial as que caem sob o 
domínio da metafísica (Tlp, 6.53, vol 1, p. 85; DBT 1930-1937, entrada de 8.2.1937, p. 76). Porém, esta 
acentuação negativa da tradição ainda merece um reparo mais atento e frontal na esfera ética e na esfera 
estética. Esta crítica vai a tal ponto que, para Wittgenstein é difícil alguém dizer algo melhor, nestes 
domínios, do que estar calado, como já veremos (VB (1932-34), vol. 8, p. 481) – porque os principais 
conceitos estéticos e éticos são, em rigor, indefiníveis (PU, §77, vol. 1, p. 283 e BPP, I parte, §160, vol. 
7, p. 39). Neste sentido, e segundo a interpretação que desenhámos, a maior parte das “proposições da 
Estética” ou correspondem a proposições da psicologia, etc. ou então correspondem ao tipo de mistura em 
“curto-circuito” entre o que se pode dizer e o que não se pode dizer que focámos em diversos momentos 
da nossa investigação e, em particular, na análise da LE. É evidente que este estar calado admite mais do 
que um sentido: nomeadamente remete para a dimensão do silêncio – tal como o temos vindo a 
caracterizar – cujo sentido se aplica apenas aos temas de grande importância filosófica Um silêncio que 
põe à prova (e delimita) o exacto valor da eficácia da própria linguagem, da própria palavra humana. 
521 Tlp, 6.42, vol. 1, p. 83: Darum kann es auch keine Sätze der Ethik geben. 
Sätze können nicht Höheres ausdrücken. “Por isso” (Darum) tem como antecedente os valores, de 
modo que a negação dos enunciados se faz por causa da impossibilidade de eles poderem figurar aquilo 
que está fora do mundo. 
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Em arte é difícil dizer algo que seja tão bom como não dizer nada.522 

 

Ora, as razões que levam Wittgenstein a negar todo e qualquer enunciado ético 

e, por maioria de razão, a negar a possibilidade de elaboração de um corpo doutrinário 

em relação às mesmas matérias, já foram objecto da nossa pesquisa.523 Vamos procurar 

responder à mesma questão, mas restringindo a sua esfera de aplicação à Estética. A 

resposta a esta questão não tem um sentido unívoco e não podemos, por agora, fornecer 

mais do que alguns elementos relativos à sua profunda complexidade. Todavia, alguns 

elementos que compõem o puzzle dessa complexidade estão entrelaçados com aquilo 

que foi apurado para a esfera ética. 

Quando Wittgenstein emprega o termo Estética, em sentido lato, ele refere-se a 

uma peculiar forma de observar o mundo e de captar a sua beleza. Trata-se de o 

contemplar enquanto obra de arte. Pois, de cada vez que Wittgenstein invoca o termo 

estética ou o ponto de vista da estética, está a pensar na beleza da Natureza – em relação 

à qual a beleza dos produtos artísticos representa apenas uma ínfima e secundária 

parcela da sua concepção. Nos seus textos, só há uma maneira de ver o mundo (e a 

totalidade das coisas que o compõem) como obra de arte: se ele for visto sub specie 

aeterni. Ora, aquilo que aqui faz toda a diferença é, justamente, a expressão “de um 

ponto de vista da eternidade”. Ela significa que o ponto de vista estético se conquista 

mediante um distanciamento ou uma suspensão temporal face aos objectos em geral 

(naturais ou artificiais), distanciamento ou suspensão cuja finalidade principal consiste 

na supressão e na anulação de todas as determinações, propriedades ou perspectivas, em 

uma palavra, de toda a instrumentalidade conceptual que sobre eles pesa enquanto 

objectos do entendimento. Quer dizer, o ponto de vista estético anula a apreensão dos 

objectos enquanto fenómenos. Trata-se, portanto, de os contemplar como obras de arte 

(que não têm de ser, necessariamente, peças de “belas artes”: isto é, uma escultura, uma 

partitura, uma pintura, etc.). O resultado (ou o reflexo) reflecte uma transformação, um 

processo de rotação que ocorre no próprio olhar – através do qual o sujeito capta o 

objecto de um determinado modo.  
                                                
522 Cf. VB, circa 1932-34, vol. 8, p. 481: In der Kunst ist es schwer etwas zu sagen, was so gut ist wie: 
nichts zu sagen.  
523 Foi o que procurámos levar a cabo com as análises sobre a noção de vontade, sentido da vida, 
felicidade e, mais especificamente, com as análises sobre o texto da LE. 
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Mas como é que se opera essa mudança, de que maneira é possível olhar para os 

objectos naturais – uma vez que os produtos artísticos resultam de um pressuposto 

válido e de um convite explícito a serem olhados de modo diferente de um objecto 

enquanto tal – e vê-los, segundo Wittgenstein, de um ângulo estético? Ora, captar o 

objecto deste modo consiste em apreendê-lo – nas palavras de Wittgenstein, cunhadas a 

partir de Spinoza – sub specie aeternitatis. Que significado tem a expressão de um 

ponto de vista da eternidade? Sem respondermos a esta questão não podemos avançar 

para o esclarecimento do problema que nos ocupa. 

O ponto de vista da eternidade é próprio de quem vive, exclusivamente, no 

presente. E, como vimos, quem vive no presente “cortou relações” com o mundo, no 

sentido habitual do termo. Isto é, o sujeito que vive no presente adoptou uma atitude de 

indiferença face aos acontecimentos do mundo. Renunciou a intervir nele e pôs-se sob a 

protecção imediata da vontade que parece presidir a tudo o que acontece. De sorte que o 

mundo se transfigura como um todo e, nesta perspectiva, também as coisas singulares 

assumem uma importância inigualável como partes do todo. O que está aqui em causa 

não é, nada mais, nada menos, do que o modo de ver do homem feliz. Assim, quem 

contempla os objectos desta maneira – sem se misturar com eles – retira-lhes espessura 

fáctica, a saber, retira-lhes as categorias habituais que emolduram a sua compreensão a 

partir de propósitos de conhecimento. É próprio do olhar feliz contemplar o “objecto” 

subtraído às formas puras da sensibilidade – o espaço e o tempo – que permitem captar 

toda e qualquer “realidade” inscrita no plano empírico ou fenoménico. Subtraí-lo às 

formas puras da sensibilidade quer dizer, a um nível mais profundo, retirar-lhe todo o 

género de conteúdos contingentes.524 É como se a apreensão dos objectos, quaisquer 

que sejam, fosse feita a partir do exterior e sem qualquer interesse a não ser o gozo 

que a contemplação propicia. Ou seja, tal como um espectador indiferente e só este 

a pode fazer. E indiferença não é aqui sinónimo de frieza, de algo que não estimula: 

objectos sem espaço e sem tempo, em relação aos quais se põe entre parênteses toda e 

qualquer ligação com juízos determinantes (objectivos, lógicos, juízos dirigidos para e 

por propósitos cognitivos) ou com interesses volitivos explícitos ou mascarados. Assim, 

a apreensão estética traduz uma maneira particular de o sujeito ser afectado pelos 

                                                
524 Tal subtracção não tem que ver (como se acentuou) com uma mudança dos «quadros» transcendentais 
de organização daquilo que se apresenta, mas sim com uma suspensão da completa absorção neles e 
naquilo que se apresenta segundo eles. 
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objectos (ou pela sua representação) enquanto meras “aparições” que agradam ao 

sujeito por ocasião da sua contemplação.  

Este prazer do sujeito – que Wittgenstein também designa como alegria de vida 

– consigna uma aprovação do objecto que ultrapassa todas as caracterizações dele no 

plano empírico: isto é, suspende-se – põe-se entre parênteses – tudo o que respeita à sua 

materialidade, à sua concretude, à sua natureza “coisal”. Isto que acontece com um 

objecto trivial qualquer, se olhado sub specie aeternitatis, é algo de idêntico à 

transfiguração que a própria obra de arte faz no plano artístico. Isto é, na obra de arte a 

representação de um objecto não padece dos efeitos da passagem do tempo, das marcas 

que a temporalidade impõe às coisas. Por outras palavras, na representação do objecto, a 

obra de arte suspende o tempo: os girassóis dos quadros de van Gogh não murcham, 

nem morrem. As tempestades marítimas dos quadros de W. Turner não põem 

verdadeiramente em perigo a vida dos marinheiros, nem deixam viúvas as suas 

mulheres. Ou melhor, os girassóis de Van Gogh e as tempestades de Turner são os 

girassóis que murcham e as tempestades que matam vistos de um ponto de vista que 

encara esse murchar em que o seu objecto murcha e encara a própria morte de um 

ângulo que a contempla. Quer dizer, a representação artística faz como que uma 

suspensão da facticidade e da temporalidade, que permite pôr diante dos olhos do 

espectador a ideia, a determinação pura (seja a ideia de náufrágio ou a de girassol). E o 

que se mantém – envolvido pela aura e pelo brilho próprio do objecto artístico – é a 

imagem enquanto tal, subtraída dos elementos contingentes e materiais da natureza. 

Ora, o mesmo acontece com o simples modo de contemplar as coisas de um ponto de 

vista estético.  

Mas esta “rotação” radical do olhar em relação a tudo só é possível se olharmos 

as coisas como obra de Deus. Dá-se uma espécie de afectação benéfica (no que toca à 

receptividade sensível e anímica do sujeito), que descobre em cada uma das coisas o 

reflexo do milagre que o mundo e tudo quanto há nele, em geral, revelam. Segundo 

Wittgenstein, a aprovação sem reservas do objecto eleva o estar-perante-o-objecto à 

contemplação do acontecimento (único e indespedível) de ele existir, de ele estar aí 

precisamente como é – como se o reconhecimento da beleza do mundo (de cada coisa 

em particular) tornasse visível e pusesse em cena, a cada instante, a obra de Deus – a 

“vontade de Deus”. Ou seja, aquilo para que Wittgenstein aponta parece ser o seguinte: 

é como se a beleza das coisas se impusesse ao olhar a partir do facto, da ruptura 
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ontológica inaugural, de existirem como são. O ponto de vista estético manifesta o 

singular enquanto tal e, atira para um plano de completa irrelevância, as formas 

categoriais a partir das quais as coisas são objectos classificados, espécimes de uma 

mesma família, etc. Tudo isto deve enunciar-se assim, exactamente como Wittgenstein 

o faz:  

 

 A obra de arte é o objecto visto sub specie aeternitatis; e a vida boa é o 

mundo visto sub specie aeternitatis. Esta é a conexão entre Arte e Ética.  

 O modo de considerar habitual vê os objectos como que a partir do meio 

deles, a contemplação sub specie aeternitatis [vê os objectos] do exterior. 

 De sorte que eles [os objectos] têm a totalidade do mundo como pano de 

fundo. 

 Será, por exemplo, isto – que ela525 vê o objecto com espaço e tempo, em 

vez de no espaço e tempo? 

 Cada coisa condiciona a totalidade do mundo lógico, por assim dizer, a 

totalidade do espaço lógico. 

 (Impõe-se o pensamento): A coisa vista sub specie aeternitatis é a coisa 

vista com a totalidade do espaço lógico.526 

 

 Esta breve passagem desenha várias linhas do entendimento do problema 

estético, tal como se encontra em Wittgenstein. Em primeiro lugar, ela estabelece uma 

conexão entre o horizonte artístico e o horizonte ético, que nos fornece uma importante 

pista em relação à identidade entre Ética e Estética. Em segundo lugar, situa o objecto 

                                                
525 O pronome «ela» está no lugar de “a contemplação sub specie aeternitatis.” 
526 Tb 1814-1916, entrada de 7.10.1916, vol. 1, p. 178: Das Kunstwerk ist der Gegenstand sub specie 
aeternitatis gesehen; und das gute Leben ist die Welt sub specie aeternitatis gesehen. Dies ist der 
Zusammenhang zwischen Kunst und Ethik. 
Die gewöhnliche Betrachtungsweise sieht die Gegenstände gleichsam aus ihrer Mitte, die 
Betrachtung sub specie aeternitatis von auβerhalb. 
So daβ  sie die ganze Welt als Hintergrund haben. 
Ist es etwa das, daβ  sie den Gegenstand mit Raum und Zeit sieht statt in Raum und Zeit? 
Jedes Ding bedingt die ganze logische Welt, sozusagen den ganzen logischen Raum. 
(Es drängt sich der Gedanke auf): Das Ding sub specie aeternitatis gesehen ist das Ding mit dem 
ganzen logischen Raum gesehen.  
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no espaço lógico, enquanto visto como artístico e enquanto visto como uma coisa banal. 

Vejamos então mais de perto para que é que tudo isto aponta.  

A conversão de um objecto trivial em objecto artístico anuncia uma espécie de 

revolução copernicana relativamente ao modo habitual de ver – uma revolução que se 

situa algures na fonte do próprio olhar – isto é, no sujeito transcendental. Ou seja, 

sublinhando de novo algo que já foi referido, o ponto de vista estético não considera o 

objecto à luz dos conceitos do entendimento em ligação com as formas puras da 

intuição – para usarmos aqui a terminologia kantiana – com vista ao seu agrupamento 

em classes ou categorias. Não. O ponto de vista estético abstrai das condições gerais sob 

as quais os fenómenos aparecem no plano empírico. Esta subtracção das formas puras 

da intuição e das categorias do entendimento origina uma apreensão inteiramente nova 

do objecto. Kant diz que, na contemplação, é o prazer subjectivo originado por “esta” 

forma bela que se manifesta. Mas Wittgenstein equaciona o problema de maneira 

diferente. Para Wittgenstein, o olhar estético retira aos objectos toda a sua espessura 

fáctica, isto é, todas as determinações objectivas, que o isolam, diferenciam, dão 

especial atenção ao seu contraste com outros objectos, etc. Para fixar a peculiaridade da 

forma de ver que é própria disso a que chama o “Estético”, Wittgenstein fala de 

qualquer coisa como um olhar milagroso. O que aparece, então, são objectos enquanto 

acontecimentos únicos, singulares, irrepetíveis – tingidos pelo milagre de existirem. E a 

noção de milagre não tem nada que ver com o seu sentido tradicional, a saber, como um 

acontecimento extraordinário que contraria as leis da Natureza ou das categorias da 

racionalidade.527 Milagre tem aqui o sentido de admiração, de espanto por isto que há, 

ou melhor, milagre é aquilo que se vê nesse espanto. E nada pode ser mais espantoso do 

que a existência do mundo. Haver o que há tal como é. Portanto, esta forma de olhar 

como que se desvia da rota habitual de apreender os objectos enquanto subsumidos por 

conceitos com vista ao conhecimento e aquilo que se evidencia é a alegria (ou o prazer) 

que é proporcionada a quem vê assim.528  

Mas de que espécie de alegria ou prazer se trata? Qual a sua origem?  

                                                
527 Ou seja, não tem nada que ver com o milagre em sentido relativo.  
É ocioso sublinhar a óbvia relação que tudo isto tem que ver com o que vimos na LE. 
528 Em alusão a uma passagem do prólogo da peça Wallenstein, de Schiller, Wittgenstein anota nos Tb 
1914-16, entrada do dia 21.10.1916, vol. 1, p. 181: Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Ou seja: A 
vida é séria, a arte é alegre. 
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É evidente que olhar o mundo alegremente tem uma forte componente sensível: 

quer dizer, de facto, a alegria advém de um gozo peculiar suscitado pela observação do 

objecto belo (ou do mundo como um todo marcado pela beleza). Contudo, o fundo no 

qual o mundo (e as coisas que o compõem) se tem de inscrever para aparecer aos olhos 

do espectador como belo é o fundo que o pressupõe como obra de arte de Deus. Só 

quem consegue descortinar esta possibilidade – seja quando se demora na observação 

do micróbio mais insignificante ou na observação da cordilheira de montanhas mais 

grandiosa e inabarcável, seja ao olhar para o sofrimento, a miséria ou a injustiça, etc. – é 

capaz de contemplar o mundo, de tal modo que este lhe desperta o sentimento de 

alegria, felicidade e admiração que Wittgenstein refere.  

Em segundo lugar, é necessário clarificar o seguinte. Quando dizemos que a 

alegria (ou a felicidade) alcançada acontece por ocasião da contemplação de um objecto 

belo, não se está a sugerir que a beleza corresponde a uma qualidade objectiva na 

própria coisa. O que a citação põe em foco não nos permite presumir nem deduzir nada 

acerca disso. Quando alguém afirma, a partir da mera observação, que esta mesa é 

redonda, que é castanha e que tem uma textura rugosa, está a destacar alegadas 

características “objectivas” da mesa. Isto quer se considerem estas qualidades como 

acidentais ou como marcas da sua essência, pois toda a mesa tem uma configuração, que 

não tem de ser necessariamente redonda, toda a mesa tem coloração, que não tem de ser 

castanha e toda a mesa apresenta textura, que não tem que ser rugosa. Quando 

considerado de um ponto de vista estético, nada daquilo que se pode determinar no 

objecto artístico tem correspondência com o predicado belo: nem a cor, nem a forma, 

nem a textura, – nada, nenhuma propriedade. Segundo Wittgenstein, se contemplamos 

um objecto e o vemos como obra de arte, isso é resultado de uma maneira específica de 

ver, de uma modificação do olhar e não da descoberta de um predicado novo no objecto. 

De sorte que a beleza não existe enquanto propriedade das coisas: na cor, no brilho, nos 

sons ou na harmonia entre diversas formas; a beleza não existe enquanto propriedade 

essencial nem acidental no objecto: a beleza é transcendental – é da responsabilidade 

do sujeito, no sentido que oportunamente fixámos e pusemos em saliência. No entanto, 

é como se o belo se destacasse dos fenómenos quando estes são observados de um 

determinado modo, que lhes é, forçosamente, favorável. Quando há uma espécie de 

adequação que favorece o próprio objecto e causa prazer ou alegria a quem assim 

desfruta dele (seja ao ouvir uma peça, ao ver uma pintura, ao ler um poema), isso tem 
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que ver com a forma como o objecto se desprende de funções de utilidade, de 

adjuvância, etc. e o sujeito se desprende do uso ou de relações puramente funcionais 

com o objecto. Ora, no que respeita aos objectos da natureza, esta peculiar adequação é 

alcançada quando eles são contemplados como se fosse o observador indiferente, como 

se o observador se situasse fora do mundo, excluindo assim todo e qualquer interesse 

privado, todo e qualquer género de envolvimento, interesse ou afectação em relação ao 

objecto. Por fim, a beleza de um objecto também não aparece por força de 

conhecimentos adquiridos, de uma bagagem cultural, científica ou outra. Nada disto é 

susceptível de revelar a beleza como predicado do objecto da apresentação. No olhar 

estético, considera-se o objecto qua objecto, sem nada que lhe esteja previamente 

agregado: nenhum conhecimento científico, nenhuma compreensão instrumental, etc. 

Quem apreende o mundo à distância – com distanciamento, como alguém que consegue 

sair dele e é capaz de o contemplar de fora – está em condições de alcançar uma 

satisfação desinteressada, uma alegria sem causa objectiva. Essa pessoa contempla o 

mundo sem com ele se misturar – a vontade desiste de toda e qualquer intervenção e 

entrega-se à simples contemplação do mundo. De modo que esta atitude estabelece uma 

conexão entre o horizonte estético e o horizonte ético, no ponto preciso de que 

contemplar o mundo esteticamente significa, a um nível mais profundo da análise, viver 

a obra de Deus como obra de Deus, viver nela como obra de Deus, louvar a obra de 

Deus, fazer da vida própria esse mesmo louvor. Ou, como dissemos nos parágrafos 

sobre a questão ética: reconhecer tudo como sendo de Deus ou, mais exactamente, 

reconhecer tudo como sendo vontade de Deus. E este é um ponto decisivo no 

pensamento de Wittgenstein. E o ponto decisivo está precisamente em que não devemos 

aplicar isto só ao mundo que nos rodeia, mas também em relação a cada de um nós.  

 

O Sabbat não é simplesmente o tempo de repouso, de descanso. Nós deveríamos 

contemplar o nosso trabalho do exterior, não apenas do interior.529 

  

Olhar o que fazemos – e, em última análise, o que somos – a partir do exterior, 

como Wittgenstein várias vezes reclama, projecta uma perspectiva raramente 

considerada sobre o que é visto: uma perspectiva que procura tornar mais nítida, 
                                                
529 VB, 1949, vol. 8, p. 563: Der Sabbath ist nicht einfach die Zeit der Ruhe, der Erholung. Wir 
sollten unsre Arbeit von auβen betrachten, nicht nur von innen.  



 505 

adequada – porque está isenta de quaisquer componentes patológicas, no sentido 

kantiano do termo – a apreensão do objecto enquanto tal. Por outras palavras, a ideia 

que aqui está em jogo é a do sujeito olhar para o mundo – e para todas as coisas que 

dele fazem parte – não como realidades naturais, como epifenómenos, mas como partes 

de um todo visto e transfigurado à luz de ser aquilo a que Wittgenstein chama a vontade 

de Deus. Como se cada singular (ente ou não) evocasse em miniatura, enquanto 

símbolo, a notícia da totalidade do mundo.530 Quem assim vê as coisas somente lhes 

pode dispensar admiração e louvor. Pois vê as coisas inscritas em um edifício de âmbito 

universal. Cada coisa faz parte e não dispensa o todo a que pertence. Sem esta inclusão 

no todo, cada coisa não passa de um objecto efémero, contingente, isolado e 

insignificante. Pelo contrário, em união com o todo que a pressupõe e reclama (porque 

justamente nesta perspectiva tudo é obra de Deus), cada coisa reveste-se de uma 

importância fulcral: de tal modo que constrange e condiciona a totalidade “do espaço 

lógico” – isto é, o próprio mundo. Neste caso, nenhuma coisa é vista sem a moldura do 

todo, sem o pano de fundo que a enquadra e justifica. Assim, em cada singular, no 

momento da percepção, no momento da contemplação reflecte-se a forma geral do 

mundo.531  

Todavia, levanta-se aqui a seguinte questão: no modo habitual de se estar vivo, 

aderido à vida e nela mergulhado, as coisas aparecem com este recorte? A resposta não 

deixa margem para dúvidas. Habitualmente não olhamos as coisas deste modo. Bem 

pelo contrário, elas surgem, na sua presença imediata, sempre já comprometidas com 

concepções utilitárias e empíricas, com interesses do sujeito da vontade que interferem 

na própria representação, fechadas nos quadros do seu uso ou da lida com elas, das 

partes da nossa vida em que de cada vez nos achamos, etc..  

Por outra parte, pode suceder que as pessoas não sejam capazes de realizar a 

rotação do ponto de vista em virtude da qual as coisas surgem sub specie aeternitatis, 

(tidas como obras de arte – ou partes da única e total obra de arte que é o mundo). Pode 

haver pessoas cegas ou incapacitadas para levar a cabo essa viragem: não só por não 

admitirem o mundo como obra de arte divina, como também por serem incapazes de 

considerar as coisas a partir do exterior, i.e. incapazes de se libertarem do total domínio 

                                                
530 Veja-se o que se escreveu a este respeito no princípio do §15. 
531 Cf. Tb 1914-16, entrada de 8.10.1916, vol. 1, pp. 178-179. 
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pelas determinações que o ponto de vista natural (interior ao mundo) sempre já lhes 

atribui.   

Todavia, os textos de Wittgenstein também respondem a objecções desta 

natureza. Eles afirmam que há, pelo menos, duas maneiras de olhar os objectos a partir 

do exterior. 

 

Engelmann disse-me que, em casa, quando mexe em uma gaveta cheia de 

manuscritos seus, estes parecem-lhe tão maravilhosos que pensa que valeria a pena dá-

-los a conhecer a outras pessoas. (Também acontece o mesmo quando folheia cartas 

dos seus parentes falecidos.) Mas se pensa em uma selecção desses manuscritos já 

publicada, então a coisa perde o seu encanto e valor e torna-se impossível. Eu disse 

que isso era [um caso] semelhante ao seguinte: não podia haver nada de mais 

extraordinário do que ver um homem, quando crê que não está a ser observado, em 

uma actividade muito simples, quotidiana. Imaginemos um teatro, o pano sobe e nós 

víamos um homem sozinho no seu quarto a andar de um lado para o outro, a acender 

um cigarro, a sentar-se e assim por diante, de tal modo que, repentinamente, víamos 

um ser humano a partir do exterior, como, de outro modo, o ser humano nunca se é 

capaz de ver a si mesmo; é como se víssemos, com os nossos próprios olhos, um 

capítulo de uma biografia – isto podia ser simultaneamente inquietante e magnífico. 

Mais magnífico do que o que quer que seja que um poeta pudesse fazer representar ou 

dizer sobre um palco: nós veríamos a própria vida. Mas é isso que vemos todos os dias 

e não nos faz a menor impressão! Sim, mas não o vemos nesta perspectiva. Assim, 

quando Engelmann olha para os seus escritos e os acha maravilhosos (escritos que, 

porém, ele não quereria publicar separadamente), ele olha para a sua vida como uma 

obra de arte de Deus e, enquanto tal, sim, merecedora de ser contemplada, como cada 

vida e todas as coisas. Mas o facto é que só o artista pode representar o singular de tal 

modo que ele nos aparece como uma obra de arte; aqueles manuscritos perdem 

legitimamente o seu valor se são contemplados um a um e, de um modo geral, se são 

contemplados desprevenidamente, quer dizer, sem se ter já entusiasmo à partida. A 

obra de arte constrange-nos – por assim dizer – à perspectiva correcta, sem a arte, 

porém, o objecto é um pedaço da natureza como qualquer outro e o facto de nós o 

podermos enaltecer com o nosso entusiasmo não autoriza ninguém a no-lo impor. 

(Tenho sempre de pensar em um desses insípidos instantâneos fotográficos que aquele 
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que os tirou acha interessante porque ele próprio esteve lá e assistiu a alguma coisa; 

mas que um terceiro contempla com uma frieza justificada, se é de todo justificado 

contemplar uma coisa com frieza. 

 Ora, parece-me que, para além do trabalho do artista, há ainda outra maneira 

de apreender o mundo sub specie aeterni. É, – creio –, o caminho do pensamento, o 

qual, por assim dizer, voa por cima do mundo e o deixa ser tal como é – contemplando-

-o do alto, em voo.532 

 

Esta longa passagem oferece vários contributos para uma compreensão mais 

exacta do conceito de Estética (mais especificamente sobre o conceito de ver do exterior 

ou da contemplação) e responde à objecção levantada há instantes. Como se vê, para 

além do modo de captar do artista – o modo de captar o mundo sub specie aeternitatis – 

há um outro que produz os mesmos resultados: o modo de o captar pela via do 

pensamento. Trata-se, sem dúvida, do pensamento filosófico pela aplicação do método 

descritivo – o método que deixa as coisas ser aquilo que são e estar como estão. É um 

método que não dá nem acrescenta nem explica, antes proíbe toda e qualquer 

interpretação apoiada em critérios culturais, científicos ou outros. O que está aqui em 

                                                
532 Cf. VB (1930), vol. 8, pp. 455-456: Engelmann sagte mir, wenn er zu Hause in seiner Lade voll 
von seinen Manuskripten krame, so kämen sie ihm so wunderschön vor, daβ er denke, sie wären es 
wert, den anderen Menschen gegeben zu werden. (Das sei auch der Fall, wenn er Briefe seiner 
verstorbenen Verwandten durchsehe.) Wenn er sich aber eine Auswahl davon herausgegeben 
denkt, so verliere die Sache jeden Reiz und Wert und werde unmöglich. Ich sagte, wir hatten hier 
einen Fall ähnlich folgendem: Es könnte nichts merkwürdiger sein, als einen Menschen bei irgend 
einer ganz einfach alltäglichen Tätigkeit, wenn er sich unbeobachtet glaubt, zu sehen. Denken wir 
uns ein Theater, der Vorhang ginge auf und wir sähen einen Menschen allein in seinem Zimmer auf 
und ab gehen, sich eine Zigarette anzünden, sich niedersetzen, u.s.f, so, daβ wir plötzlich von auβen 
einen Menschen sähen, wie man sich sonst nie sehen kann; wenn wir quasi ein Kapitel einer 
Biographie mit eigenen Augen sähen, – das müβte unheimlich und wunderbar zugleich sein. 
Wunderbarer als irgend etwas, was ein Dichter auf der Bühne spielen oder sprechen lassen könnte, 
wir würden das Leben selbst sehen. – Aber das sehen wir ja alle Tage, und es macht uns nicht den 
mindesten Eindruck! Ja, aber wir sehen es nicht in der Perspektive. – So, wenn E. seine Schriften 
ansieht und sie wunderbar findet (die er doch einzeln nicht veröfftentlichen möcht), so sieht er sein 
Leben als ein Kunstwerk Gottes, und als das ist es allerdings betrachtenswert, jedes Leben und 
Alles. Doch kann nur der Künstler das Einzelne so darstellen, daβ es uns als Kunstwerk erscheint; 
jene Manuskripte verlieren mit Recht ihren Wert, wenn man sie einzeln, und überhaupt, wenn man 
sie unvoreingenommen, das heiβt, ohne schon vorher begeistert zu sein, betrachtet. Das Kunstwerk 
zwingt uns – sozusagen – zu der richtigen Perspektive, ohne die Kunst aber ist der Gegenstand ein 
Stück Natur, wie jedes andre, und daβ wir es durch die Begeisterung erheben können, das 
berechtigt niemand es uns vorzusetzen. (Ich muβ immer an eine jener faden Naturaufnahmen 
denken, die der, der sie aufgenommen interessant findet, weil er dort selbst war, etwas erlebt hat; 
der Dritte aber mit berichtiger Kälte betrachtet, wenn es überhaupt gerechtfertigt ist, ein Ding mit 
Kälte zu betrachten.) Nun scheint mir aber, gibt es auβer der Arbeit des Künstlers noch eine 
andere, die Welt sub specie aeterni einzufangen. Es ist – glaube ich – der Weg des Gedankes, der 
gleichsam über die Welt hinfliege und sie so läβt, wie sie ist – sie von oben vom Fluge betrachtend.   
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causa é a recusa em aplicar uma teoria, qualquer que ela seja, que force os objectos a 

serem percebidos de acordo com critérios meramente especulativos, critérios alheios a 

eles mesmos. Ver do exterior, segundo este texto, é comparável ao acontecimento de 

alguém observar os gestos de outra pessoa desenrolarem-se naturalmente – tal como a 

passagem citada refere, como se víssemos um capítulo da biografia de uma pessoa. Em 

outros textos, Wittgenstein faz comparações análogas em relação a este fenómeno – por 

exemplo, ver a vida de uma pessoa como se fosse um acontecimento que estivesse a ter 

lugar em um filme.533 Um aspecto que este mesmo exemplo permite perceber, com 

particular acuidade, é o facto de aquilo que é contemplado o ser sem que o espectador 

desse acontecimento possa intervir, sem que possa interferir o que quer que seja na cena 

que vê. De modo que a metáfora do filme se ajusta na perfeição ao que Wittgenstein 

está a focar. Quem assim consegue olhar as coisas ao seu redor e o seu próprio estar 

com elas, no meio delas, a agir nelas, vive como se visse o desenrolar da sua própria 

vida – vive a assistir ao espectáculo do fluxo da vida, vive a ver a vida ela própria. Para 

esse efeito, qualquer episódio quotidiano serve, o que realmente conta é a maneira como 

se olha para ele. E nada que se possa escrever, descrever ou representar, nenhuma forma 

de arte ou de sabedoria, tornaria o episódio em causa mais magnífico do que o seu 

acontecer puro e simples. A apreensão artística da vida (e do mundo em geral) acontece 

quando o olhar neutraliza todo o género de interpretação ou de leitura a partir de 

                                                
533 Os exemplos preferidos de Wittgenstein para ilustrar problemas característicos da estética – se 
exceptuarmos os que dá acerca do modo como olhar para a própria Natureza – são exemplos do universo 
da música, da arquitectura ou do cinema. Qualquer destas artes agradava imenso a Wittgenstein, a ponto 
de praticar as duas primeiras. São bem conhecidos os dotes musicais da sua família em geral – ele próprio 
tocava assiduamente clarinete (menos piano) e o irmão Paul fez carreira como concertista. São bem 
conhecidas as encomendas que Paul fez a grandes compositores (Ravel, Prokofiev, Strauss) de peças para 
piano, para a mão esquerda, devido ao facto de ter perdido a direita na 1.ª Grande Guerra. Mas quanto à 
arquitectura o seu empenho ultrapassou em muito a atitude do gosto – projectou a casa da 
Kundmanngasse, em Viena, para a irmã Gretl – além de ter construído uma cabana, para sua habitação, 
no outeiro de um fiorde na Noruega (cf. WLD, 42, de LW-BR, de Junho de 1914, p. 74: Ich baue mir 
jetzt hier ein kleines Haus in der Einsamkeit.). E depois da “villa” de Viena ter passado por 
vicissitudes adversas à sua conservação (por exemplo, serviu de hospital militar da Cruz Vermelha na 2.ª 
guerra mundial), alguns críticos de arquitectura começaram a chamar a atenção para a sua importância. 
Foi, precisamente, quando se projectava para o local uma unidade hoteleira que implicava destruir a “villa 
Wittgenstein” que algumas vozes se levantaram contra este atentado e, desde então, foi alvo de um 
processo que a conduziu a ser classificada como monumento nacional austríaco. O fascínio que ela tem 
exercido sobre alguns “críticos de arte” já levou a considerá-la como o exacto contraponto aforístico do 
Tlp ou até como a articulação, a passagem entre a primeira e a segunda investida na filosofia. Há vários 
trabalhos sobre o assunto, veja-se, em primeiro lugar, a monumental monografia de: WIJDEVELD, P., 
Ludwig Wittgenstein, Architekt, The Pepin Press, Amsterdam, 2000; veja-se também LEITNER, B., The 
Architecture of Ludwig Wittgenstein, Academy Editions, New York, 1976; KAPFINGER, O., Haus 
Wittgenstein, Eine Dokumentation, Kulturabteilung der Botsschaft der Republik Bulgarien, Wien, 1991 e 
VEIT, E., “La Maison de Margarete, une Alternative à l’Architecture des «Modernes»” in Wittgenstein et 
la Philosophie Aujourd’hui, Meridies, Klincksieck, Paris, 1992, pp. 427-434. 
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critérios fixados nas próprias coisas do mundo; e se liberta para assistir a tudo na 

percepção do seu milagre – do milagre no sentido absoluto de que se fala na LE.  

Mas tudo isto ganha sentido a partir da compreensão de um conceito religioso a 

que já nos referimos, mas sobre o qual ainda não escutámos ou tentámos perscrutar, 

como convém, os textos de Wittgenstein. O conceito em questão é o conceito de 

milagre.    

O seu significado, nos textos de Wittgenstein, desvia-se profundamente das 

versões canónicas da tradição. Ou seja, à luz da tradição religiosa, a noção de milagre 

reporta-se a um acontecimento radicalmente extraordinário e até mesmo inexplicável à 

luz das categorias do pensamento lógico. Trata-se de um evento cuja invulgaridade 

causa o máximo de admiração e espanto. Por outro lado, a acção milagrosa conserva 

aspectos cuja realização parece escapar ao poder habitual da vontade. Por exemplo, 

pensemos no caso paradigmático dos milagres de Cristo narrados no Novo Testamento 

e de entre eles o milagre citado por Wittgenstein: o da transformação da água em vinho 

nas Bodas de Canaã. Para transformar a água em vinho não basta dizer, pura e simples, 

eu quero que isto se torne aquilo.  

 

Se se quer interpretar os milagres de Cristo, tal como Dostoievski o faz, por 

exemplo, o milagre das bodas de Canaã, então tem de se compreendê-los como 

símbolo. A transformação da água em vinho é, quando muito, surpreendente & e 

olharíamos estupefactos para quem tivesse o poder de tal, mas nada mais do que isso. 

Portanto, o maravilhoso não pode ser isto. O maravilhoso também não reside no facto 

de Cristo conseguir arranjar vinho para as pessoas da boda & também não reside no 

facto de ele lhes arranjar o vinho de maneira tão inaudita. Tem de ser o milagroso a 

dar o seu conteúdo e o seu significado a esta acção. E com isso não quero dizer o 

extraordinário ou aquilo que jamais ocorreu, mas o espírito com que é feito e em 

relação ao qual a transformação da água em vinho é apenas um símbolo, um gesto (por 

assim dizer). Um gesto que (sem dúvida) só pode fazer aquele que é capaz de fazer este 

algo extraordinário. Para nos dizer qualquer coisa, o milagre tem de ser compreendido 

como gesto, como expressão. Também poderia dizer: só é um milagre quando é feito 

por alguém que o faz com espírito milagroso. Sem este espírito é apenas um facto 

extraordinariamente estranho. Eu tenho como que conhecer já a pessoa para poder 



 510 

dizer que é um milagre. Eu tenho de ler já a totalidade no espírito correcto para sentir 

nela o milagre.534  

 

Se seguirmos a narrativa bíblica, este evento reveste-se de um carácter 

impressionante. Desde logo porque nenhum conhecimento racional, científico ou lógico 

consegue explicar ou justificar a transformação da água em vinho. Isto é, a passagem de 

uma coisa a algo completamente diferente. E poderíamos aqui lembrar um sem número 

de outros milagres de Cristo ou da tradição hagiográfica para se pôr em evidência esta 

característica “sobrenatural” como denominador comum aos milagres em sentido 

tradicional. Mas, se alguém encarar estas transformações, estas transmutações 

“sobrenaturais” que impressionam quem assiste à sua metamorfose, como etapas de um 

processo natural, o seu carácter miraculoso desaparece. O que nos impressiona é o facto 

de ocorrer algo que as leis naturais não prevêem nem explicam: isto é, o ponto de vista 

natural cobre um certo número de possibilidades para um facto acontecer e não outras. 

Quando acontece, precisamente, algo que não está incluído no leque de possibilidades 

do ponto de vista natural (por exemplo, a transformação da água em vinho), esse evento 

aparece como inexplicável, misterioso e como que contradiz todo o conhecimento 

racional possível. De facto, a sua caracterização como milagre corresponde, em certo 

sentido, a uma forma de assinalar e de destacar algo que, logicamente, não se consegue 

perceber nem explicar. Esse facto escapa ao balizamento feito pela razão humana. Com 

efeito, o conceito de milagre tem, para Wittgenstein, um significado absolutamente 

diferente. Um milagre, segundo a concepção de Wittgenstein, não contradiz, em 

nenhum momento, as regras elementares da lógica e do pensamento.  

                                                
534 Para o milagre operado durante as Bodas de Canaã, veja-se: Jo 2, 1-11. A citação de Wittgenstein diz o 
seguinte: Wenn man Wunder Christi etwa das Wunder auf der Hochzeit zu Kana so verstehen will 
wie Dostojewski es tat, dann muβ man sie als Symbole auffassen. Die Verwandlung von Wasser in 
Wein ist höchstens erstaunlich & wer es könnte den würden wir anstaunen aber mehr nicht. Es 
kann also nicht das das Herrliche sein. – Auch das ist nicht das Herrliche daβ Jesus den Leuten auf 
der Hochzeit Wein verschafft & auch das nicht daβ er den Wein ihnen auf eine so unerhörte Weise 
zukommen läβt. Es muβ das Wunderbare sein das dieser Handlung ihren Inhalt & ihre Bedeutung 
gibt. Und damit meine ich nicht das Auβergewöhnliche, oder noch nie Dagewesene, sondern den 
Geist in dem es getan wird und für den die Verwandlung von Wasser in Wein nur ein Symbol ist 
(gleichsam) eine Geste. Eine Geste die (freilich) nur der machen kann der dieses auβerordentliche 
kann. Als Geste, als Ausdruck muβ das Wunder verstanden werden, wenn es zu uns reden soll. Ich 
könnte auch sagen: Nur wenn er es tut der es in einem wunderbaren Geist tut ist es ein Wunder. 
Ohne diesen Geist ist es nur eine auβerordentlich seltsame Tatsache. Ich muβ gleichsam den 
Menschen schon kennen um sagen zu können, daβ es ein Wunder ist. Ich muβ das Ganze schon in 
dem richtigen Geiste lesen, um das Wunder darin zu empfinden. Cf. DBT 1930-1937, entrada de 
6.5.1931, p. 46.     
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Qual é então o sentido de milagre em Wittgenstein? 

Milagre quer dizer admiração pela existência de haver, em primeiro lugar e 

acima de tudo, o mundo. O mundo com todas as coisas que o compõem. Não se trata do 

facto de o mundo se compor por estas ou por aquelas realidades em particular. Pois 

somos perfeitamente capazes de imaginar um mundo onde as coisas e a sua ocorrência 

se desse de modo diferente de como acontecem no mundo Isto é, conseguimos imaginar 

um mundo onde nada pudesse ser logicamente previsível e a novidade constituísse a 

marca de cada um dos acontecimentos possíveis. Esse mundo imaginado não 

suplantaria em nada o carácter miraculoso que Wittgenstein concede à simples 

existência deste mundo em que vivemos, tal e qual como é.  

 

O milagre artístico é que o mundo exista. Que exista o que existe. 

Se é a essência do modo de considerar artístico que considere o mundo com 

olhos felizes?535 

 

Ora, tudo isto significa que a noção de milagre não tem maior expressão na 

aplicação a fenómenos misteriosos levados a cabo por um profeta (ou por um santo) em 

circunstâncias particulares da sua biografia do que em comparação com um qualquer 

evento quotidiano. Pelo contrário, não é a passagem inexplicável de uma coisa a outra, 

por mais extraordinária que nos pareça essa operação, que melhor exprime o 

miraculoso; é a passagem do nada absoluto à existência de algo – em uma palavra, é a 

existência do mundo que melhor apresenta o conceito de milagre, segundo Wittgenstein. 

Assim, a natureza miraculosa do mundo descende e manifesta-se, sobretudo, pelo facto 

de reconhecermos, por todo o lado, em todas as coisas, a vontade primordial de Deus. 

De modo que o espanto máximo da criação diz respeito à existência deste mundo, tal 

como é, e não de um outro qualquer em seu lugar. Quer dizer, o verdadeiro milagre é 

aquele que se descobre quando se descobre tudo como teofania. Quando se olha para 

uma acção ou para um objecto como qualquer coisa única, singular e inimitável, então 

                                                
535 Tb 1914-16, vol. 1, entrada de 24.7.1916, p. 181: Das künstlerische Wunder ist, daβ es die Welt 
gibt. Daβ es das gibt, was es gibt. 
Ist das das Wesen der künstlerischen Betrachtungsweise, daβ sie die Welt mit glücklichem Auge 
betrachtet?  
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isso surge no horizonte como símbolo de algo mais elevado, como imagem do gesto 

primordial que põe tudo aí. Ora, tudo isto faz uma aproximação da Natureza a Deus. A 

Natureza como Deus – e, simultaneamente, eleva o mundo à categoria de obra de arte 

de Deus – e o de é aqui um genitivo objectivo.   

Demoremo-nos um pouco no passo que acabamos de citar. Atente-se bem à 

expressão “milagre artístico”. Ela funde e conjuga os dois universos que estão em jogo 

na questão da identificação da Ética e da Estética. Quer dizer, a noção de “milagre” tem 

que ver claramente com o Ético (com o bem, cuja fonte é a vontade de Deus) e a noção 

de “artístico” tem que ver com a aquiescência da vontade transcendental, com a sua 

submissão à vontade de Deus e a adopção de um ponto de vista que simplesmente 

contempla o mundo no seu estar aí. De tal modo que Wittgenstein levanta a questão de 

se saber se só quem alcança a felicidade consegue olhar o mundo como obra de Deus. 

Ou, dito por outras palavras, será verdade que só quem contempla a beleza pode atingir 

a felicidade? 

 

Pois algo está certo na concepção de que o belo é a finalidade da arte. 

E o belo é justamente o que faz feliz.536 

 

Diz Wittgenstein: a finalidade da arte é a beleza e a finalidade da vida é a 

felicidade. Não existe uma sem existir a outra. E o alcançar de uma pressupõe e obriga 

alcançar a outra.  

 

Um milagre é, por assim dizer, um gesto que Deus faz. Tal como um homem 

está sentado tranquilamente e de seguida faz um gesto que impressiona. Deus deixa o 

mundo correr tranquilamente e, depois, acompanha as palavras de um santo por uma 

ocorrência simbólica, um gesto da natureza. (…)537  

                                                
536 Tb 1914-16, vol. 1, entrada de 24.7.1916, p. 181: Denn etwas ist wohl an der Auffassung, als sei das 
Schöne der Zweck der Kunst. 
Und das Schöne ist eben das, was glücklich macht. 
537 VB, Circa 1944, vol. 8, p. 513: A miracle is, as it were, a gesture which God makes. As a man sits 
quietly and then makes an impressive gesture. God lets the world run on smoothly and then 
accompanies the words of a saint by a symbolic occurrence, a gesture of nature. (…) 
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As palavras de Wittgenstein parecem sugerir que a beleza manifesta o sagrado: 

que a beleza diz respeito a uma espécie de sinal da divindade, presença da divindade 

espalhada na Natureza. Não surpreende, pois, que a o facto próprio do mundo estar aí 

seja a expressão máxima da beleza. Com isto não se está levantar a hipótese, melhor, 

não se está a dizer que a transcendência “desce” ao universo dos factos – que tem como 

que uma forma de expressão. Algo que – julgamos ter ficado bem vincado ao longo da 

nossa investigação – negamos frontalmente. Pois Wittgenstein, como vimos a respeito 

da LE, repudia toda e qualquer enunciação do que é mais elevado ou de Deus, a ponto 

de afirmar que toda e qualquer forma de invocação dele é pura idolatria.  

 

O Deus que encontrasse o seu lugar no mundo, portanto, na linguagem, seria 

um ídolo.538 

 

Na concepção de Wittgenstein estará, então, em causa algo semelhante ao que 

Kant afirma sobre o belo – ou seja, que O belo é o símbolo do bem ético.539  

É isso que está em causa, mas com uma transfiguração total daquilo que isso 

significa, que envolve diversos aspectos antes considerados e, entre eles, justamente 

aquele que faz que todo e qualquer enunciado disso já desvie daquilo que enuncia. 

Mas a âncora onde se prende a concepção de Ética e Estética de Wittgenstein, 

não há dúvida, essa âncora é a Religião. Tal como, em certo sentido, toda a nossa 

pesquisa tentou fazer ver – muitas vezes sem mencionar explicitamente a religião, mas 

sempre recorrendo a categorias religiosas. Existem vários pensamentos de Wittgenstein 

onde esta sugestão é claramente formulada. Mas de tudo isto, o que realmente sobressai, 

como síntese da sintonia entre Ética e Estética, é o recurso a um conceito muito caro à 

filosofia deste pensador: é a partir da consciência da unidade da Vida do sujeito que se 

torna possível unificar o diverso (o diverso que parece não unificável – não só o Ético e 

o Estético, mas isso que está em causa neles – ou seja, tudo):  

                                                
Neste contexto, vejam-se também as passagens: VB, 1944, vol. 8, p. 521; Idem, 1947, p. 530. Além 
destas, aquela que faz uma grave inflexão: i.e., Wittgenstein considera mais milagroso o facto de o mundo 
estar a ser continuamente do que a sua criação. Veja-se, DBT 1930-1937, entrada de 6.5.1931, p. 92.      
538 WN, MS 107, fl. 202. Cf. §15, nota 485. 
539 KANT, I., KUK, §59, AA V353, (...)  das Schöne ist das Symbol des Sittlich-Guten (...) 
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Só a partir da consciência da unicidade da minha vida nascem religião –

conhecimento – e arte.540 

                                                
540 Tb 1914-16, vol. 1, entrada de 24.7.1916, p. 173: Nur aus dem Bewuβtsein der Einzigkeit meines 
Lebens entspringt Religion – Wissenschaft – und Kunst. 
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NOTA PRÉVIA 
      

No espólio de Wittgenstein existem três versões diferentes do texto a que os 
testamenteiros atribuíram o conhecido título: A Lecture on Ethics. Duas versões são 
manuscritas, a outra está dactilografada. As duas primeiras correspondem aos MS 139a e MS 
139b do catálogo elaborado por Georg von Wright (dos quais o segundo esteve perdido até há 
pouco tempo); a versão dactilografada corresponde ao TS 207.1  

O MS 139a está depositado na Wren Library, do Trinity College, da Universidade de 
Cambridge e constitui, sem margem para dúvidas, o primeiro rascunho da conferência. Nele se 
percebem, claramente, hesitações e dúvidas que uma primeira tentativa de elaboração escrita 
costuma suscitar. Em vários aspectos e de várias maneiras, percebe-se, na forma ainda 
“tacteante” da exposição, um primeiro contacto “a sério” com as questões de que a conferência 
trata. As primeiras formulações – redigidas ao correr da pena – são, em vários casos, 
substituídas por outras. Wittgenstein risca a primeira escolha de certas palavras ou, em alguns 
casos, até de frases inteiras e substitui-as após alguma ponderação. Precisamente nisso reside 
em grande parte o seu interesse. Podemos seguir a LE como que in fieri. E, por um lado, é 
estimulante observarmos ao vivo a própria procura da expressão, o exercício de auto-crítica, no 
que respeita à selecção e escolha dos termos mais apropriados, da frase mais exacta. É o que 
encontramos neste primeiro borrão. Por outra parte, não é menos fascinante percebermos como 
o contacto imediato, ainda não inteiramente aperfeiçoado, com a tentativa de exposição de 
problemas éticos fundamentais revela pormenores relevantes para se perceber melhor a LE. As 
versões mais cuidadas (o MS 139b e o TS 207) deixam na sombra vários exemplos de 
pormenores dessa natureza. As primeiras escolhas foram preteridas por alternativas que, fruto 
do trabalho ponderado da reflexão, por vezes escondem a motivação de onde em última análise 
nasceram. Curiosamente, algumas alternativas adiantadas neste primeiro rascunho (frases ou 
palavras escritas sobre as frases ou palavras riscadas) mantiveram-se na redacção do MS 139b.  

O MS 139b encontra-se na Österreischiche Nationalbibliothek, em Viena, na colecção 
de manuscritos. Trata-se de uma versão intermédia entre aquela que Rush Rhees considerou a 
versão final: o TS 207 (dactiloescrito também depositado em Cambridge) e a versão 
embrionária, se assim se pode dizer, o borrão da conferência – que é o MS 139a. Este 
manuscrito ainda contém, portanto, muitos aspectos presentes na primeira versão do texto. Mas, 
se alguém fizer uma confrontação sistemática entre os MS 139a e MS 139b, transparece uma 
diferença muito interessante – e relevante, em termos filosóficos (para não falarmos em termos 
estilísticos). Enquanto no primeiro as expressões e os exemplos parecem surgir ao correr da 
pena, no MS 139b já existe uma limpeza de texto e um nível de expressão que, em muitos 
aspectos, se manteve na versão do TS 207. Assim, o MS 139b está distante do MS 139a e 
também se distancia, substancialmente, do TS 207. Mas, as razões da distância estilística entre o 
MS 139b e as outras duas versões são opostas. De modo que, segundo nos parece, ele funciona 
como uma espécie de elo de ligação, ou de “articulação” que liga dois membros diferentes, mas 
não tão diferentes que nada em comum se lhes possa assinalar. O MS 139b ainda não apresenta 
a clareza, nem a limpeza de texto e a síntese dos elementos do TS 207. Mas também já não 
enferma da relativa “confusão” e do estado em alguns aspectos embrionário ou incipiente que 
caracteriza, a cada passo, o MS 139a.  

De outra perspectiva, interessa-nos também assinalar algumas divergências entre o MS 
139b e o TS 207. Pelo menos em um ou outro caso, parece que se ganha algo com isso: tais 
divergências ajudam-nos a esclarecer algumas passagens mais duvidosas e de difícil 
interpretação.  

                                                
1 Citamos a última actualização do Nachlass de Wittgenstein, feita por G. H. von Wright, em KLAGGE, J. 
& NORDMANN, A. (Ed.s), Philosophical Ocassions 1912-1951, pp. 480-506, aqui pp. 496-97 onde afirma: 
139. Two manuscripts of this lecture are known to exist or to have existed. The one listed as 139a 
differs in some interesting respects from the typescript (207) from which the lecture was 
posthumously printed in the Philosophical Review 74, 1965. The manuscript listed as 139b is now 
missing. It was in Gmunden in 1952. A notícia do aparecimento do MS 139b (e de mais um conjunto 
significativo de manuscritos e um dactilografado) foi trazida a público em KODER, J., “Verzeichnis der 
Schriften Ludwig Wittgensteins im Nachlaβ Rudolf und Elisabeth Koder”, Mitteilungen aus dem 
Brenner-Archiv, 12 (1993), pp. 52-54. A maioria destes textos foi doada à Biblioteca Nacional Austríaca, 
pela família Koder, e nela permanecem desde 2003. 
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O aparato crítico que acompanha os textos é o resultado da confrontação da nossa 
leitura dos originais manuscritos (e assim também do original dactiloescrito – chamamos-lhe 
dactiloescrito por ser um dactilografado com emendas manuscritas) entre si e, também, quando 
nos parece pertinente, com a leitura da versão electrónica. A única editada até à data.  

Por último, a nossa apresentação e leitura crítica dos manuscritos não perde de vista o 
seu confronto com o texto da edição princeps da LE (fixado e editado por Rush Rhees a partir 
do TS 207). Como se sabe, este texto veio a lume no número 74 de The Philosophical Review, 
no ano de 1965. Após apresentarmos o MS 139b com as variantes do MS 139a e respectivas 
traduções, transcrevemos também o texto da edição princeps e dele fazemos a tradução. Porém, 
também aqui o texto a que o leitor tem acesso será cotejado com o TS 207 (do qual descende), 
para podermos seguir as diferenças e as opções tomadas pelos testamenteiros na sua fixação do 
texto. A qual, há que assinalá-lo, foi feita exclusivamente a partir do TS 207 – uma opção que 
nos parece, desde logo, discutível; como discutível nos parece também a eliminação do começo, 
em tom coloquial, que todas as versões publicadas acabam por seguir.  

Esperamos que esta pequena resenha da génese das diferentes versões da LE e o estudo 
comparativo entre elas (que fica possibilitado pelo trabalho que aqui apresentamos) possa 
contribuir para uma melhor compreensão de um texto fundamental da Ética do século XX. 

Duas palavras finais sobre a forma como se apresentam as diversas versões da LE. 
Tanto no que respeita aos manuscritos quanto à versão princeps da LE, respeitámos a paginação 
original – feita nas páginas da esquerda (as originais) e nas páginas da direita (as que 
correspondem à nossa tradução) – e mantemos a respectiva mancha escrita. De sorte que o leitor 
pode cotejar, linha a linha, o original e as suas variantes, na página da esquerda, com a tradução 
e as suas variantes na da direita. No caso dos manuscritos, apresentamos o MS 139b na coluna 
da esquerda e as variantes (do MS 139a) na coluna da direita, isto na página da esquerda; na 
página da direita surgem as respectivas traduções, na mesma ordem. As variantes ao texto do 
MS 139b aparecem a tinta azul para melhor se identificarem. O mesmo acontece na nossa 
tradução. Aspectos de pormenor, no que respeita à ortografia, às dificuldades de leitura e 
transcrição, etc., indicam-se em notas de pé de página.  

Quanto à paginação geral da própria tese, temos de chamar a atenção para o seguinte. 
Neste anexo, optou-se por numerar apenas as páginas correspondentes aos originais (as do plano 
esquerdo) e não aquelas em que figura a tradução. Assim, a numeração termina na página 584, 
mas de facto, se incluirmos as traduções, o total de páginas ascende a 617.   

 

SIGLAS 

[3-12] – a numeração a tinta preta, entre parênteses rectos, corresponde à paginação da edição 
princeps na revista The Philosophical Review, 74 (1965), pp. 3-12. 

 

[1-10] – a numeração a tinta castanha corresponde à paginação original do TS 207.  

 

Var. é a abreviatura de variante. 

/ fim de linha no manuscrito 

// fim de linha e de folha no manuscrito  
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MS 139b 
Ladies & Gentlemen1 [1a]                           
 
Before I begin to speak about my                
subject proper [1b] let me make a few intro     
ductory remarks. I feel I shall have    
great difficulties in communicating         
my thoughts to you & I think                  
some of them may be demnished                
by mentioning them to you beforehand.    
[1c]The first one, which allmost I needn’t       
mention, is, that English is not my            
native tongue & my expression                 
therefore often lacks that precision          
& subtelty which would be desirable     
if one talks about a difficult                     
subject. [1d] All I can do is to ask                    
you to make my task to easier                   
by trying to get at my meaning                 
can inspite of the faults which                 
I will constantly be commiting               
against the English grammar.                  
[1e] The second difficulty which I                       
will mention is this, that probably                
many of you come up to this lecture            
of mine with slightly wrong expecta                 
tions. And to set you right                            
in this point I will say a few                         
words about the reason for choosing the    
subject which I have chosen; When           
your former secretary honoured              
me by asking me to read a                          
paper to your society, [1f] my first                    
thought was that I would                            
certainly do it & the my second           [1]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 A LE foi lida por Wittgenstein a uma plateia de pessoas 
e, por isso, ele começa por se dirigir – em tom coloquial 
– aos ouvintes. Embora o TS 207 comece da mesma 
forma que o MS 139b, Rush Rhees não alude 
minimamente ao facto na fixação do texto e, além de 
isso, omite a explicação desta e de outras opções que 
toma sobre o texto de Wittgenstein. 

 
 
[1a] Var. (I): Ge/Mr Chairman, Ladies &  
Gentlemen!    
 
[1b] Var. (I): …let me say a few intro ductory 
words. I feel there that I will be have very great 
difficulties in communicating the thoughts 
which I want to communicate, to you  
& I want to mention some of these  
difficulties because I think that this  
they can may possibly thereby be diminished them.  
 
[1c] Var. (I): The  
first I will mention – but which is I believe 
is by no means the greatest – is that, as 
you, know Englishh is not my native  
language & my expression will therefore  
not be as clear & precise als it would  
be desirable when one has something  
very difficult to communicate. 
 
[1d] Var. (I): Please  
help me in my task of making myself  
understood by abstracting overlooking as much 
as possible from the faults against the  
English grammar which will constantly  
occur in my speech. 
 
[1e] Var. (I): The second difficul, 
ty which I will mention is b seams to 
me to be by far more serious & to ex, 
plane it I must tell you why I have  
chosen the subject which I have  
chosen.  
 
[1f] Var. (I): the first 
thought that came into my head was  
that I would certainly do it  
& the second was this        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MS 139b – TRADUÇÃO  
Senhoras & Senhores [1a]                           
 
Antes de começar a falar do meu  
tema propriamente dito,[1b]permiti-me que faça algumas obser-  
vações introdutórias. Sinto que terei 
grandes dificuldades em comunicar-vos 
os meus pensamentos & penso que 
algumas delas podem ser diminuídas 
ao mencioná-las, antecipadamente, perante vós. 
[1c] A primeira, que quase não preciso  
mencionar, é que o inglês não é a minha 
língua materna & por isso a minha expressão 
carece muitas vezes daquela precisão 
& subtileza que seria desejável,  
quando se fala de um tema  
difícil. [1d] Tudo o que posso fazer é pedir- 
-vos que faciliteis para a minha tarefa  
tentando captar o que quero dizer,  
possa apesar das faltas que  
cometerei constantemente  
contra a gramática inglesa.  
[1e] A segunda dificuldade que que  
mencionarei é esta, que provavelmente  
muitos de vós vindes a esta minha conferência  
com expectativas um pouco erra 
das. E para vos corrigir  
neste ponto direi algumas  
palavras sobre a razão da escolha do 
tema que que escolhi: quando           
o vosso anterior secretário me honrou 
pedindo-me para ler uma 
comunicação à vossa sociedade,[1f] o meu primeiro 
pensamento foi que cer- 
tamente o faria & o o meu segundo    [1]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1a] Var. (I): 1 Se/Sr. Secretário, Senhoras & Senhores! 
 
 
[1b] Var. (I): …permiti-me que diga algumas pala-  
vras introdutórias. Sinto que aí que serei terei muito grandes 
dificuldades em comunicar-vos os pensamentos 
que quero comunicar-vos  
& quero mencionar algumas destas  
dificuldades porque eu penso que isto  
elas podem pode possivelmente com isso ser diminuídas-las.  
 
[1c] Var. (I): A  
primeira que mencionarei – mas que é creio 
é de modo nenhum a maior – é que, como 
sabeis, o inglêss não é a minha língua  
materna & a minha expressão, por isso,  
não seria tão clara & precisa quanto seria  
desejável quando alguém tem algo  
muito difícil para comunicar.  
 
[1d] Var. (I): Por favor, 
ajudai-me na minha tarefa de me fazer   
compreender abstraindo tolerando tanto  
quanto possível de as faltas contra a  
gramática inglesa que ocorrerão  
constantemente no meu discurso. 
 
[1e] Var. (I): A segunda dificul, 
dade que mencionarei é b parece-me ser, a  
mim próprio, bastante mais séria & para ex, 
plicá-la tenho de vos contar porque é que  
escolhi o tema que que eu  
escolhi.  
 
[1f] Var. (I): o primeiro 
pensamento que me veio à cabeça foi  
que, certamente, o faria  
& o segundo foi este        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 As variantes do texto do MS 139a vão assinaladas a azul – 
a parte do texto que surge transcrito a preto indica que é 
igual ao do MS139b. Entre parênteses curvos vai referida a 
página do manuscrito 139a – isto é, até à V é numeração 
romana, daí em diante em algarismos árabes. 
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[2a] thought was that if I should was to,      
have an the opportunity to speak        
to a room full of you I should             
speak about something which I am keen2   
on communicating to you & that I            
should not misuse this opportunity           
to give you a lecture about, say, logic.     
I say I call this a misuse your time3 for to       

to explain a scientific matter to you I it   
would want need a course of lectures &     
not an hour’s paper. Of course An other  
alternative would have been to give         
you what’s called a popular–                    
scientific lecture, that is a lecture               
intended to make you believe that            
you understand a thing which                   
actually you don’t understand, &             
to gratify what I believe to be one of the lowest desires  
of modern people, namely the cu                   
superficial curiosity about the                   
latest discoveries of4 science. [2b] I                
rejected these alternatives & decided        
to talk to you about a subject              
which seems to me to be of general    
importance, hoping that this it may     
help to clear up your thoughts               
about this5 subject (even if you            
should entirely6 disagree with what     
I will say about it). [2c] My third &              
last difficulty is one which, in fact,7    
adheres to most lengthy philosophi-     
cal lectures & it is this, that                  
the hearer is uncapable8 of seeing       
both the way road he is lead & the       [2]           
 
 
 
 
 

                                                
2 A palavra keen está sublinhada a lápis 
vermelho. 
3 No WN, 139b transcreve-se erradamente you 
think. 
4 Ainda se consegue ler por baixo in, corrigido 
por cima para of. 
5 Estava escrito the e depois alterado para this. 
6 Estava escrito entyrely, foi riscada a parte 
inferior do primeiro y e ficou entirely.  
7 A expressão “in fact” foi acrescentada, está 
escrita em letra muito mais fina.   
8 Leia-se incapable. 

[2a] Var. (I-II): I said to 
myself that (I)if I haved the opportu, 
nity of talking to a room full of// [I]9  
people that I would use this oppor, 
tunity to say something that comes  
from my heart & not to illmisuse 
the time that I was given to speak 
to you (to) by either explaining some  
scientific matter to you which to 
be propperly explained would needs a 
course of lectures or an audience  
specially trained in one particular line of  
thought. & that I would still less  
illmisuse this opportunity of speaking to you by giving you  
a popular lecture, say on logic,  
which would serve to make you  
believe that you understand a 
thing which as a matter of fact 
you dont understand (& which it is  
not a bit neccessary that you  
should) & to gratifie10 the very lowest  
of modern desires viz the superficial  
curiosity about the latest discoveries  
of physicists, scientists psychologists &  
logicians 
 
[2b] Var. (II):  
I decided – I say – that I should  
use this opportunity to speak to 
you about not as a logician, still  
less as a cross between an scientist  
& a journalist but as a human  
being to human beings who tries to 
tell his fellow other human beings something  
they which na/some of them might possibly 
find  
usefull, I say usefull not interesting. 
 
[2c] Var. (II-III): 
The third (or)and last difficulty I will  
mention is one that applies to adheres 
to m(u)ost philosophical subjects  
explanations & it is this that it is sometimes  
is almost impossible to explain a//   [II]  
matter in such away that the hearer at 
once sees the ways roade he is lead & the 
(E)end goal to which it leads. 

                                                
9 As primeiras cinco páginas da LE, MS 139a, 
estão numeradas em numeração romana. Segue-
se a numeração em algarismos árabes da 6 à 24. 
10 Leia-se gratify. 



  

[2a] pensamento foi que se tivesse tinha,      
uma a oportunidade de vos falar        
para uma sala cheia de  devia             
falar sobre algo de que tenho empenho  
em vos comunicar & que            
não devia fazer mau uso desta oportunidade  
dando-vos uma conferência, por exemplo, sobre lógica. 
Eu digo Chamo a isto um mau uso do vosso tempo porque para 

para vos explicar um tema científico eu   
quero precisaria de uma série de lições &     
não uma comunicação de uma hora. Sem  dúvida Uma outra 
alternativa teria sido dar-         
vos o que se chama uma conferência                    
de divulgação científica, isto é, uma conferência   
destinada a fazer-vos crer que  
compreendeis uma coisa que  
realmente não compreendeis &  
a satisfazer aquilo que acredito ser um dos mais baixos desejos  
das pessoas modernas, a saber, a cu 
curiosidade superficial acerca das  
últimas descobertas da ciência. [2b]  
Rejeitei estas alternativas & decidi  
falar-vos de um tema  
que me parece ser de importância  
geral, esperando que isto isso possa  
ajudar a clarificar os vossos pensamentos  
acerca deste tema (mesmo se  
estiverdes em total desacordo com aquilo  
que direi acerca dele). [2c] A minha terceira &  
última dificuldade é, de facto, aquela  
que inere à maior parte das conferências filosó- 
ficas longas & é o facto de   
o ouvinte ser incapaz de ver  
as duas coisas: o caminho a estrada por que é levado & a [2]   
          
 
 

 
 
 
 
 

[2a] Var. (I-II): Disse para mim 
próprio que (eu) se tenhoinha a oportu, 
nidade de falar para uma sala cheia de// [I] 
pessoas, empregaria esta opor, 
tunidade para falar sobre algo que vem  
do meu coração & não ilumal empregar 
o tempo que eu desse para vos  
falar (para) ao ou explicar alguma  
matéria científica para vós que para 
ser explicada, correctamente, precisaaria de um 
conjunto de lições ou de uma plateia  
especialmente exercitada em uma linha de pensamento 
particular & que ainda menos  
ilumalempregaria esta oportunidade de vos falar  ao dar-vos  
uma conferência de divulgação, por exemplo, de lógica,  
que serviria para vos fazer  
crer que compreendeis uma 
coisa que, em matéria de facto, 
não compreendeis (& que não é  
forçoso que devíeis   
compreender) & satisfazer o mais baixo  
dos desejos modernos viz a curiosidade 
superficial acerca das últimas descobertas  
dos físicos, cientistas psicólogos & lógicos 
 
[2b] Var. (II):  
Olhem – decidi que devia  
usar esta oportunidade para vos falar  
acerca não como um lógico, menos  
ainda como um cruzamento entre um cientista  
& um jornalista mas como um ser  
humano para seres humanos que tenta  
dizer algo ao próximo a outros seres humanos  
que eles que na/alguns deles podem, possivelmente, 
achar útil, digo útil, não digo interessante. 
 
[2c] Var. (II/III):  
A terceira (ou)e última dificuldade que  
mencionarei é uma que se aplica inere 
à maior parte das explicações temas  
filosóficas & é isto que é às vezes  
é quase impossível de explicar um//   [II]  
assunto, de tal maneira que o ouvinte de 
repente veja o caminho estrada por que é levado & o 
(F)fim meta ao qual ele conduz. 
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goal which it leads to.11 That’s to  
say: he either thinks [3a] “I understand  
all he says, but what on earth  
is he driving12 at” or else he sees  
what thinks “I see what he’s  
driving at, but how on earth is  
he going to get there”. [3b] All I can 
do is, again, to ask you to be  
patient & to hope that in the  
end you may see both the road way  
& where it leads to. – [3c] I will now  
begin. My subject, as you know, is  
Ethics & I will adopt the expla- 
nation of that term which Prof. Moore  
has given in his book Principia Ethica.  
He says: “Ethics is the general  
E enquiry into what is good”.  
[3d] Now I’m going to use the term Ethics  
in a slightly wider sense, in a  
sense in fact in which includes what I  
believe to be the most essential  
part of what is generally called  
Aesthetics. And to make you  
see as clearly as possible what  
I take to be the subject matter  
of Ethics [3e] I will put before you  
a number of more or less syno- 
nymous terms expressions each of which could  
be substituted for Prof Moore the above  
definition, & by enumerating them  
I want to produce the same sort  
of effect o which Gallstone13 produced  
when he x copied a number of took  
a number of photos of different             [3]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Leitura do WN, 139b…which it leeds to. 
12 Estava escrito dryving, a parte inferior do y foi riscada 
e ficou driving. 
13 Desconhecemos a razão por que Wittgenstein escreveu 
Gallstone em vez de Galton – talvez distracção, talvez 
equívoco que não conseguimos descortinar. Na verdade, 
só no TS 207, p. 2, ele corrigiu este erro. 

 
[3a] Var. (III): “I understand  
perfectly what he is saying says but  
what on earth is he driving at” or  
else that he sees what one is  
driving at & thinks “that’s all very well  
by how is he going to get there”. 
 
[3b] Var. (III): 
This perhaps is the gravest diffi 
cultie & all I kan14 do is to ask you to be  
patient & to hope that in the end we  
will see bothe the Rrodead & Where  
it leeds to. 
 
[3c] Var. (III): Now let me begin. 
My subject is Ethics & I will  
adopt the definition or explanation   
which Prof. Moore has given in his  
Pricipia Ethica. He says there Which is : Ethics… 
 
[3d] Var. (III): I will just modifie15 this  
slightly & say Ethics is the genaral16  
enquiry into what is valuable. I do  
this because I want to include in my  
Notion of Ethicss also what is common  
ly understood to belong to the sub, 
ject matter of AEsthetics. The reason  
for this will perhaps get clear  
later on. Now let me point out first  
of all that in our (D)definition of Ethics  
 
[3e] Var. (III-IV):  
I might have substituted many  
other words for the word valuable. 
And I will enumerate some of  
them which seem to me to be//   [III]  
synonyms so far at any rate as their meaning is  
important to us and by enumerating  
them I want to produce the same  
sort of effect that Gallstone pro, 
duced when he copied a n(a)umber of  
different … 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
14 Deixamos ao cuidado de quem lê detectar os 
“germanismos” de Wittgenstein. 
15 Leia-se modify. 
16 Leia-se general.  



  

meta a que ela conduz. Quer  
dizer: ou ele pensa [3a] “Compreendo  
tudo o que ele diz, mas aonde diabo é que ele quer 
chegar?” ou então ele vê  
ao que pensa “vejo aonde  
quer chegar, mas como diabo é que 
vai chegar lá”? [3b] Tudo o que posso  
fazer é pedir-vos, outra vez, para serdes  
pacientes & esperar que no  
fim possais ver tanto a estrada o caminho  
como também aonde ele conduz. – [3c] Agora vou  
começar. O meu tema, como sabeis, é  
a Ética & adoptarei a expli- 
cação desse termo que o Professor Moore  
deu no seu livro Principia Ethica.  
Ele diz: “A Ética é a I investigação  
geral sobre aquilo que é bom”.  
[3d] Ora vou usar o termo Ética  
em um sentido um pouco mais amplo, em um  
sentido que, de facto, inclui no o que  
acredito ser a parte mais essencial  
daquilo a que geralmente se chama  
Estética. E para vos fazer  
ver tão claramente quanto possível aquilo que  
penso ser o objecto  
da Ética, [3e] apresentar-vos-ei  
um número de termos expressões mais ou menos sinó- 
nimas, cada uma das quais podia  
ser substituída pela definição do Prof. Moore supra,  
& ao enumerá-las  
pretendo produzir o mesmo género  
de efeito que Gallstone produziu  
quando ele x copiou um número de tirou  
uma série de fotografias de rostos       [3]  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
[3a] Var. (III): “Compreendo  
perfeitamente o que ele está a dizer diz mas  
onde diabo é que ele quer chegar”? ou  
então que ele vê para onde se quer   
chegar & pensa “está tudo muito bem  
mas como vai ele chegar lá”? 
 
[3b] Var. (III):  
Esta é, talvez, a dificuldade mais  
grave & tudo o que posso fazer é pedir-vos para serdes  
pacientes & esperardes que no fim  
vejais as duas coisas a Eestardrada & aonde  
ela conduz. 
 
[3c] Var. (III): Agora permiti-me que comece. 
O meu tema é a Ética & adoptarei  
a definição ou explicação   
que o Prof. Moore deu no seu  
Pricipia Ethica. Ele diz lá Que é: A Ética… 
 
[3d] Var. (III): Só modificarei isto  
um pouco & direi que a Ética é a investigação  
geral sobre aquilo que é valioso. Faço  
isto porque quero incluir na minha  
Noção de Éticaa, também, aquilo que comumen-  
te é compreendido pertencer ao ob, 
jecto da Estética. A razão  
para isto [ser assim] talvez se torne clara  
mais tarde. Agora permiti-me assinalar, antes   
de tudo, que na nossa (D)definição de Ética…  
 
[3e] Var. (III-IV):  
Podia ter substituído muitas  
outras palavras pela palavra valioso. 
E enumerarei algumas 
delas que me parecem ser //   [III]  
sinónimas na medida em que de qualquer modo o significado delas 
é importante para nós e ao enumerá-  
las quero produzir a mesma  
espécie de efeito que Galton pro, 
duziu quando copiou um número de  
rostos diferentes … 
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faces on the same photographic plate  
in order to get the picture of the  
typical features they all haved in comon17[.] –  
[4a] And has by showing to you such  
a collective photo I could make  
you see what is the typical – say –  
chinese face so if you look through  
the row of synonyms which I will  
place put before you, you will, I hope,  
be able to see the characteristic  
features they all have in common18  
& these are the characteristic features  
of Ethics. Now instead of saying  
Ethics is the enquiry into what is  
of [4b] good I could have said it is Ethics  
is the enquiry into what is  
valuable, or, into what is  
realy19 important, or I could have  
said Ethics is the enquiry into  
the meaning of life, or into what  
makes life worth living, or  
into the what is the right way  
of lifeving.20 Now [4c] I believe th if you look  
at all these phrases you will get  
a rough idea as to what it is  
that Ethics is concerned with.  
[4d] Now the first thing that strikes  
one about all these expressions  
is that each of them is actually  
used in two very different senses.  
I will call them the trivial or  
relative sense on the one  
hand & the a21 ethical or absolute  
sense on the other. If for instance        [4] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Leia-se common. 
18 Wittgenstein riscou o segundo m da palavra common. 
19 Leia-se really. 
20 Antes estava escrito life, Wittgenstein riscou a sílaba fe 
e acrescentou ving.  
21 Cremos que Wittgenstein começou a escrever a 
palavra “absolute”, antes de “ethical”, que abandonou. 

 
 
 
[4a] Var. (IV): And  
as by looking at shewing to you such a photo 
you can I could make you see what is the typical,  
say, chinese face so if you look  
as it where through all the  
synonyms which22 I will place  
one behind the other before in front of you 
you will see which feature common 
to them all I want you to look  
at in each of them. Now there is the word 
valuable or value or the word good 
taken in a slighly wider sense perhaps 
 
[4b] Var. (IV): valuable I  
might have said it is the Enquiry into 
what is of absolute importance or into 
what is the meaning of life or into what 
makes life worth living. 
 
 
 
[4c] Var. (IV): 
And if you hold all th(o)ese Expressions  
together is value, good, great Right sense of 
life, that what makes life worth living,  
worth etc you will I believe see 
what it is I am concerned with. 
 
[4d] Var. (IV-V): 
Now the first thing I want you to  
notice about all these expressions 
is that they can all be used in two//  [IV] 
very different senses. I will call them  
the relative & the absolute or ethical meaning use.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Começou por escrever um sílaba ou palavra que não 
deciframos e sobre a qual escreveu “which”. 



  

diferentes sobre a mesma placa fotográfica  
com vista a obter a imagem dos  
traços típicos que todos eles têminham em comum. –   
[4a] E mostrando-vos uma tal  
fotografia colectiva podia fazer- 
vos ver qual é, por exemplo, o rosto  
chinês típico, de modo que se olhardes através  
da série de sinónimos que  
colocarei apresentarei, sereis capazes de ver,  
espero, os traços característicos  
que todos eles têm em comum  
& estes são os traços característicos  
da Ética. Agora, em vez de dizer,  
a Ética é a investigação sobre aquilo que é  
de [4b] bom, podia ter dito, ela é a Ética  
é a investigação sobre aquilo que é  
valioso, ou sobre aquilo que é  
realmente importante ou podia ter  
dito que a Ética é a investigação sobre o  
significado da vida, ou sobre aquilo que  
faz a vida digna de ser vivida, ou  
o que é sobre a maneira correcta   
de vidaver. Ora [4c] Creio que se considerardes  
todas estas frases obtereis  
uma ideia grosseira daquilo a que  
a Ética diz respeito.  
[4d] Ora, a primeira coisa que chama a atenção  
em todas estas expressões  
é que, cada uma delas é, de facto, usada   
em dois sentidos muito diferentes.  
Chamar-lhes-ei o sentido trivial ou  
sentido relativo, por um  
lado & o sentido a ético ou absoluto,  
por outro. Se digo, por exemplo,       [4] 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
[4a] Var. (IV): E  
ao olhardes para mostrando-vos uma tal fotografia  
podeis podia fazer-vos ver aquilo que é, por exemplo,  
o rosto chinês típico, de modo que se olhásseis  
como que através de todos os  
sinónimos que eu colocasse  
um atrás do outro perante à vossa frente vós 
veríeis quais os traços comuns 
a todos eles que eu quero que vejais  
em cada um. Ora, existe a palavra 
valioso ou valor ou a palavra bem 
tomada em sentido um pouco mais amplo, talvez 
 
[4b] Var. (IV): …valioso,  
podia ter dito que é a Investigação sobre  
aquilo que é de importância absoluta ou sobre 
aquilo que é o significado da vida ou sobre aquilo que 
torna a vida digna de se viver. 
 
[4c] Var. (IV): 
E se considerais todas aquelestas Expressões  
juntas é: valor, bem, grande, sentido correcto da 
vida, que aquilo que torna a vida digna de se viver,  
digno etc vereis, quero crer  
aquilo a que me refiro. 
 
[4d] Var. (IV-V): 
Ora, a primeira coisa para que quero  
chamar-vos a atenção sobre todas estas expressões 
é que todas elas podem ser usadas em dois//  [IV] 
sentidos muito diferentes. Chamar-lhes-ei  
sentido relativo & sentido absoluto ou significado uso ético.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

554 

[5a] I say that this is a good chair  
this means that the chair  
serves a certain predetermined pur- 
pose & the word good here has only  
meaning so far as this purpose  
has been previously fixed upon23. In fact  
the word good in the relative sense simply  
means24 coming up to a certain  
predetermined standard. So Thus when  
we say that this man is a good  
pianist we mean that he can  
can play peèces25 of a certain degree  
of difficulty with26 a certain degree  
of dexterity.27 And similarly if I say  
that it’s important for me not  
to cach28 cold I mean that caching29  
a cold produces certain describable  
disturbances in my life & [5b]  if I  
say that this is the right  
road I mean that it’s the  
right road relative to a certain  
goal. Used in this way these ex 
pressions don’t present any very  
difficult or deep problems. But30  
this is not how Ethics uses them.  
[5c] Supposing that I could play Tennis  
& one of you saw me playing &  
said “well you play pretty badly” 
& suppose I answered “I know,  
know I’m playing badly but I  
don’t want to play any better”  
All, the other man could say would31 be  
“Ah then that’s all right”. [5d] But  
suppose I had told one of you                [5]  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Lia-se por baixo on, corrigido para upon. 
24 Lia-se por baixo, meens, corrigido para means. 
25 Em linguagem erudita musical pièces, termo francês 
para composições. 
26 Lia-se por baixo in, corrigido para with. 
27 Wittgenstein apagou vários passos da frase e 
reescreveu-os, deixando marcas da versão anterior.  
28 Devia escrever-se catch. 
29 Devia escrever-se catching. 
30 Lia-se por baixo but, corrigido para But. 
31 Lia-se por baixo could, corrigido para would. 

[5a] Var. (V):  
When I say this is a good piano 
I mean it comes up to a certain  
standard of tone etc which I have fixed & which  
I conceive as its purpose. It has  
only sense to say that a piano 
is good if you have previously  
fixed what sort of qualities a  
piano must have to deserve that  
name. And the same applies when 
I say that a man is a good  
piano player or a good golf player 
or that a ro(wd)ade32 is good etc. Ins all such 
C/cases good simply means: coming 
up to a certain standard which  
I have previously fixed. 
 
[5b] Var. (V): The same applies  
to wright. The right ro(de)ad is that  
which leeds to the place I want  
to go to it is right relatively 
to the desired End. In this relative  
sense the words value, good, 
importance, etc. are easily understood 
& pesent no great problems. Now in Ethics  
these same words are used aparently  
in an entirely different sense. 
 
[5c] Var. (V-6): Supposing  
I could play the piano & one of you//   [V] 
a great connaisseur of piano playing33  
heard me & said. Well your playing  
pretty badly & suppose I answerd 
him: I know I’m playing badly 
but I dont want to play any 
better. All the connaisseur could  
say would be well then thats all 
right, & there would be an end (of)to 
the discussion. The connaisseur would  
have judged me by certain stan, 
darts which he could if neccessary explain & I 
would aggree that he had ranked  
me wrightly. 
 
[5d] Var. (6): Now take another case  
suppose I had told one of you a 
 

                                                
32 A partir deste exemplo, excepto para o caso que se 
segue nove linhas abaixo, Wittgenstein passa a escrever 
rowde e depois emendará para road. 
33 Há diversas palavras no manuscrito que não estão, e 
gramaticalmente deviam estar, separadas. É evidente que 
isso decorreu do facto de Wittgenstein (como qualquer 
de nós) escrever ao sabor das ideias e, certamente, com a 
pressa de as anotar ligava-as, de forma não intencional. 
Nestes casos separámo-las sempre, como acontece a 
partir de agora com outros exemplos.  



  

[5a] que esta é uma cadeira boa  
isto significa que a cadeira  
serve um certo propósito predetermi- 
nado & aqui a palavra boa só tem  
significado na medida em que este propósito  
tenha sido previamente fixado. De facto,  
a palavra bom em sentido relativo significa,  
simplesmente, que satisfaz um certo  
padrão predeterminado. Assim Portanto, quando  
dizemos que este homem é um bom  
pianista, queremos dizer que ele é capaz  
é capaz de tocar peças de um certo grau  
de dificuldade com um certo grau  
de destreza. E, de modo semelhante, se digo  
que é importante para mim não  
apanhar constipação, quero dizer que apanhar  
uma produz certas perturbações  
descritíveis na minha vida [5b] & se  
digo que este é o caminho  
certo, quero dizer que é o  
caminho certo relativamente a uma determinada  
meta. Usadas desta maneira, estas ex- 
pressões não apresentam nenhuns 
problemas muito difíceis ou profundos. Porém,  
esta não é a maneira como a Ética as usa.  
[5c] Suponhamos que eu sabia jogar ténis  
& um de vós via-me jogar &  
dizia “bem, você joga bastante mal”  
& suponhamos que eu respondia “Eu sei  
sei que estou a jogar mal, mas também 
não quero jogar melhor”  
Tudo o que a outra pessoa podia dizer seria  
“Ah, então está bem”. [5d] Mas  
suponhamos que eu tinha contado a um de vós [5]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[5a] Var. (V):  
Quando digo que este é um bom piano 
significa que satisfaz um certo  
padrão de som, etc que fixei & que  
concebi como seu propósito. Só tem  
sentido dizer que um piano 
é bom se, previamente,  
fixais que espécie de qualidades um  
piano tem de ter para merecer esse  
nome. E o mesmo se aplica quando 
digo que um homem é um bom  
pianista ou um bom golfista 
ou que um caminho é bom etc. Em todos estes 
C/casos bom significa simplesmente: satisfaz 
um certo pradão que  
fixei previamente. 
 
[5b] Var. (V): O mesmo se aplica  
a certo. O caminho certo é o que  
leva ao lugar que quero  
ir, é [o caminho] certo relativamente 
ao Fim desejado. Neste sentido  
relativo, as palavras valor, bom, 
importância, etc. compreendem-se facilmente 
& não apresentam grandes problemas. Ora, em Ética  
estas mesmas palavras são usadas, aparentemente,  
em um sentido inteiramente diferente. 
 
[5c] Var. (V-6): Suponhamos  
que eu sabia tocar piano & um de vós,//   [V] 
um grande “perito” na arte de tocar piano,  
ouvia-me & dizia. Bem o seu tocar  
é bastante mau & suponhamos que lhe respondia:  
Eu sei que toco mal 
mas também não quero tocar  
melhor. Tudo o que o “perito” podia  
dizer seria, bem então está 
certo, & a discussão terminaria por  
aí. O “perito” ter-me-  
ia julgado por certos pa 
drões que ele podia se  neccessário explicar & eu 
concordaria que ele me tinha classificado 
correctamente. 
 
[5d] Var. (6): Ora, considerem outro caso,  
suponhamos que eu tinha dito, a um de vós, uma 
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a preposterous lie & he came up to  
me & said “you are behaving like  
a beast” & then I were to say  
“I know I behave badly, but then  
I don’t want to behave any better”.  
Would the other man he then say “Ah, then  
that’s all right”? Certainly not;  
he would say “well, you ought  
to want to behave better”. [6a] Here  
you have an absolute judgement of  
value, whereas the first instance was  
one of a relative judgment. The essence  
of this difference seems to me to  
be obviously this: v34 Every judgement  
of relative value can is a mere  
statement of facts & can therefore  
be put in such a form that it  
looses all the appearance of a  
judgment of value: Instead of saying  
[6b] this is the right way to Granchester35  
I could equaly36 well have said  
“This is the way you have to got  
if you want to get to Granchester  
in the shortest time”, this man  
is a good runner simply means  
that he runs x37 a certain number  
of miles in a certain number of  
minutes, & so forth. Now what  
I wish to contend is, that  
although all judgments of  
relative value can be shewn38 to  
be st mere statements of facts,  
no statement of fact can ever  
be, or imply, a judgment of absolute  
value. Let me explain this:                    [6]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
34 Começou uma palavra por v, que abandonou. 
35 Palavra sublinhada a vermelho; escrita de forma 
errada; Grantchester, lugar dos arredores de Cambridge. 
36 Escreve-se equally. 
37 Começou a escrever uma palavra, para nós ilegível. 
38 Em inglês actual devia escrever-se shown, mas no 
princípio do século escrevia-se shewn. 

 
 
perreposterous ly & this man came to  
me & said look here you have  
behaved like a beast, & now I  
were to answer (I)Yes I know I behaved  
badly but then I didnt want  
to behave any better. (C)Would he then say 
th then thats all right? Obviously  
not. He would say well you ought  
to want to behave better. 
 
[6a] Var. (6): The  
difference was that this man was making 
an absolute ethical 39 judgment wheras40 the  
other connaisseur made a relative  
judgement. Now the essence of this  
difference seems to me to be obviously  
this: Every (sta)judgement41 of relative value, 
goodnes, importance etc. can be is a  
simple statement of facts & can be  
put in such a form… 
 
[6b] Var. (6-7): …this is the right//  [6] 
R)ro(w)ad I can say equaly well this is  
the rowd that leeds me to where 
I want to go. This is a good piano 
player simly means that he can  
play peaces of a certain degree of 
complicatedness in a certain definable  
way. To say the (V)violin42 has a good  
voice means it has a Tone agreable  
to the ear & so on. Now what I 
wish to contend is this that although 
all relative judgment can be shewn  
to be statements of facts (N)no  
statement of fact can ever be or  
imply what we call an absolute  
that is ethical judgment. 
 
 
 
 
 

                                                
39 Não tenho a certeza se Wittgenstein queria riscar o 
termo “absolute” e substitui-lo por “ethical” ou se 
apresenta os dois termos para exprimir a mesma questão. 
Porque o risco apanha o termo tangencialmente. E em 
casos idênticos, quando quer substituir, ele risca várias 
vezes. 
40 Pichler lê em WN “whereas”, mas neste passo não 
temos dúvidas de que está escrito “wheras”. 
41 Começou por escrever uma palavra “sta” (statement?) 
e sobre ela escreveu judgment, sem riscar. 
42 Esta palavra dá azo a dúvidas. Pichler, por exemplo, lê 
“Violor”.  



  

uma mentira absurda & ele chegava junto  
a mim & dizia “você está a comportar-se como  
uma besta” e então eu respondia  
“Eu sei que me comporto mal, mas também 
não quero comportar-me melhor”.  
Será que a outra pessoa ele, então, diria “Ah, então 
está bem”? Certamente que não;  
ele diria “bem, você devia  
querer comportar-se melhor”. [6a] Aqui  
tendes um juízo de valor absoluto,  
enquanto o primeiro caso era  
um juízo de valor relativo. A essência  
desta diferença,  para mim, parece  
ser obviamente esta: v todo o juízo  
valor relativo pode é uma mera  
declaração de factos &, pode, por isso,  
ser convertido em uma forma tal que  
perde toda a aparência de um  
juízo de valor: em vez de dizer  
[6b] este é o caminho certo para Granchester  
eu podia ter dito, igualmente,  
“Este é o caminho que tendes de tomar  
se quiserdes chegar a Granchester  
no menor tempo possível”, este homem  
é um bom corredor significa simplesmente  
que ele corre x um certo número  
de milhas em um certo número de  
minutos & assim por diante. Ora, o que agora  
desejo defender é que,  
embora sempre se possa mostrar que 
todos os juízos de  
valor relativo são  
dec meras declarações de factos,  
nenhuma declaração de facto pode alguma vez  
ser ou implicar um juízo de valor absoluto.  
Deixem-me explicar isto:       [6]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mentira asbbsurda & este homem chegava  
junto a mim & dizia: veja lá, você compor-  
tou-se como uma besta, & agora, eu  
respondia, (Eu)Sim sei que me comportei 
mal mas não quero  
comportar-me de modo algum melhor. Então ele diria: 
en então está bem? Evidentemente  
que não. Ele diria bem devia  
querer comportar-se melhor. 
 
[6a] Var. (6): A  
diferença foi que este homem fez 
um juízo absoluto ético enquanto o  
outro “perito” fez um juízo  
relativo. Ora, a essência desta  
diferença parece-me ser, obviamente,   
esta: cada (decl)juízo de valor relativo, 
bondade, importância etc. pode ser é uma  
mera declaração de factos & pode ser  
posta de tal forma… 
 
[6b] Var. (6-7):…este é o caminho//  [6] 
certo, posso igualmente dizer, bem este é  
o caminho que me leva aonde 
quero ir. Este é um bom pianista, 
de modo semelhante, quer dizer que é capaz  
de tocar peças de um certo grau de 
dificuldade de um modo determinado,  
definível. Dizer que o (V)violino tem uma boa  
voz significa que tem um Som agradável  
ao ouvido & assim por diante. Agora aquilo  
desejo defender é isto: embora 
todos os juízos relativos possam ser mostrados 
como sendo declarações de factos (N)nenhuma  
declaração de facto pode alguma vez ser,  
implicar o que chamamos um juízo absoluto,  
isto é, um juízo ético. 
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[7a] Suppose one of you were an omnicient43 
person, & therefore knew all the  
movements of all the bodies in  
the world dead or alive & that  
he also knew all the states of  
mind of all human beings that  
ever lived. And suppose this man  
wrote all he knew & that is all  
that can be known int44 a big book.  
Then this book would contain the  
whole description of the world; and  
what I want to say is that this  
book [7b] would contain nothing that  
we would call an ethical judgement  
or anything that would logicaly45  
imply such a judgment. It would  
of course contain all relative judg- 
ments of [7c] value & all true scientific  
propositions & in fact all true  
propositions that can be made. at all  
But all the facts described in  
this book would, as it were, stand  
on the same level & in the same  
way all propositions stand on the  
same level. There are no propositions  
which, in any absolute sense, are  
sublime, important, or trivial.  
Now perhaps some of you will agree  
[7d] to that & be reminded of Hamlets  
words: nothing is either good or  
bad, but thinking makes it so.”46  
But this again could lead to a  
misunderstanding. What Hamlet  
says seems to imply that good         [7]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
43 Leia-se omniscient. 
44 Wittgenstein riscou o t (provavelmente ia escrever 
into).  
45 Leia-se logically. 
46 Trata-se de uma passagem da peça Hamlet. Cf. 
SHAKESPEARE, W., Complete Works, Clarendon Press, 
Oxford, with Introductions by Stanley Wells, Act 2, 
Scene 2, vv 251-152, p. 666: (…) for there is nothing 
either good or bad but thinking makes it so. 

[7a] Var. (7): Suppose 
that one of you or I was an omnicient 
person who therefore knew all the  
movements of all the bodies in the world,  
dead or alive who further knew47 & could describe all  
the states of minds of all human  
beings that ever were & suppose that  
this omnicient person wrote all  
he knew, that is everything that  
is to be known, in a big book. 
 
[7b] Var. (7): 
would then not contain anything that  
we (c)would call an absolute ethical 
judjment of value or anything that 
would directly imply such a judgment. 
 
[7c] Var. (7-8): …value as for//    [7] 
instance that so & so is a good or a bad runner 
for it would contain the fact  
that he ran48 so many yards the distance of 1mile  
in so many seconds minutes & seconds. 
The book would of course contain all possible 
true scientific propositions & in factt 
all &49 significant & true propositions that 
can be made. Now what I wish to 
say is that all facts are as it  
where50 on the same level that there 
is no such thing as absolute impor 
tance or unimportance in them & that  
therefore in the same way all propositions 
are on the same level that there  
are no propositions which are in any  
absolute sense sublime, important or on the other hand   
trivial. 
 
[7d] Var. (8): to that & be reminded of  
Hamlets words……But51 this again  
 
 
 
 
                                                
47 Esta palavra levanta dúvidas de leitura. 
48 Não nos escandaliza a transcrição por run. Falta o “s”. 
49 Pichler lê “A”. (Mas não há nenhuma razão para 
Wittgenstein aqui ter escrito um A maiúsculo. Ou se trata 
de um & comercial ou então de uma vírgula riscada.) 
50 Está escrito “where” e não “were” como lê Alois 
Pichler. Mas a palavra correcta, pelo contexto, é a 
segunda. 
51 Leitura equívoca de Pichler no WN: transcreve “Dut”. 
Mas, a ser assim, também tinha de o fazer na pág. 16, 
linha 7 ou na pág. 18, linha 3, para só citar dois 
exemplos. E, curiosamente, aí lê, em ambos os casos 
“But”. Como nos parece correcto. (Aqui, Wittgenstein 
não escreve, talvez por não se lembrar de cor, a frase de 
Shakespeare. Escrevê-la-á somente na p. 17)  



  

[7a] suponde que um de vós era uma pessoa  
omnisciente, & por isso, conhecia todos os  
movimentos de todos os corpos  
no mundo, vivos ou mortos & que  
também conhecia todos os estados  
mentais de todos os seres humanos que  
alguma vez viveram. E suponhamos que este homem  
escrevia tudo o que conhecia & isto é: tudo  
o que pode ser conhecido em um grande livro.  
Então, este livro conteria a  
descrição total do mundo; e  
aquilo que eu quero dizer é que este  
livro [7b] não conteria nada a que  
pudéssemos chamar um juízo ético  
ou qualquer coisa que implicasse logicamente  
um tal juízo. Por certo conteria  
todos os juízos de  
[7c] valor relativos & todas as proposições científicas  
verdadeiras &, de facto, todas as proposições  
verdadeiras que podem ser formuladas de todo em todo.  
Mas todos os factos descritos em  
este livro estariam, por assim dizer,  
ao mesmo nível &, da mesma  
maneira, todas as proposições estariam ao  
mesmo nível. Não há proposições  
que, em algum sentido absoluto, sejam  
sublimes, importantes ou triviais.  
Ora, talvez, alguns de vós estejam de acordo  
[7d] com & se hajam lembrado das palavras  
de Hamlet: “nada é bom ou  
mau, mas é o pensamento que o faz tal.”  
Mas isto, por sua vez, podia levar a um  
mal-entendido. Aquilo que Hamlet  
diz parece implicar que o bem            [7] 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[7a] Var. (7): Suponde 
que um de vós ou Eu era uma pessoa 
omnisciente que, por isso, conhecia todos os  
movimentos de todos os corpos no mundo,  
mortos ou vivos, que, no seguimento, conhecia & podia descrever todos  
os estados de espírito de todos os seres  
humanos que alguma vez existiram & imaginai que  
esta pessoa omnisciente escrevia tudo  
o que sabia, isto é tudo aquilo  
é possível ser conhecido em um grande livro. 
 
[7b] Var. (7): 
não conteria então qualquer coisa que  
chamássemos um juízo de valor 
absoluto, ético ou qualquer coisa que 
implicasse directamente um tal juízo. 
 
[7c] Var. (7-8): …valor como por//    [7] 
exemplo, que isto & aquilo é um bom ou um mau corredor, 
pois isso conteria o facto de 
que ele corre tantas jardas a distância de 1 milha  
em tantos segundos minutos & segundos. 
O livro conteria com certeza todas as proposições possíveis 
científicas verdadeiras &, de factoo, 
todas as proposições significantes & verdadeiras que 
podem ser formuladas. Ora, o que quero 
dizer é que todos os factos estão, por assim  
dizer, ao mesmo nível que não 
existe uma tal coisa como a importância ou a 
falta de importância absoluta nas proposições & que,  
por isso, da mesma maneira todas as proposições 
estão ao mesmo nível que não 
existem proposições que sejam em sentido 
absolute, sublimes, importantes ou por outra parte   
triviais. 
 
[7d] Var. (8): com aquilo que & se hajam lembrado das  
palavras de Hamlet…Mas, outra vez, isto…  
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& bad, though52 not qualities of the  
world outside us, are atributes53 of  
our states of mind. But what I  
s mean is that a state of mind, so  
far as we mean by that a fact which  
we cann describe, is in no ethical sense  
good or bad. If for instance in our  
[8a] world-book we reade54 the description  
of a murder with all its details  
physical & psychological the mere  
description of these facts will contain  
nothing which we could call, an  
ethical judgment proposition. The  
murder will be on exactly the  
same level as any other event, for  
instance the falling of a stone. Certain- 
ly the reading of this description  
might cause us pain or rage or  
any other emotion, or we might read  
about the pain or rage caused by  
this murder in other people when  
[8b] they heard of it, but there  
will simply be facts, facts,  
& facts but no Ethics. – And now  
I must say that if I contemplate  
what Ethics realy55 would have  
to be, if there were such a science,  
this result seems to me quite obvious.  
It seems to me obvious that  
nothing we could ever think or  
say should be the thing. That  
we cannot write a scientific  
book, [8c] the subject matter of which  
wo56 could be intrinsically sublime,  
& above all other subject matters.          [8]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
52 Lia-se por baixo o começo (ou parte) de uma palavra 
que Wittgenstein não terminou “are”, depois escreveu 
por cima though. 
53 Leia-se attributes. 
54 Uma letra riscada, parece ser um “e”. 
55 Leia-se really. 
56 Parece que ia escrever wo[uld], por isso traduzimos 
por fo[sse]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
[8a] Var. (8-9): 
…world book we read the description of an 
apalling murder is described in all the 
details physical & psychological psychical that is 
with all the pains & anguish the victim  
had to endure with all the studied cruelty 
of the murderer the mere description of  
facts physical & psychical will contain nothing of//  [8] 
what which we (w)could say that it57 is an  
ethical proposition. The event murder 
 
 
 
 
 
[8b] Var. (9): …they  
got to know it but there will… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[8c] Var. (9): 
the subject matter of which was is 
intrinsically sublime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
57 Certamente por mero lapso, Alois Pichler leu “this” 
em vez de “it” como está no manuscrito. Embora a frase 
requeira this em termos de sentido (tal como aparece 
corrigido no dactilografado anexo).  



  

& o mal, embora não sejam qualidades do  
mundo fora de nós, são atributos dos 
nossos estados mentais. Mas o que eu 
quero dizer é que um estado mental, na  
medida em que queremos dizer com isso um facto que  
podemos descrever, não é em sentido ético  
bom ou mau. Por exemplo, se, no nosso  
[8a] livro do mundo, lêssemos a descrição  
de um assassínio com todos os seus pormenores  
físicos & psicológicos, a mera  
descrição destes factos não conteria  
nada a que pudéssemos chamar uma  
proposição ética. O  
assassínio estará, exactamente, ao  
mesmo nível que outro acontecimento qualquer, por  
exemplo, a queda de uma pedra. Certamen- 
te que a leitura desta descrição  
poderia causar-nos dó ou raiva ou 
qualquer outra emoção, ou poderíamos ler  
acerca do dó ou da raiva causados por  
este assassínio em outras pessoas quando  
[8b] tiveram notícia dele, mas  
serão simplesmente factos, factos  
& factos, mas nenhuma Ética. – E agora  
devo dizer que se considerasse  
o que a Ética realmente teria de  
ser, se existisse uma tal ciência, 
este resultado parece-me bastante óbvio.  
Parece-me óbvio que  
nada do que alguma vez seríamos capazes de pensar  
ou dizer seria a coisa em causa.  
Que não podemos escrever um livro  
científico [8c] cujo assunto  
fo pudesse ser intrinsecamente sublime  
& superior a todos os restantes assuntos.       [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
[8a] Var. (8-9):  
…livro-mundo lêssemos a descrição de um 
assassínio aterrador é descrito em com todos os 
pormenores físicos & psicológicos psíquicos, isto é, 
com todos os sofrimentos & aflições que a vítima  
teve de suportar com toda a crueldade cuidadosamente 
investigada do assassino, a mera descrição dos  
factos em termos físicos & psíquicos não conteria nada de//  [8] 
aquilo que que poderíamos dizer que é uma  
proposição ética. O acontecimento assassínio … 
 
 
 
 
 
[8b] Var. (9): …eles  
souberam isso, mas existiriam… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[8c] Var. (9): 
cujo assunto era é 
intrinsecamente sublime 
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I can only describe my feeling  
by the metaphor, that, if a man  
could write [9a] a book on Ethics, which  
realy58 was a book on Ethics, this  
book would, with an explosion,  
destroy all the other books in the  
world. – Our words, used, as we use them  
in science, [9b] are vesels59 capable only of  
containing and conveying meaning  
& sense, natural meaning & sense.  
And Ethics, if it is anything60, is super- 
natural & our words will only express  
facts; as a teacup will hold only61  
a teacup full of water [9c] & if I were  
to pour out a gallon over it. – I said  
that so far as facts & propositions  
are concerned there is only relative  
value & relative good, right etc. And  
let me, before I go on, illustrate  
this by a rather obvious example.  
[9d] The right road is the road which leads  
to an arbitrarily predetermined end  
& it is quite clear to us all that there  
is no sense in talking about the  
right road apart from such a  
predetermined goal. Now let us  
see what we could possibly  
mean by the expression “the absolu 
tely,62 right road”?63 I think it would  
be the road which everybody on  
seeing it would, with logical necessity  
have to go, or be ashmed64 for of not  
going. And similarly the absolute  
good, if it is a describable state of  
affairs would be one which everybody,     [9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
58 Leia-se really. 
59 Leia-se vessels.  
60 Lê-se por baixo a thing, alterado para anything. 
61 Sinal a indicar que, em termos sintácticos, only deve 
aparecer antes do verbo. 
62 Leia-se absolutelly. 
63 Wittgenstein riscou o sinal de interrogação e deixou 
apenas o ponto. 
64 Leia-se ashamed. 

 
 
[9a] Var. (9): a book about  
Ethics which realy was a book 
on Ethics this would with… 
 
 
[9b] Var. (9): are vesels  
capable only to contain & convey  
meaning & sense 
 
 
 
[9c] Var. (10): 
& if I was to empty pour out a gallon  
over it. 
 
 
 
 
[9d] Var. (10): The  
right ro(w)ad is the ro(w)ad which leads  
to an abitrarily predetermined end & it is 
quite clear to us all that a ro(w)ad  
apart from such a predetermined  
goal it has no sense in ordinary  
life to talk about the65 a right  
ro(w)ad apart66 from such a predetermined  
end, that there is no such thing as the  
right wro(w)ad.67 Now let us see what  
we could possibly mean by such the  
an expression the absolutely wright ro(w)ad. I think  
it would be the ro(w)ad which everybody 
if he sees it would with logical 
necessity have to go or be ashamed  
for of not going. Generaly speaking, the  
Absolute good, if it is a describable 
state of affairs, would be one that  
everybody  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
65 Tracejado ondulado. 
66 Tracejado ondulado.  
67 Só a consulta do original dissipou as nossas dúvidas 
quanto à grafia desta palavra. Nas seis ocorrências da 
palavra road nesta página, Wittgenstein escreve cinco 
vezes rowd e neste caso que estamos a assinalar redige 
wrowd. Riscou o w com uma cruz em x e avivou mais as 
restantes letras. 



  

Só posso descrever o meu sentimento  
pela metáfora seguinte: se um homem  
pudesse escrever [9a] um livro de Ética, que  
realmente fosse um livro de Ética, este  
livro destruiria, com uma explosão,  
todos os outros livros no  
mundo. As nossas palavras, usadas como as usamos  
na ciência, [9b] são recipientes somente capazes de  
conter e transmitir significado  
& sentido, significado & sentido naturais.  
E A Ética, se ela é alguma coisa, é sobre- 
natural & as nossas palavras somente expressarão  
factos; tal como uma chávena de chá conterá apenas  
uma chávena cheia de água [9c] ainda que eu  
despeje nela um galão. Disse que, 
no que diz respeito a factos & proposições,  
só há valor relativo  
& bom relativo e certo relativo, etc. E,  
antes de prosseguir, permiti que ilustre isto 
com um exemplo bastante óbvio.  
[9d] O caminho certo é o caminho que conduz  
a uma meta arbitrariamente predeterminada  
& é bastante claro para todos nós que  
não faz sentido falar do  
caminho certo independentemente de uma tal  
meta predeterminada. Vejamos agora  
o que poderíamos querer dizer  
com a expressão “o caminho  
absolutamente certo”. Eu penso que  
seria o caminho que toda a gente, ao  
vê-lo, teria de seguir, por necessidade lógica,  
ou teria vergonha de por de não  
seguir. E, de modo semelhante, o bem  
absoluto, se fosse um estado de coisas  
descritível, seria algo que todas as pessoas,  [9] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[9a] Var. (9): um livro de  
Ética, que realmente fosse um livro 
acerca de Ética, este [livro] destruiria com… 
 
 
[9b] Var. (9): são recipientes  
somente capazes de conter & comunicar  
significado & sentido 
 
 
 
[9c] Var. (10):  
& ainda que eu esvaziasse despejasse um litro  
nela. 
 
 
 
 
 
[9d] Var. (10): O  
caminho certo é o caminho que conduz  
a um fim arbitrariamente predeterminado &, é 
bastante claro para todos nós, que, um caminho  
separado de uma tal meta predeterminada  
na vida comum, não tem sentido  
falar de o um caminho certo separadamente de um tal fim 
predeterminado, que não existe uma tal coisa como o  
caminho certo. Vejamos agora o que  
queremos dizer, possivelmente, com uma tal a  
uma expressão o caminho absolutamente certo. Penso 
que seria o caminho que todas as pessoas, 
se o vissem, teriam de seguir, 
por necessidade lógica, ou envergonhar-se-iam  
porque de não seguir. Falando de uma maneira geral, o 
bem Absoluto, se fosse um estado de coisas 
descritível, seria algo que  
todas as pessoas  
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independent of his tastes and inclina- 
tions, would, necessarily, bring  
about or be ashmed feel guilty  
for not bringing about. And I  
want to say that such a state  
of affaires68 is a chimera. um No state  
of affaires69 has in itself the, what I would like  
to call, the coercive power of an absolute  
judge. [10a] – Then what do have all of us  
who, like myself, are still tempted  
to use such expressions as “absolute  
good”, “absolute value” etc, xxxx what have we  
then in mind & what do we70 try to  
express? Now whenever I try to make  
[10b] this clear to myself it is natural  
that I should recall to you numerous71 cases in which  
I would certainly use these expressions  
& I am then in the situation & which  
you would be if, for instance, I were  
to give you a lecture on the psycholo- 
gy of pleasure. What you would do  
then would be to try and recall  
some typical situation in which you  
allways72 felt pleasure. For, bearing  
[10c] this situation in mind, all I should  
say to you about pleasure would  
become concrete &, as it were, contro- 
lable.73 One man would perhaps choose  
as his stock example the sensation  
when walking taking a walk on a  
fine summers day. Now in this situation  
I am if I want to fix my mind  
on what I mean by absolute or ethical  
value. And there, in my case, it allways74  
happens that the idea of one particular  [10]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
68 Lia-se por baixo affaires, corrigido para affairs. 
69 Ver nota anterior. 
70 A leitura que a equipa do Nachlass faz aqui, we, 
parece-me mais correcta do que a minha with.  
71 Leitura um pouco duvidosa. 
72 Devia escrever-se always. 
73 Escreve-se controllable. 
74 Ver nota anterior. 

irrespective independent of his tasts  
and inclinations would necessarily 
go or feel guilty for not bring about  
or feel guilty for not bringing about. 
 
 
 
 
 
[10a] Var. (10-11): 
– Then what do75  
all of us who are, like myself, still 
tempted to use such phrases Expressions as//   [10] 
No state of affairs contains has the coercive power in 
itself76 
 
[10b] Var. (11):  
this clear to m(e)yself it is  
natural that I should try to  
recall what use I in which cases 
I would particularly certainly use 
these expressions & I am then in  
the situation in which you would  
be if for instance I were to  
give you a lecture, say, on the psyco, 
logy of pleasure. 
 
[10c] Var. (11):  
this situation in mind, you all which 
I would have to say to you about  
pleasure would become concrete &, 
as it where, controlabel. . (A)One77 man  
would for instance chuse as his stock 
example of pleasure the sensation which  
he has when taking a walk in a fine  
summers morning & or any some such occasion. 
 
 
 
 
 
                                                
75 Na versão do WN não se transcreveu a expressão 
“Then what do”. 
76 Esta última oração está anotada no fim do texto, em pé 
de página, sem mostrar continuidade com o que a 
precede nem com o que se lhe segue e como não cabe na 
marginália do fundo as palavras power in itself sobem 
pela margem direita. Esta é mais uma marca que mostra 
a natureza embrionária do manuscrito 139a. E, por outra 
parte, mostra que Wittgenstein quis anotar algo muito 
importante para a sua exposição – embora não sendo 
ainda o lugar apropriado para o fazer, redigiu isso para 
não se esquecer.  
77 Neste passo parece que a primeira versão começava 
assim And man would…e Wittgenstein escreveu por 
cima de And a palavra One, passando a One man 
would… 



  

independentemente dos seus gostos e inclina- 
ções, realizariam ou, necessariamente,  
sentiam-se envergonhadas sentir-se-iam culpadas  
por não realizar. E eu  
quero dizer que um tal estado  
de coisas é uma quimera. Nenhum estado 
de coisas tem em si mesmo o aquilo que gostaria  
de chamar o poder coercivo de um juiz  
absoluto.[10a]Mas então todos nós que, como eu próprio,   
ainda fazemos estamos tentados  
a usar expressões como “bem absoluto”, 
“valor absoluto”, etc.; xxx que é que então temos 
em mente & que é que tentamos  
expressar? Ora, sempre que tento  
[10b] clarificar isto para mim próprio, é natural  
que deva relembrar para vós numerosos casos nos quais  
empregaria certamente essas expressões  
& então estou na situação e que  
vos encontraríeis se, por exemplo,  
vos desse uma conferência sobre a psicolo- 
gia do prazer. O que então haveríeis de fazer,  
seria tentar recordar  
alguma situação típica na qual sempre 
sentistes prazer. Pois, ao terdes em consideração  
[10c] esta situação, tudo o que eu  
vos dissesse acerca do prazer tornar-se-ia  
concreto &, por assim dizer, contro- 
lável. Talvez uma pessoa escolhesse,  
como seu exemplo típico, a sensação que se tem 
quando se anda se dá um passeio em um  
belo dia de Verão. Ora, é nesta situação  
que me encontro se pretendo concentrar-me  
naquilo que quero dizer por valor absoluto  
ou ético. E aqui, no meu caso, acontece sempre  
que se me apresenta a ideia       [10] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

independentemente de independentemente dos gostos  
e das inclinações realizariam necessariamente 
seguiriam ou sentiam-se culpados por não  
ou sentiam-se culpados por não realizarem. 
 
 
 
 
 
[10a] Var. (10): – Portanto, o que fazemos  
todos os que, como eu próprio, ainda estão  
inclinados a usar tais frases Expressões como   // [10] 
“Nenhum estado-de-coisas contém tem o poder coercivo  
em si mesmo               
  
[10b] Var. (11):  
clarificar isto para mimpróprio é  
natural que deva tentar  
relembrar o que uso em que casos 
empregaria particularmente certamente  
estas expressões & estou então na  
situação na qual vós estaríeis  
se, por exemplo, eu estivesse para  
vos dar uma conferência, digamos, sobre psico 
logia do prazer. 
 
 
[10c] Var. (11):  
relembrando esta situação, vós tudo o que 
teria para vos dizer acerca do  
prazer tornar-se-ia concreto &, 
por assim dizer, controlável. (Um) Uma pessoa  
escolheria, por exemplo, como seu exemplo 
favorito de prazer a sensação que  
tem quando passeia em uma bela 
manhã de verão & ou em qualquer em tal ocasião. 
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[11a] experience presents itself to me  
which therefore is, in an78 sense, my  
experience par excelence79 & this is  
the reason why, in talking to you  
now, I will use this experience as  
my first & foremost example. (As  
I have said before, this is an enti 
rely personal matter & others would  
find other examples more striking)  
I will describe this experience in  
order, if possible, to make you re- 
call to your minds the same or similar  
experiences, so that we may80 have  
a comon81 ground for our investigation. [11b]   
I believe the best way of describing it this experience it is to  
say that when I have it I wonder  
at the existence of the world. And  
I am then inclined to use [11c] such  
phrases as “how extraordinary that  
anything should exist” or “how extra- 
ordinary that the world should  
exist.” I will mention an other  
experience straitaway82 which I also  
know & which others of you might be  
aquainted83 [11d] with: it is, what one might  
call, the experience of feeling absolutely  
safe. I mean, the state of mind in  
which one is inclined to say “I am safe,  
nothing can injure me whatever  
happens”. Now let me x84 consider these  
experiences, for, I believe,85 they exhibit, I believe  
the very characteristics we try to get  
clear about. And there the first thing  
I have to say is, that the verbal  
expression which we give to these experiences [11]  
 
 
 
 
 
 

                                                
78 Não sabemos se Wittgenstein queria escrever an (e se 
apercebeu que a palavra seguinte não começava por 
vogal) ou any. 
79 Leia-se par excellence. 
80 Leitura duvidosa. 
81 Leia-se common. 
82 Leia-se straight away. 
83 Leia-se acquainted. 
84 Trata-se de uma simples letra riscada. 
85 Por baixo de expressão “for, I believe”, ainda se 
consegue ler “because”. Ainda tinha repetido a versão do 
MS 139a, só depois alterou. 

[11a] Var. (11-12): experience presents itself 
to m(e)y mind which therefore is for me in a  
sense the experience par excelence & 
this is the reason why in talking to you now 
I (will always) referr to this experience  
particulary I am using this it as my first 
& foremost example (As I have said this//   [11] 
is realy a personal matter & others  
would find other examples more 
striking) The experience the which  
I’m talking about I will describe  
this experience in order if possible  
to make you recall to your minds…  
 
[11b] Var. (12): Now the  
best way of describing this my experience  
 
 
[11c] Var. (12):  
such a phrase like as “how extraordinary 
that anything should exist”, or “how extra, 
 
 
 
 
 
[11d] Var. (12): with & this  
is what one might call the experience  
of feeling absolutely safe. I mean  
the state in which one says to oneself  
I am safe nothing can happen to injure me  
whatever happens. Now let me consider  
these experiences because they exhibit  
I believe the very characteristics we 
want to get clear about. Now there the 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

[11a] de uma experiência particular,  
a qual é, por esta razão, em um sentido, a minha  
experiência por excelência & esta é  
a razão por que, ao falar agora convosco,  
usarei esta experiência como  
o meu primeiro e principal exemplo. (Como  
disse antes, esta é uma questão intei 
ramente pessoal & outros acharão  
mais impressionantes outros exemplos.)  
Eu descreverei esta experiência, de  
modo a fazer-vos recordar às vossas mentes, 
se possível, as mesmas experiências ou experiências  
semelhantes, de sorte que possamos ter 
uma base comum para a nossa investigação. [11b] 
Eu creio que a melhor maneira de a descrever esta experiência é 
dizer que quando a tenho espanto-me  
com a existência do mundo. E  
tendo então a usar [11c] frases, 
tais como, “que extraordinário que 
algo exista” ou “que extra- 
ordinário que o mundo  
exista.” Quero mencionar já de seguida outra  
experiência que também conheço,  
& com que alguns de vós poderão estar 
familiarizados: [11d] é aquilo a que se poderia  
chamar a experiência de nos sentirmos absolutamente  
seguros. Refiro-me ao estado de espírito em 
que alguém tende a dizer “Estou em segurança,  
aconteça o que acontecer, nada me 
poderá fazer mal”. Deixem-me considerar agora estas  
experiências, porque, creio, elas exibem creio  
justamente aquelas características que 
tentamos clarificar. E aqui a primeira coisa que  
tenho de dizer é que a expressão  
verbal que damos a estas experiências       [11] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[11a] Var. (11-2): experiência se apresenta ela própria 
ao meu espírito a qual, por isso, é para mim em um certo 
sentido a experiência por excelência & 
esta é a razão por que ao falar-vos agora 
(referiria sempre) esta experiência  
particular estou a usar esta ela como o meu  
exemplo privilegiado (Como disse antes, esta//   [11] 
é uma questão deveras pessoal & outros  
encontrariam outros exemplos mais 
impressionantes) A experiência de que  
estou a  falar Eu descreveria  
esta experiência de modo a fazer-vos  
recordar, se possível…  
 
[11b] Var. (12): Ora, a  
melhor maneira de descrever esta a minha experiência  
 
 
 
[11c] Var. (12):  
uma tal frase como como “que extraordinário 
que algo exista”, ou “que extra, 
 
 
 
 
[11d] Var. (12): de vós & esta  
é aquela que se pode chamar a experiência  
de se sentir absolutamente seguro. Refiro-me  
ao estado de espírito em que alguém diz para si próprio:  
estou seguro nada me pode acontecer fazer mal  
aconteça o que acontecer. Ora, permiti-me que considere  
estas experiências porque elas exibem,  
creio, as características principais que 
queremos clarificar. Ora, a primeira 
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is nonsense! If I say “I wonder at the 
existence of the world”86 I am misusing  
language. Let me explain this: [12a] It has  
a perfectly good & clear sense to  
sa say that I wonder at some- 
thing being the case; we all under- 
stand what it means to say that  
I wonder at the size of a dog which  
is bigger than anyone I have ever seen  
before or at any thing which, in the  
ordinary comon87 sense of the word, is extraor- 
dinary. In every such case I wonder  
at something being the case which I  
could conceive not to be the case. I  
wonder at the size of this dog because  
I could conceive of a dog of another,  
namely the ordinary, size, at which  
[12b] I should not wonder. To say “I  
wonder at such & such being the case88  
has only sense if I can immagine89 it  
not to be the case. In this sense one  
can wonder at [12c] the existence of, say, a  
house when one sees it & hasn’t visited  
it for a long time & has immagined90  
that it had been pulled down  
in the meantime. But it is nonsense  
to say that I wonder at the existence  
of the world, because I cannot  
immagine91 it not existing. I could,  
of course, wonder at the world round  
me being at it is. [12d] If for instance  
I had this experience while looking  
up into the blue sky, I could wonder  
at the sky being blue as opposed  
to the case when it’s clouded. But               [12]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
86 Falta fechar as aspas. 
87 Leia-se common. 
88 Falta fechar as aspas. 
89 Inadvertidamente, Wittgenstein dobra quase sempre a 
consoante. 
90 Ver nota anterior. 
91 Idem. 

 
 
[12a] Var. (12-13): It has a perfectly 
good and and inteligible sense to say//   [12] 
that I wonder at something being the  
case. I We all understand what  
it means when I say that I wonder  
at a dog which is bigger than any xx92 dog 
I have ever seen before or at any  
other thing which in the common sense  
of the word is “extraordinary.” 
 
 
 
 
 
 
 
[12b] Var. (13): I would not wonder. 
 
 
 
[12c] Var. (13): the  
existence of say a house when one sees it & 
hasnt seen visited it for many years & has 
immagined that it had been pulled down  
in the meantime. 
 
 
 
 
 
[12d] Var. (13): For instance if I  
had th(i)es experience of wonder while looking   
into the blue sky I could wonder  
at the sky being blue as opposed  
to the case where its clouded. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
92 Palavra totalmente riscada; apenas conjecturar se não 
seria one. 



  

é sem sentido! Se eu digo “Espanto-me com a  
existência do mundo” estou a usar mal a  
linguagem. Deixem-me explicar isto: [12a] tem  
um sentido claro & perfeitamente correcto  
di dizer que me espanto com o facto de que al- 
go se passe; todos nós compre- 
endemos o que significa dizer que  
me espanto com o tamanho de um cão que  
é maior do que qualquer outro que já tenha visto  
anteriormente ou que me espanto com tudo o que, 
no sentido ordinário comum da palavra, é extraor-dinário. 
Em todos estes casos, espanto-me  
que o que se passa seja algo que  
podia conceber que não se passasse.  
Espanto-me com o tamanho deste cão porque  
podia conceber um cão de outro tamanho,  
a saber, o tamanho vulgar, com o qual  
[12b] não me espantaria. Dizer:  
“espanto-me com o facto de se passar isto & aquilo”  
só tem sentido se posso imaginar que isso 
não se passasse. Neste sentido, alguém  
pode espantar-se [12c] com a existência de uma  
casa, por exemplo, quando a vê & não a visitava  
há muito tempo & imaginou que, 
entretanto, tinha sido  
demolida. Mas é sem sentido  
dizer que me espanto com a existência  
do mundo, porque eu não sou capaz de  
imaginá-lo não existindo. É claro que eu podia  
espantar-me com o facto de o mundo à minha volta  
ser como é. [12d] Se, por exemplo,  
tivesse esta experiência ao olhar erguer  
os olhos para o azul do céu, eu podia espantar-me  
com o facto de o céu ser azul por oposição  
àquilo que se passa quando está nublado. Mas   [12] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[12a] Var. (12-13): Tem um sentido 
perfeitamente bom e e inteligível dizer//   [12] 
que me espanto que algo seja assim.  
Eu Todos nós compreendemos o que  
significa quando digo que me espanto  
com um cão que é maior do que qualquer xx cão 
que eu já tenha visto antes ou de qualquer  
outra coisa que, no sentido comum   
da palavra, seja “extraordinária.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12b] Var. (13): não me espantaria. 
 
 
 
[12c] Var. (13): da  
existência de casa, por exemplo, quando a vê & 
não a tinha visto visitado há muito anos & imaginou 
que tinha sido demolida  
entretanto. 
 
 
 
 
 
[12d] Var. (13): Se, por exemplo, eu 
tivesse es(ta)s experiência de espanto enquanto olho   
para o céu azul, podia admirar-me  
de o céu estar azul por oposição  
ao que acontece onde está nublado. 
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that’s not what I mean. I am won- 
dering at the sky being, whatever it  
is. One might be tempted to say  
that what [13a] I am wondering at is  
a tautology, namely, at the sky  
being blue or not blue. But then it’s  
just nonsense to say that one is  
wondering at a tautology. Now the  
same applies to the other experience  
which I have mentioned, the experience  
of absolute safety. We all know what  
if it means in ordinary life to be safe.  
I am safe in my room, when I cann’t be  
run over by an Omnibus. [13b] I am safe if  
I have had whooping cough & cann’t  
therefore get it again. To be safe  
essentially means that it is  
physically impossible that certain  
things should happen to me, &  
therefore it’s nonsense to say that  
I am safe whatever happens. [13c] Again  
this is a misuse of the word “safe”  
as the other example was a misuse  
of the word “existence” or “wondering”.  
Now I want to impress on you that  
a certain characteristic misuse of our  
language [13d] runs through all ethical  
& religious expressions. All these  
expressions seem, prima facie, to  
be just similes. Thus it93 seems that when we  
are using the word right in an ethical  
sense, although, what we mean, is  
not what we mean right in it’s trivial  
sense, it’s something similar, and when94   [13]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
93 Por baixo estava escrito It, alterado para it. 
94 Por baixo estava escrito if, alterado para when. 

 
 
 
[13a] Var. (13-14): I am wondering at is a  
tautologie95 namely at the sky being blue  
or not96 being blue. But then its just//   [13] 
that, its nonsense to say that one  
wonders at a tautology(ie)y. The verbal 
expression do whith it what I may  
remains nonsense & I think it  
is essential that it should do  
so. Now the same applies to that 
other experience which I have mentioned 
the experience of being safe absolute 
safety. 
 
[13b] Var. (14): I am safe  
if I have had whooping cough once  
& kannt97 therefore have it again. That is to be 
safe essentialy means that it is  
physically impossible improbable that certain 
things should happen to me, 
 
[13c] Var. (14): Again it is a  
misuse of the world safe as the other example 
was a misuse of the word existence. 
 
 
[13d] Var. (14-15): runs through all  
ethical & religious expressions. I can  
perhaps best describe it in this way: 
When it has become clear to one that  
there is amongst significant propositions  
no such thing as a judgment of  
absolute value the first thought I  
believe is that all ethical & religious  
propositions are realy (si)only98 similes & 
that’is what they realy seem to be. It  
seems that when we are using the  
word right in an ethical sense although//   [14] 
what we mean is not what we mean by right when  
we say this is the right road to 
Granchester99 its something similar & 
 
 
 
 
 
                                                
95 Germanismo; leia-se tautology. 
96 Escreveu not sobre sílaba ou começo de palavra que se 
tornou quase ilegível, a título de conjectura parece-nos 
ser oft. 
97 Não tenho dúvidas de que é o mesmo grafismo que na 
página 3 transcrevemos por kan. 
98 Wittgenstein tinha começado por escrever si (estaria a 
pensar em simple) e escreveu por cima only. 
99 Leia-se Grantchester. Povoação a sul de Cambridge. 



  

não é isto que quero dizer. Aquilo com que me 
espanto é com o facto de o céu ser o que quer que  
seja que é. Pode-se ser tentado a dizer  
que aquilo [13a] com que me espanto é  
uma tautologia, a saber, o facto de o céu  
ser azul ou não azul. Mas então é  
simplesmente sem sentido dizer que se está 
espantado com uma tautologia. Ora,  
aplica-se o mesmo à outra experiência  
que mencionei, a experiência  
de segurança absoluta. Todos nós sabemos o que  
significa estar em segurança na vida normal.  
Estou seguro no meu quarto, quando não posso ser  
atropelado por um autocarro.[13b] Estou seguro se  
já tive tosse convulsa & por isso não posso  
tê-la outra vez. Estar em segurança  
significa essencialmente que é  
fisicamente impossível que certas  
coisas me aconteçam &  
por esta razão, é sem sentido dizer que  
estou em segurança aconteça o que acontecer. [13c] 
Uma vez mais, este é um mau uso da palavra “seguro”  
tal como o outro exemplo era um mau uso  
da palavra “existência” ou da palavra “espanto”.  
Agora quero fazer-vos ver que 
um certo mau uso característico da nossa  
linguagem [13d] percorre todas as expressões  
éticas & religiosas. Todas estas  
expressões parecem, prima facie, ser 
simplesmente símiles. Assim, parece que, quando 
usamos a palavra “certo” em um sentido  
ético, embora aquilo que queremos dizer não  
é aquilo que queremos dizer seja certo no seu sentido 
trivial, é algo semelhante, e, quando  [13] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[13a] Var. (13-14): de que estou admirado é uma  
tautologia, a saber, de o céu ser azul  
ou não ser azul. Mas então é precisamente//   [13] 
isso, é absurdo dizer que uma pessoa  
se espanta com uma tautologia. A expressão 
verbal faz que o que eu possa dizer 
continua sem sentido & eu penso que  
é essencial que deva ser 
assim. Agora, aplica-se o mesmo àquela 
outra experiência que mencionei, 
a experiência de estar seguro absoluta 
segurança. 
 
[13b] Var. (14): Estou seguro  
se já tive tosse convulsa uma vez  
& não posso por essa razão tê-la outra vez. Isto é, estar 
seguro, essencialmente, quer dizer que é  
fisicamente impossível improvável que certas 
coisas me aconteçam, 
 
[13c] Var. (14): Uma vez mais, é um  
mau uso da palavra seguro como o outro exemplo 
era um mau uso da palavra existência. 
 
 
[13d] Var. (14-15): que percorre todas  
as expressões éticas & religiosas. Talvez  
possa descrevê-la melhor desta maneira: 
quando se torna claro para alguém que  
não existe, entre as proposições significativas,  
uma tal coisa como um juízo de  
valor absoluto, o primeiro pensamento,  
creio, é que todas as proposições éticas &  
religiosas são realmente (si)apenas símiles & 
que’é o que elas realmente parecem ser.  
Parece que quando usamos a  
palavra certo em um sentido ético, embora//   [14] 
aquilo que queremos dizer não seja o que dizemos por  certo 

quando dizemos, este é o caminho certo para 
Granchester, é algo semelhante & 
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[14a] we say “this is a good fellow”, although  
the word good here is not here doesn’t  
mean what it means in the sentence  
“this is a good football player”[.]100 There is  
seems xx xx101 seems to be some analogy similarity. And when  
[14b] we say “this man’s life was valuable”  
we don’t mean it in the same sense  
in which we would speak of some  
valuable juvela juvelry102 but there  
seems to be some sort of connection analogy.  
Now all religious terms seem in  
this sense to be used as similes,  
or alegoricaly.103 For when we speak of  
God & that be sees everything & when  
[14c] we p104 kneel & pray to him all our  
terms & actions seem to be parts  
of a great & elaborate alegory105  
which represents him as a human  
being of great power whose grace we  
try to win etc. etc. [14d] But this simile alegory106  
also extends to over the descriptions of describes  
the experience107 which I have just  
referred to. For, the first of them is,  
I believe, exactly what people were  
referring to when they said that  
God had created the world; & the  
[14e] experience of absolute safety has  
de been described by saying that  
we feel safe in the hands of God [.]108  
A third experience of the same  
kind is that of feeling guilty  
& again this was described by  
the phrase that God disaprooves109 
of our conduct. Thus in ethical  
& religious language we seem to            [14]  
 
 
 
 
 
 
                                                
100 Falta o ponto final. 
101 Duas palavras ilegíveis – é possível que seja to be. 
102 Tenho poucas dúvidas nesta leitura, mas também 
pode ser juwelry. 
103Leia-se allegorically. 
104 Provavelmente início de pray (como no MS 139a). 
105 Leia-se allegory. 
106 Leia-se allegory. 
107 Falta o s do plural, de acordo com o sentido do 
próprio texto. Rush Rhees também não corrigiu este 
lapso na fixação do texto.  
108 Falta o sinal de pontuação. 
109 Leia-se disapproves. 

[14a] Var. (15):  
…we say this is a good fellow 
we dont mean it in the same sense  
as when we say he is a good football, 
player but there is some similarity. 
 
[14b] Var. (15): th(i)es life of this  
man was valuable we dont mean 
it in the same sense as when we say  
this pièce of ju(w)velry is valuable but  
there seems to be some sort of  
connection. Now all religious terms & notions  
seem in this sense to be used as  
simil(iè)es or alegorical. 
 
[14c] Var. (15): we pra kneel & pray to 
him it is seems obvious that all our terms  
& actions are part of a big great & elaborate alegory 
 
 
[14d] Var. (15): Now this simile also  
extends over the two experiences which 
I have described above in fact110 the  
first of them ‘wondering at the existence  
of the world[’]111 is I believe exactly what 
we are ref people were referring to when 
 
 
[14e] Var. (15-16): experience of absolute  
safety is described by saying that  
we are safe under Gods protektion.112  
A third experience which belongs  
to this realm is the experience of  
feeling guilty & again that was described//113   [15]  
by the phrase that God disaprooves of our  
conduct. Now the three experiences  
which I have mentioned I have said  
that whenever we describe ethical  
or religious experiences we seem to 
use language only to make up similes. 
 
 
 
 
 
 

                                                
110 Em casos especiais, como este, não nos é possível 
reproduzir o estado gráfico do manuscrito. Realmente o t 
da palavra fact prolongou-se bastante, de tal modo que 
Wittgenstein sentiu a necessidade de riscar o apêndice 
sem contudo eliminar qualquer letra.  
111 A segunda aspa não foi colocada. 
112 Germanismo, leia-se protection. 
113 A seguir à página 15, surge uma não numerada e 
totalmente riscada por Wittgenstein, transcrevemo-la no 
fim da conferência e numeramo-la 15a. 



  

[14a] dizemos “este é um bom homem”, embora  
a palavra bom aqui não seja não  
signifique aqui aquilo que significa na frase  
“este é um bom jogador de futebol”[.] Há  
parece xx xx Parece haver alguma analogia semelhança. E quando 
[14b] dizemos “a vida deste homem foi valiosa”  
não queremos dizê-lo no mesmo sentido  
em que falaríamos de algumas  
jóiva jóias valiosas, porém, parece 
existir alguma espécie de conexão analogia  
Ora, todos os termos religiosos parecem,  
neste sentido, ser usados como símiles  
ou alegoricamente. Pois quando falamos de  
Deus & do facto de ele ver todas as coisas & quando   
[14c] r nos ajoelhamos & lhe rezamos, todos os nossos 
termos & acções parecem ser partes  
de uma grande & elaborada alegoria  
que o representa como um ser  
humano de grande poder, cujas graças  
tentamos ganhar, etc. etc.[14d]Porém, esta sílmile alegoria  
também se pode alargarem relação às descrições de descreve 
as experiências que acabei de  
referir. Pois a primeira experiência é,  
creio, exactamente aquela que as pessoas  
referiram quando disseram que  
Deus criou o mundo; & a  
[14e] experiência de segurança absoluta  
tem de sido descrita, dizendo-se que  
nos sentimos seguros nas mãos de Deus [.]  
Uma terceira experiência da mesma  
espécie é a do sentimento de culpa  
& uma vez mais isto foi descrito pela  
frase: Deus desaprova  
a nossa conduta. Assim, na linguagem  
ética & religiosa parecemos que       [14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[14a] Var. (15):  
dizemos que este é um bom aluno 
não queremos dizer isso, no mesmo sentido,  
como quando dizemos que ele é um bom jogador 
de futebol, mas existe alguma semelhança. 
 
[14b] Var. (15): esta vida deste  
homem foi valiosa, não queremos dizer 
isso no mesmo sentido como quando dizemos  
esta peça de joalharia é valiosa, mas  
parece haver uma espécie de  
conexão. Ora, todos os termos religiosos & noções  
parecem ser usados, neste sentido, como  
símiles ou alegoricamente. 
 
[14c] Var. (15): reza ajoelhamos & lhe rezamos  
é parece óbvio que todos os nossos termos  
& acções são parte de uma grande grande & elaborada alegoria 
 
 
[14d] Var. (15): Ora, este símile também  
se estende às duas experiências que 
descrevi acima, de facto, a  
primeira delas, ‘espantar-se com a existência  
do mundo[’] é, creio, exactamente o que 
estamos a ref as pessoas referiram quando 
 
 
[14e] Var. (15-16): experiência de absoluta  
segurança é descrita ao dizer que  
estamos seguros sob a protecção de Deus.  
Uma terceira experiência que pertence  
a este domínio é a experiência do  
sentimento de culpa &, de novo, aquela foi descrita//[15]  
pela frase: Deus desaprova a nossa  
conduta. Ora, as três experiências  
que mencionei Eu disse  
que sejam quais forem as experiências éticas  
ou religiosas que descrevêssemos, parece que 
usamos a linguagem apenas para inventar símiles. 
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constantly to be using similes. But  
a simile must be the simile for  
[15a] something. And if I can express describe a  
fact by means of a simile I must  
also be able to drop the simile &  
to express describe the facts without it.  
Now in this our case as soon as we  
try to drop the simile & simply to state  
the facts behind it which stand  
behind it, we find that there  
are no such facts. And so, what  
at first appeared [15b] to be a simile, now  
seems to be mere nonsense. – Now  
the three experiences which I have  
[15c] mentioned to you (and I could have  
added some more others) seem to those  
who have experienced them, for  
instance to me, to have in some  
sense an intrinsic, absolute, value.  
But when I say they are experiences,  
surely, they are facts; they have taken  
place then & there, lasted a certain  
definite time & consequently are  
describable. And so from what  
[15d] I have said some minutes ago  
I must admit it is nonsense to  
say that they have absolute  
value. [15e] And here I have arrived at  
the main point of this paper:, it is  
the paradox that an experience,  
a fact should seem to have absolute  
value.114 And I will make my115 point  
still more acute by saying “it is  
the paradox that an experience, a fact,     [15]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
114 Este parágrafo gramatical (que começa em And here) 
não existe no TS 207 nem na versão princeps. 
115 Palavra de difícil leitura. Provavelmente my (a nossa 
primeira leitura foi this). 

 
 
 
[15a] Var. (16): 
something & if I can express a  
fact by means of a simile I must  
also be able to drop the simile and  
to explain the facts without it. Now  
what happens to us in this case is  
that as soon as we try to drop the  
simile & try to state simply the facts  
that stand behind them we find  
that there are no such facts. 
 
[15b] Var. (16):  
….appeard116 to be símiles 
 
[15c] Var. (16): 
mentioned before (and I could have  
added many some more) seem to those  
who have experienced them for instance to me to  
have some in some sense an intrinsic  
an absolute value. 
 
 
 
 
[15d] Var. (16): I said some… 
 
 
[15e] Var. (16-17): And here  
I (am)have117 at arrived at the main point of  
this paper & it is the paradox for   
I know not how to call it that an experience//118   [16] 
a fact should have an absolute value. 
And I will make the point still more  
acute by saying that an experience a fact  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
116 Leia-se appeared. 
117 Hesitação na escolha do verbo auxiliar. 
118 A seguir à página 16, surge uma não numerada e 
totalmente riscada por Wittgenstein, transcrevemo-la no 
fim da conferência e numeramo-la 16a. 



  

estar constantemente a usar símiles. Mas 
um símile deve ser o símile de  
[15a] alguma coisa. E se eu posso expressar descrever um  
facto por meio de um símile, também  
devo ser capaz de deixar cair o símile &  
expressar descrever os factos sem ele.  
Ora, este no nosso caso, logo que  
tentamos deixar cair o símile & exprimir simplesmente  
os factos atrás dele que estão  
atrás dele, descobrimos que  

    não há tais factos. E, assim, o que,  
à primeira vista, [15b] aparentava ser um símile,  
parece ser agora mero sem sentido. – Ora,  
as três experiências que  
 [15c] vos mencionei (e podia ter  
acrescentado mais algumas outras) parecem ter,  
para aqueles que as experimentaram, por  
exemplo eu, em certo  
sentido, um valor intrínseco, absoluto.  
Porém, quando digo que elas são experiências, 
seguramente são factos; tiveram lugar  
algures, duraram um certo tempo 
definido & consequentemente são  
descritíveis. E, assim, em resultado do que   
[15d] disse alguns minutos atrás,  
tenho de admitir que é sem sentido  
dizer que têm valor  
absoluto. [15e] E aqui cheguei ao  
ponto principal da minha comunicação: é  
o paradoxo de que uma experiência,  
um facto tenha pareça ter valor  
absoluto. E tornarei o meu argumento  
ainda mais incisivo dizendo: “É  
o paradoxo de que uma experiência, um facto [15] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[15a] Var. (16):  
alguma coisa & se posso expressar um  
facto por meio de um símile, também  
devo ser capaz de renunciar ao símile e 
explicar os factos sem ele. Ora, 
o que acontece, neste caso, é  
que logo que tentamos deixar cair o(s)  
símile(s) & tentamos expor, simplesmente, os factos  
que estão atrás deles, descobrimos  
que tais factos não existem. 
 
[15b] Var. (16):  
…parecem ser símiles   
 
[15c] Var. (16):  
mencionei antes (e podia ter  
acrescentado muitas algumas mais) parecem ter, para aqueles 
que as experienciaram por exemplo, para mim,  
algum em certo sentido, um valor  
intrínseco, um valor absoluto. 
 
 
 
 
[15d] Var. (16): dizia alguns… 
 
 
[15e] Var. (16-17): E aqui  
cheguei ao ao ponto fulcral  
desta comunicação & é o paradoxo porque   
não sei como chamá-lo que uma experiência//   [16] 
um facto tenha um valor absoluto. 
E quero tornar a questão ainda mais  
incisiva ao dizer de uma experiência, de um facto  
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should seem to have supernatural value.  
Now there is a way in which I would be  
tempted to meet119 this paradox: Let  
me first consider again our first expe- 
rience of wondering at the existence  
of the world & let me describe it in a  
slightly different way: We all know, what  
in ordinary life would be called a  
miracle. It obviously is simply an  
event the like of which we have never  
yet seen. Now suppose such an  
event happened. Take the case that  
one of you suddenly grew a lions head  
[16a] & began to roaring. Certainly that would  
be as extraordinary a thing as I  
cann immagine.120 Now whenever we would  
should have recovered from our  
surprise, what I would suggest  
would to be fech121 a Doctor & have the  
case scientifically investigated & if  
it were not for hurting him I would  
have him vivisected. And where would  
[16b] the miracle have got to?,122 for it is  
clear that when we look at it in  
this way everything miraculous has  
would have disappeared; unless  
what we mean by this term  
is merely that a fact has not  
yet been explained by science,  
which again means that we have hitherto  
failed to group this fact with  
others in a scientific system.  
This shews123 that it is absurd to  
say th “science has provedd that   [16]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
119 Leitura duvidosa. 
120 Leia -se imagine; cann estava escrito com dois “énes” 
e foi corrigido. 
121 Leia-se fetch. 
122 Riscou a vírgula. 
123 Ver a nota 33. 

 
…schould  
have a supernatural value. Now the  
way I would be tempted at first  
to meet this paradox is this. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[16a] Var. (17):  
& began to roaring certainly thats 
as extraordinary a thing as I can  
 
[ There is nothing either good or bad but  
thinking makes it so ]124 
 
immagine. Now whenever we would have  
recovered from our surprise what  
I would suggest is to fech a physiolo, 
gist & have the case scientifically 
investigated & if it were not for being afraid  
of h(e)urting him I’ld125 have him vivisected. 
 
[16b] Var. (17): the miracle have  
gone to, for it is clear that looking  
at it in this way everything miraculous  
has disappeared unless what we  
mean by miraculous is merely that//126  [17] 
we have (t)hitherto failed to group this  
fact with others in a scientific  
system. But (t)This means that it  
has no sense to say “science has 
prooved that  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
124 Quando estava a redigir a primeira versão do texto, na 
p. 8 não lhe ocorreu a frase de Shakespeare. Anotou-a 
agora, fora de contexto, sem referir que a frase é a que 
aludira antes sem a citar ipsis verbis. (Ver nota 49) 
125 Pichler transcreve “I’lld”. Mas não seria mais correcto 
I’d? 
126 A seguir à página 17, surge uma não numerada e 
totalmente riscada por Wittgenstein, transcrevemo-la no 
fim da conferência e numeramo-la 17a. 



  

tenha parecça ter algum valor sobrenatural.  
Ora, há uma maneira pela qual eu estaria  
tentado a fazer frente a este paradoxo: Primeiro,  
deixem-me considerar, de novo, a nossa primeira expe- 
riência de espanto com a existência  
do mundo & deixem-me descrevê-la de um  
modo ligeiramente diferente: Todos nós sabemos  
o que na vida vulgar seria chamado um  
milagre. Como é óbvio, é simplesmente um  
acontecimento como nunca  
antes tínhamos visto. Agora, imaginai que um tal  
acontecimento tinha lugar. Tomai o caso que  
a um de vós crescia, de repente, uma cabeça de leão  
[16a] & começava a rugindor. Por certo que  
seria uma coisa tão extraordinária quanto  
consigo imaginar. Ora, quando quer que estivéssemos  
nos recompuséssemos da nossa  
surpresa, o que eu sugeriria  
seria mandar vir um médico & fazer que o  
caso fosse investigado cientificamente & se  
não fosse por causa do sofrimento da pessoa  
faria que fosse sujeito a vivissecação. E onde  
[16b] é que teria ido parar o milagre?, porque é  
claro que quando olhamos para isso  
deste modo, tudo o que havia de milagroso 
teria desaparecido desapareceu; a menos que  
aquilo que queiramos dizer com esta palavra  
seja, simplesmente, que um facto ainda não  
foi explicado pela ciência,  
o que significa de novo que até aqui  
não conseguimos agrupar este facto com  
outros em um sistema científico.  
Isto mostra que é absurdo  
dizer a “a ciência provou que       [16] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…deva  
ter um valor sobrenatural. Ora, a  
maneira como seria tentado, primeiramente,  
a afrontar este paradoxo é esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[16a] Var. (17):  
& começava a rugindor, certamente que é 
uma coisa tão extraordinária quanto posso  
[Nada é bom nem mau, mas é 
o pensamento que o faz assim ] 
imaginar. Ora, quando estivessemos   
recompostos da nossa surpresa, o que  
eu sugeria era mandar vir um fisiolo, 
gista & investigar o caso cientificamente 
& se não fosse por ter receio de 
o magoar, faria que fosse sujeito a vivissecção. 
 
[16b] Var. (17-18): onde teria ido parar 
o milagre? porque é claro que olhando-o  
desta maneira, o que quer que seja miraculoso  
desapareceu, a menos que o que queiramos 
dizer com miraculoso seja, simplesmente, que//  [17] 
até agora não conseguimos agrupar este  
facto com outros em um sistema  
científico. Masu (i)Isto significa que  
não tem sentido dizer “a ciência  
provou que 
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there are no miracles”. No,The truth is that the scientific  
way of  looking at a fact is not the  
way to look at it as a miracle.  
For, immagine127 whatever fact you may,  
[17a] it is not in itself miraculous in the  
the absolute sense of that term. For we  
see now that again we have been using  
the word “miracle” in a relative & an  
absolute sense. And I will now describe  
the experience of wondering at the existence  
of the world by saying: it is the experience  
of seeing the world as a miracle. Now  
I am tempted to say that the right  
expression in language for the miracle  
of the existence of the world, though  
it is not any proposition in language,  
is the existence of the language itself.  
But what then does it mean to us be  
aware of this miracle at some times  
& not at other times. For all I have  
said by shifting the expression of  
the miraculous from an expression  
by means of language to the expression  
by the existence of language, all  
I have said is again that we  
cannot express what we want  
[17b] to express & that all we say about  
the absolute miraculous remains nonsense. –  
Now the answer to all this will  
seem perfectly clear to many of  
you. You will say: well, if certain  
experiences constantly tempt us  
to atribute128 a quality to them  
which we call absolute or ethical  
value & importance, this simply               [17]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
127 Leia-se imagine.  
128 Leia-se attribute.  

there are no mira(k)cles.” 
No: the scientific way of looking  
a(f)t a fact is not the way to look at  
it as a miracle. 
 
[17a] Var. (18-19): it is not in itself a 
miracle in the absolute sense & there  
(a)one is in itself not not more or less  
mirakuleus than the other. I heard once129 
(in)a preacher in a Cambridge Church say  
that of course there were still mira(k)cles  
(p)happening only look at the tiny little  
seed from which a trees grows. But  
is this more is wrong for is this more  
mira(k)culous than that a stone falls  
or in fact any thing which happens  
whatever happens! Again we see that  
we have used the term miracle in 
a relative & an absolute sense. In  
the ralative sense it simply meant 
a hitherto unknown kind of event. 
Well that’s a trivial meaning. But  
when we are tempted to use it in 
what I would like to (k)call a deep  
meaning sense then it means we want it to mean  
that we wonder at it not because of  
its the ra(t)rity of what the event has happened but  
because what has happened has happened 
whatever has happened. And here we have  
the misuse of the word “to wonder” which  
we talked about previously. – In fact//   [18] 
what I then called to wonder at  
the existence of the world I  
might have equaly well described 
by saying to regard as the experience to of looking xx130 at 
existens as a mira(k)cle. Now I am  
(…) 
of the existence of the world is the  
miracle of the existence of language  
but this would not account for  
a fact being important the absolute  
importance of but what has 
does it mean to notice that this  
miracle some times & not at other times? 
 
[17b] Var. (19):  
express & that all we say about it  
is remaines nonsense. Now the answer  
 
 
 

                                                
129 Da palavra once sai uma seta a indicar que o seu lugar 
gramatical correcto é antes do verbo e depois do sujeito. 
130 Ou era um monossílabo ou uma palavra que mal 
começou a escrever logo riscou. Ilegível. 



  

não há milagres”. Não A verdade é que o modo de  
olhar científico para um facto não é o  
modo de olhar para ele como um milagre.  
Pois, qualquer que seja o facto que imagineis,  
[17a] ele não é em si mesmo milagroso no  
sentido absoluto do termo. Pois  
vemos agora de novo que temos estado a usar  
a palavra “milagre” em um sentido relativo & em  
um sentido absoluto. E agora quero descrever  
a experiência do espanto com a existência  
do mundo dizendo: é a experiência de 
ver o mundo como um milagre. Ora,  
estou tentado a dizer que a expressão  
certa na linguagem para o milagre  
da existência do mundo, embora  
não seja uma proposição na linguagem,  
é a existência da própria linguagem.  
Mas o que significa então nós ter-se  
consciência deste milagre umas vezes  
& outras não. Pois tudo o que  
disse ao mudar a expressão do  
milagroso [passando] de uma expressão  
por meio da linguagem para a expressão  
pela existência da linguagem, tudo  
o que disse é novamente que  
não podemos exprimir o que queremos  
[17b] exprimir & que tudo o que dizemos acerca do 
milagroso absoluto continua a ser sem sentido. –  
Ora, a resposta a tudo isto  
parecerá perfeitamente clara a muitos de  
vós. Direis: bem, se certas  
experiências nos induzem constantemente  
a atribuir-lhes uma qualidade  
a que chamamos valor & importância  
absolutos ou éticos, isto mostra       [17] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

não existem milagres.” 
Não: o modo de olhar científico  
para um facto não é o modo de olhar para  
ele como um milagre. 
 
[17a] Var. (18-19): não é em si próprio um 
milagre, em sentido absoluto & exist  
(a)um facto não não é em si mesmo mais ou menos  
miraculoso do que o outro. Uma vez ouvi  
(e)um pregador dizer, em uma Igreja de Cambridge  
que, evidentemente, existiam ainda milagres  
(p)bastando apenas olharmos para a sementinha  
de que cresce uma árvore. Mas  
é isto mais está errado, porque é isto mais  
miraculoso do que a queda de uma pedra  
ou, de facto, qualquer coisa que aconteça  
o que quer que seja! De novo, vemos que  
usámos o termo milagre em um 
sentido relativo & em um absoluto. No  
sentido relativo, simplesmente, quer dizer  
uma espécie de evento desconhecido até agora. 
Bem, este é um significado trivial. Mas   
quando estamos tentados a usá-lo no 
que eu gostaria de chamar um significado sentido 
profundo então quer dizer queremos significar  
que nos espantamos com isso, não por causa de  
sua a raridade, do que o evento aconteceu, mas  
porque o que aconteceu, aconteceu 
o que quer que seja que tenha acontecido. E aqui temos  
o mau uso da palavra “espantar-se com” de que  
falámos previamente. – De facto//   [18] 
o que eu então chamava espantar-se com 
a existência do mundo  
podia ter sido, igualmente, bem descrito,  
ao dizer para reparar como a experiência para de olhar xx para 
a existência como um milagre. Neste momento, estou  
tentado a dizer que a expres, 
são certa na linguagem para o milagre  
da existência do mundo é o  
milagre da existência da linguagem  
mas isto não daria conta de  
um facto ser importante, de [ter] importância  
absoluta de mas o que tem 
significa reparar algumas vezes nesse neste  
milagre & outras vezes não?  
 
[17b] Var. 139a, p. 19:  
exprimir & que tudo o que dizemos  
é permanece absurdo. Agora, a resposta  
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shews131 that after all by these  
words we don’t mean nonsense,  
that after all what we mean by  
saying that an [18a] experience has  
absolute value is just a fact like  
other facts & that all our difficulties  
it comes to is, that we have not yet succee 
ded in finding the correct logical analy- 
sis of what we mean by our ethical  
& religious expressions. – Now when  
this is urged against me I at once  
see clearly, as it were in a flash of  
light, not only that no description  
that I cann think of would do  
to describe what I mean by absolute  
value, but that I would reject every  
significant description or explanation  
that anybody could possibly  
suggest, ab initio, on the ground  
of its significance. That is to say:  
I see now that these nonsensical  
expressions were not nonsensical  
[18b] because I had not yet found the  
correct expressions,132 but that their133  
nonsensicality was their very essence.  
For all I wanted to do with them  
was to go beyond the world  
& that is to say beyond significant  
language. [18c] My whole tendency & I  
believe the tendency of all men  
who ever tried to write or talk  
Ethics or Religion was to run x134 against  
the boundaries of language. This  
running against the walls of our cage        [18]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
131 Ver nota 33. 
132 Lia-se por baixo expresion, alterado para expressions.  
133 Leitura duvidosa. 
134 Uma letra totalmente riscada. 

 
 
 
 
[18a] Var. (19-20):  
…experience has absolute  
value is just a fact (k)like other facts//   [19] 
& that is to say that my contention  
in the beginning of this paper (th)when I  
said that no describable fact  
could ever be or imply an absolute judgment 
was wrong. Now when this is urged  
against me I say (immediately) see perfectly 
clearly as it where in a flash of light, 
not only that no description that  
could I can think of would do  
to describe significantly these  
experiences, but that I would  
reject every explanation that  
anybody could possibly suggest ab initio   
on the ground of its significance. 
 
[18b] Var. (20):  
because I had not  
jet135 found the significant explana, expression 
tion but that there136 nonsensi, 
cality was there137 very essence  
 
 
 
 
[18c] Var. (20): My whole  
& as I believe the tendency of all those who ever (138) tried 
tendency to talk or write about ethics & religion was to runn 
against the]  
boundar(y)ies of language. This running  
against the walls of our cage is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
135 Palavra tomada por yet. 
136 Leia-se their. 
137 Ver nota anterior. 
138 Na transcrição do dactilografado aparece escrito …all 
those who have tried to talk… 



  

simplesmente que no fim de contas por essas  
palavras nós não queremos dizer um sem sentido,  
que, no fim de contas, tudo o que queremos dizer   
quando dizemos que uma [18a] experiência tem  
valor absoluto é apenas um facto como  
outros factos & as nossas dificuldades o que acaba 
por estar em causa é apenas que ainda não conse-  
guimos encontrar a análise lógica correcta  
daquilo que queremos dizer com as nossas expressões 
éticas & religiosas. – Ora, quando  
isto é invocado contra mim, vejo imediatamente,  
de forma clara, por assim dizer, como se fosse um 
clarão, não só que nenhuma descrição  
que eu sou capaz de pensar serviria para 
descrever o que quero dizer por valor  
absoluto, mas que também rejeitaria, ab initio,  
por causa da sua significação, qualquer descrição 
significativa ou explicação  
que alguém pudesse sugerir  
como possível.2 Quer dizer:  
Vejo agora que estas expressões  
sem sentido não eram sem sentido 
[18b] por eu não ter ainda encontrado as  
expressões correctas, mas por o seu 
serem sem sentido ser a sua mesmíssima essência. 
Porque tudo o que quis fazer com elas  
foi ir para além do mundo,  
& isto quer dizer, para além da linguagem  
significativa. [18c] Toda a minha tendência & 
creio, a tendência de todos os homens  
que alguma vez tentaram escrever ou falar  
de Ética ou Religião foi correr x contra  
os limites da linguagem. Esta  
corrida contra as paredes da nossa jaula    [18] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 Não foi possível manter o lugar que as palavras ocupam na 
frase, em inglês, uma vez traduzidas e fixadas à sintaxe do 
português. E, como o leitor já reparou, este não é o único caso 
em que isso acontece.  

 
 
 
[18a] Var. (19-20):  
…experiência tem valor absoluto 
é precisamente um facto como outros quaisquer//   [19] 
& isso quer dizer que a minha contenção  
no princípio desta comunicação (o)quando  
disse que nenhum facto descritível  
podia alguma vez ser ou implicar um juízo absoluto  
estava errado. Ora, quando isto é lançado  
contra mim, digo (imediatamente) vejo perfeitamente 
claramente como se fosse um relâmpago, 
não só que nenhuma descrição que  
eu pudesse possa pensar poderia  
descrever significativamente estas  
experiências, mas que rejeitaria  
qualquer explicação que  
alguém sugerisse como possível ab initio   
pela razão da sua significação. 
 
 
 
 
[18b] Var. (20):  
porque não tenha 
ainda encontrado a explicação significativa expressão 
mas que a sua absurdi, 
dade era a mesmíssima essência delas.  
 
[18c] Var. (20): A minha tendência principal  
& tal como creio a tendência de todos aqueles que alguma vez  tentaram 
falar ou escrever acerca de ética & religião era correr contra os]  

limit(i)es da linguagem. Esta corrida  
contra as paredes da nossa jaula é 
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[19a] is perfectly, absolutely, hopeless. –  
Ethics, so far as it springs from the  
desire to say something about the  
ultimate meaning of life, the absolute  
good, the absolute valuable can be no  
science. What it says does not add  
to our knowledge in any sense.  
But it is a document of a tendency  
in the human mind which I perso 
naly139 cannot help respecting  
deeply & I would not for my life  
ridicule it.   [19] 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
139 Leia-se personally.  

 
[19a] Var. (20): …is   
perfectly, absolutely, hopeless. & still      
I feel respect for it & would not for my life   
ridicul it. I will sum up: I therefore140 believe  
that so far as Ethics springs from the  
desire to m express say something about the ultimat  
ultimate meaning of life, the absolute good,  
the absolute important it can be no//   [20]  
science, that is to say what it  
sa(i)ys does not add to our knowledge  
in any sense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
140 O fim da palavra está quase completamente apagado, 
o que nos levanta dúvidas se era para permanecer. 



  

[19a] é perfeitamente, absolutamente desesperada. –  
A Ética, na medida em que nasce do  
desejo de dizer alguma coisa acerca do  
significado último da vida, do bem absoluto, 
do absolutamente valioso não pode ser  
ciência. O que ela diz não acrescenta nada  
ao nosso conhecimento em nenhum sentido.  
Porém, é um testemunho de uma tendência  
do espírito humano que eu pesso 
almente não posso deixar de respeitar  
profundamente & por nada deste mundo  
a ridicularizaria.                                   [19] 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

[19a] Var. (20): …é   
perfeitamente, absolutamente, desesperada. & ainda      
sinto respeito por ela & por nada da minha vida   
a ridicularizaria. Em resumo: creio que, por esta razão  
na medida em que a Ética nasce do  
desejo de m exprimir dizer algo acerca do últim  
significado último da vida, o bem absoluto,  
a importância absoluta não pode ser //   [20]  
ciência, quer dizer o que ela  
d(e)iz não acrescenta nada conhecimento  
em nenhum sentido.  
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[15a] 
of scientific expression they are a 
misuse of language in fact they are  
nonsense. 141 The word to wonder has  
of course a good sense which we all  
understand if it means to wonder at  
a certain state of things to wonder  
that such & such is the case. It 
has a good & clear sense to say  
that I wonder at some un(s)usually  
dressed man as I have never seen  
before or at some strange sound etc etc 
It is also clear what it means to  
wonder at the existence of say a  
building which you had thought 
had been pulled down long ago 
for here it has a meaning to say  
I did not think that this building  
still existed or to say that it does  
exist. On On the other hand its nonsense 
& not a prop at all to say that colour & sound  
exists & for this reason its nonsense 
to say that I wonder at their  
existence: Now the correct wright expression 
of what we mean when we say that  
colour & sound etc exist is not a  
proposition at all but realy the  
vocabulary 
 

 

 

 

 

 
                                                
141 Acrescentamos aqui três páginas do original 
manuscrito existente na Wren Library – o MS 139a – 
totalmente inutilizadas e que designamos por 15a, 16a e 
17a. Isto porque elas estão intercaladas entre as páginas 
15-16, 16-17 e 17-18 do manuscrito, mas não estão 
numeradas. Estas páginas fazem parte do manuscrito, 
mas não desempenham qualquer papel no fio da 
argumentação que Wittgenstein desenvolve. Aliás, 
estamos em crer que o papel destas três páginas 
totalmente riscadas é outro. Elas serviram para 
Wittgenstein anotar as primeiras impressões acerca da 
Ética. Provavelmente quando o convidaram a proferir a 
conferência. As suas observações remetem, como se 
pode ler (embora com alguma dificuldade), para linhas 
gerais de pensamento. E, se as cotejarmos com os 
manuscritos, verificamos que desistiu de algumas ideias 
que anotou e seguiu outras.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

de expressão científica, elas fazem um 
mau uso da linguagem, de facto, são  
absurdas. A palavra “espantar-se” tem,  
com certeza, um sentido adequado que todos nós  
compreendemos se significa espantar-se com  
um certo estado-de-coisas, espantar-se  
que tal & tal se passe. Tem 
um sentido adequado & claro dizer  
que me espanto de uma pessoa vestida 
de forma bastante extravagante como nunca tinha  
visto antes ou de um som bastante estranho, etc etc 
Também é claro o que quer dizer  
espantar-se com a existência de, por exemplo, um  
edifício que pensávamos 
que tinha sido demolido há muito tempo atrás, 
pois, neste caso, tem um significado dizer:  
eu não pensava que este edifício  
ainda existisse ou dizer que existe.  
Por Por outra parte, é absurdo 
& não é uma prop, em absoluto dizer que a cor & o som  
existe & por esta razão, é absurdo 
dizer que me espanto com a sua  
existência: ora, a expressão correcta certa  
daquilo que queremos dizer quando dizemos que  
a cor & o som etc existem não é uma  
proposição, em absoluto, mas realmente o  
vocabulário 
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[16a] 
Galstonsche Photogr.     
Sense of life 
What makes life worth living     
Worth. Value importance142  
 
Ethic is the enquiry into what  
is good  
Ethic is the enquiry into what  
is valuable.     
Ethic is if any thing the natural  
science of value. 
Distinction between relative & abso 
lute value. Examples. 
Statements of relative value, goodness 
or importance are statement of 
facts which are in no way problematik  
Contrast to judgements143 of absolute  
value. Attitude of the Judge to the  
judged.  
No Statement of fact is or implies  
an absolute judgment 
Science & the Whole realm of  
propositions contains no absolute  
no ethical judgment. 
Still let u(n)s investigate such absolute  
judgements & that we can only do by  
investigating the cases where we are  
tempted to make absolute judgments. 

I will describe an experience which  
I allways must think about when I whant to know what 

I mean by144 abso 
lute importance. The experience of won 
dering at the Existence of the world. 
Let us analyse this verbal expres, 
sion of my experience. It is nonsense. 
Expression of existence & possibility 
 

 

 

 

 
                                                
142 Estas frases soltas, desligadas do resto, estão escritas 
na margem esquerda e ao alto. A página está 
completamente riscada e inutilizada por Wittgenstein. 
143 Está escrito como transcrevemos e não como faz 
Pichler, para o WN – “judgment”. 
144 Duas frases escritas sobre a linha: a leitura de “what I 
mean by” não oferece qualquer dúvida; o mesmo se pode 
dizer da linha mais acima onde se diz I whant to know, 
embora com o deslize ortográfico de whant por want. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf. de Galton     
Sentido da vida 
O que faz a vida digna de ser vivida     
Digno. Valor importância  
 

A Ética é a investigação sobre aquilo que  
é bom  
A Ética é a investigação sobre aquilo que  
é valioso.     
Se a Ética é alguma coisa, é a ciência  
natural do valor. 
Distinção entre valor relativo & abso 

luto. Exemplos. 
Declarações de valor relativo, bondade  

ou importância relativa são declarações de 
factos que não são de modo algum problemáticos  
Contraste com os juízos de valor  
absoluto. Atitude do Juiz para com o  
julgado.  

Nenhuma Declaração de facto é, ou implica,  
um juízo absoluto 

A ciência & a Totalidade do domínio das  
proposições não contém nenhum  
juízo absoluto, nenhum juízo ético. 

Investiguemos ainda tais juízos  
absolutos & aqueles que só podemos fazer na  
investigação dos casos onde estamos  
tentados a fazer juízos absolutos.  

Descreverei uma experiência na qual  
Eu penso sempre quando quero saber o que quero dizer com 
importância absoluta. A experiência do espan 
to com a Existência do mundo. 
Analisemos esta expressão ver 
bal da minha experiência. É absurda. 
Expressão da existência & possibilidade  
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[17a] 
 

 

 

 

 

 

 

 

The order of events145  
 
 
 
will  
 
 
Fr. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
145 Frase inacabada escrita ao alto, no lado direito (de 
cima para baixo). Página inutilizada, onde se percebe que 
está desenhado um esquema. Na versão electrónica do 
Wittgenstein Nachlaβ, esta página não foi transcrita. 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ordem dos acontecimentos 
 
 
 
vontade  
 
 
Fr. 
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WITTGENSTEIN’S LECTURE ON ETHICS 
 
The following lecture, hitherto unpublished, was prepared by Wittgenstein 
for delivery in Cambridge sometime between September 1929 and December 
1930. It was probably read to the society known as “The Heretics,” to which 
Wittgenstein gave an address at that time. The manuscript bears no title.  
So far as is known, this was the only popular lecture ever composed or deliv- 
ered by Wittgenstein. 
The text that follows the lecture below is a transcript of shorthand notes  
made by the late Friedrich Waismann during and after conversations with 
Wittgenstein and Moritz Schlick in 1929 and 1930. They are here reproduced  
with the kind permission of Waismann’s literary executors, Professor Sir 
Isaiah Berlin, Professor Gilbert Ryle, and Professor Stuart Hampshire. 
Our thanks are due for assistance by Mr. Brian Mc.Guinness, who is working 
on the Waismann papers under a grant from the British Academy. 
We are indebted to Mr. Rush Rhees for the above information and for  
help in the preparation of the following materials, and to him and to Witt- 
genstein’s other literary executors, Miss Elizabeth Anscombe and Professor  
G. H. von Wright, for permission to publish the lecture.     
        THE EDITORS 
 
 

I. A Lecture on Ethics1  
 

Before I begin to speak about my subject proper let me make a  
few introductory remarks.   I feel I shall have great difficulties in  
communicating my thoughts to you and I think some of them may  
be diminished by mentioning them to you beforehand. The first  
one, which almost I need not mention, is2 that English is not  
my native tongue and my expression therefore often lacks that  
precision and subtlety3 which would be desirable if one talks  
about a difficult subject. All I can do is to ask you to make my  
task easier by trying to get at my meaning in spite4 of the faults  
which I will constantly be committing against the English gram- 
mar. The second difficulty I will mention is this, that probably  
many of you come up to this lecture of mine with slightly wrong  
expectations. And to set you right in this point I will say a few  
words about the reason for choosing the subject I have chosen:  
When your former secretary honoured me by asking me to read  
a paper to your society, my first thought was that I would cer- 
tainly do it and my second thought was that if I was to have the// [3]  
                                                
1 Este texto – fixado por Rush Rhees e intitulado A Lecture on Ethics – foi publicado em The 
Philosophical Review, 74, 1965, pp. 3-12. Esta fixação baseia-se, unicamente, no TS 207. O TS 207 é um 
texto dactilografado que não tem título (de resto como as duas versões manuscritas) e está à guarda da 
Wren Library, no Trinity College, em Cambridge. No topo da primeira página, lado esquerdo, escrito a 
lápis, observa-se a seguinte nota, Manuscript von Dr. Ludwig Wittgenstein e no topo da mesma, lado 
oposto, Anscombe 1+3 no hurry. Tamanho das folhas, em papel vegetal: 22,4x28,4cm, numeradas a lápis 
no canto superior direito e à máquina no superior esquerdo, excepto a primeira que só está numerada a 
lápis. As três primeiras folhas têm marcas de ferrugem de “clipes”, o mesmo acontece para as três 
últimas. NOTA: os editores omitem a forma coloquial Ladies & Gentlemen que está no início. Nas 
variantes de pé de página, indicamos a negrito as palavras do TS 207 que foram eliminadas ou corrigidas 
na versão publicada, para melhor se identificar as intervenções dos editores.  
2 Var. TS 207, p. 1: vírgula (a seguir a is) que os editores retiraram. 
3 Var. TS 207, p. 1: that precision and subtilty which… 
4 Var. TS 207, p. 1: meaning inspite of the faults… 



  

 
Conferência de Ética de Wittgenstein  
 
A seguinte conferência, até agora inédita, foi preparada por Wittgenstein 

para ser proferida em Cambridge, algures, entre Setembro de 1929 e Dezembro 
de 1930. Provavelmente, foi lida à sociedade conhecida como “Os Heréticos”, à qual  
Wittgenstein apresentou, nessa altura, uma comunicação. O manuscrito não tem título. 
Tanto quanto se sabe, esta foi a única conferência popular alguma vez composta ou pro- 
ferida por Wittgenstein. 
 
 O texto que segue a conferência infra é uma transcrição de notas estenografadas  
feitas pelo falecido Friedrich Waismann durante e depois de conversas com 
Wittgenstein e Moritz Schlick em 1929 e 1930. São aqui reproduzidas  
com a amável autorização dos executores literários de Waismann, o Professor “Sir”  
Isaiah Berlin, o Professor Gilbert Ryle e o Professor Stuart Hampshire. 
São devidos agradecimentos pela ajuda do Sr. Brian McGuinness, que está a trabalhar  
nos documentos de Waismann com uma bolsa da Academia Britânica.1 
 
 Estamos em dívida para com o Sr. Rush Rhees pelas informações supra e pela  
ajuda na preparação dos materiais que se seguem e, para com ele e para com os  
outros executores literários de Wittgenstein, a Senhora Elizabeth Anscombe e o Professor 
G. H. von Wright, pela autorização para publicar a conferência.  
         OS EDITORES 
 

 
I: Uma Conferência sobre Ética 
 
Antes de começar a falar do meu tema, propriamente dito, permiti-me que faça  

algumas observações introdutórias. Sinto que terei grandes dificuldades em  
comunicar-vos os meus pensamentos e penso que algumas delas podem  
ser diminuídas ao mencioná-las, de antemão, perante vós. A primeira,  
que quase não preciso de mencionar, é que o inglês não é a  
minha língua materna e, por isso, a minha expressão carece muitas vezes daquela  
precisão e subtileza que seria desejável, quando se fala  
de um tema difícil. Tudo o que posso fazer é pedir-vos que faciliteis a minha  
tarefa tentando captar o que quero dizer, apesar das faltas  
que cometerei constantemente contra a gramática ingle- 
sa. A segunda dificuldade que mencionarei é esta: provavelmente  
muitos de vós vindes a esta minha conferência com expectativas um pouco  
erradas. E para vos corrigir neste ponto direi algumas  
palavras sobre a razão da escolha do tema que escolhi:  
quando o vosso anterior secretário me honrou pedindo-me para ler  
uma comunicação à vossa sociedade, o meu primeiro pensamento foi que cer- 
tamente o faria e o meu segundo pensamento foi que, se tinha a // [3] 
 
 
 
 

                                                
1 Não traduzimos as notas estenografadas por Waismann que os editores publicaram juntamente com a 
LE, pois o nosso interesse está focado, em exclusivo, na conferência.  



 575 

opportunity to speak to you I should speak about something  
which I am keen on communicating to you and that I should  
not misuse this opportunity to give you a lecture about, say,  
logic. I call this a misuse,5 for to explain a scientific matter to  
you it would need a course of lectures and not an hour’s paper.  
Another6 alternative would have been to give you what’s called a  
popular-scientific lecture, that is a lecture intended to make you  
believe that you understand a thing which actually you don’t  
understand, and to gratify what I believe to be one of the lowest  
desires of modern people, namely the superficial curiosity about  
the latest discoveries of science. I rejected these alternatives and  
decided to talk to you about a subject which seems to me to be of  
general importance, hoping that it may help to clear up your  
thoughts about this subject (even if you should// [1] entirely disagree  
with what I will say about it). My third and last difficulty is one  
which, in fact, adheres to most lengthy philosophical lectures  
and it is this, that the hearer is incapable of seeing both the road  
he is lead7 and the goal which it leads to. That is to say: he either  
thinks: “I understand all he says, but what on earth is he driving  
at” or else he thinks “I see what he’s driving at, but how on earth  
is he going to get there”. All I can do is again to ask you to be  
patient and to hope that in the end you may see both the way and  
where it leads to.8 
I will now begin. My subject, as you know, is Ethics and I will  
adopt the explanation of that term which Professor9 Moore has  
given in his book Principia Ethica.10 He says: “Ethics is the general  
enquiry into what is good.” Now I am going to use the term Ethics  
in a slightly wider sense, in a sense in fact which includes what I  
believe to be the most essential part of what is generally called  
Aesthetics. And to make you see as clearly as possible what I  
take to be the subject matter of Ethics I will put before you a  
number of more or less synonymous expressions each of which  
could be substituted for the above definition, and by enumerating  
them I want to produce the same sort of effect which Galton11  
produced when he took a number of photos of different faces on the  
same photographic plate in order to get the picture of the typical  
features they all had in common. And as by showing to you  
such a collective photo I could make you see what is the typical// [4]  
 
 
 
 
 

                                                
5 Os editores introduziram a vírgula. 
6 Var. TS 207, p. 1: An other alternative would… 
7 WN, TS 207, Alois Pichler copiou led e não lead como está no dactilografado. 
8 Var. TS 207, p. 2. …it leads/ to.   --- 
9 Var. TS 207, p. 2: …which Prof. Moore has given… 
10 Var. TS 207, p. 2: …in his book “Principia Ethica”. 
11 Var. TS 207, p. 2: …which Gallstone produced… (letras riscadas a tinta azul).  



  

oportunidade de vos falar, devia falar sobre algo 
que tenha empenho em vos comunicar e que não devia  
fazer mau uso desta oportunidade dando-vos uma conferência sobre, por exemplo,  
lógica. Chamo a isto um mau uso, porque para vos explicar um tema científico  
precisaria de uma série de lições e não de uma comunicação de uma hora.  
Outra alternativa teria sido dar-vos o que se chama uma  
conferência de divulgação científica, isto é, uma conferência destinada a fazer-vos  
crer que compreendeis uma coisa que realmente não  
compreendeis e a satisfazer aquilo que acredito ser um dos mais baixos  
desejos das pessoas modernas, a saber, a curiosidade superficial acerca  
das últimas descobertas da ciência. Rejeitei estas alternativas e  
decidi falar-vos de um tema que me parece ser de  
importância geral, esperando que isso possa ajudar a clarificar os vossos  
pensamentos acerca deste tema (mesmo se estiverdes em total desacordo  
com aquilo que direi acerca dele). A minha terceira e última dificuldade é,  
de facto, aquela que inere à maior parte das conferências filosóficas longas  
e é o facto de o ouvinte ser incapaz de ver as duas coisas: a estrada  
por que é levado e a meta a que ela conduz. Quer dizer: ou ele  
pensa “compreendo tudo o que ele diz, mas aonde diabo é que ele quer  
chegar?” ou então pensa “vejo aonde quer chegar, mas como diabo é que 
vai chegar lá?” Tudo o que posso fazer é pedir-vos, outra vez, para serdes  
pacientes e esperardes que no fim possais ver não só o caminho como  
também aonde ele conduz.  
Agora vou começar. O meu tema, como sabeis, é a Ética e  
adoptarei a explicação desse termo que o Professor Moore  
deu no seu livro Principia Ethica. Ele diz: “A Ética é a investigação  
geral sobre aquilo que é bom”. Ora vou usar o termo Ética  
em um sentido um pouco mais amplo, de facto, em um sentido que inclui o que  
acredito ser a parte mais essencial daquilo a que geralmente se chama  
Estética. E para vos fazer ver tão claramente quanto possível aquilo que  
penso ser o objecto da Ética, apresentar-vos-ei um  
número de expressões mais ou menos sinónimas, cada uma das quais  
podia ser substituída pela definição supra, e ao enumerá-las 
pretendo produzir o mesmo género de efeito que Galton  
produziu quando ele tirou uma série de fotografias de rostos diferentes sobre  
a mesma placa fotográfica com vista a obter a imagem dos traços  
típicos que todos eles tinham em comum. E mostrando-vos  
uma tal fotografia colectiva podia fazer-vos ver qual é, por exemplo, o// [4] 
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– say – Chinese12 face; so if you look through the row of synonyms  
which I will put before you, you will, I hope, be able to see the  
characteristic features they all have in common and these are the  
characteristic features of Ethics. Now instead of saying “Ethics13  
is the enquiry into what is good” I could have said Ethics is the  
enquiry into what is valuable, or, into what is really important,  
or I could have said Ethics is// [2] the enquiry into the meaning of life,  
or into what makes life worth living,14 or into the right way of  
living. I believe if you look at all these phrases you will get a  
rough idea as to what it is that Ethics is concerned with. Now the  
first thing that strikes one about all these expressions is that each  
of them is actually used in two very different senses. I will call  
them the trivial or relative sense on the one hand and the ethical  
or absolute sense on the other. If for instance I say that this is a  
good15 chair this means that the chair serves a certain predetermined  
purpose and the word good here has only meaning so far as this  
purpose has been previously fixed upon. In fact the word good in  
the relative sense simply means coming up to a certain predeter- 
mined standard. Thus when we say that this man is a good pianist  
we mean that he can play pieces of a certain degree of difficulty  
with a certain degree of dexterity. And similarly if I say that is it16  
important for me not to catch cold I mean that catching a cold  
produces certain describable disturbances in my life and if I  
say that this is the right road17 I mean that it’s the right road relative  
to a certain goal. Used in this way these expressions don’t present  
any difficult or deep problems. But this is not how Ethics uses  
them. Supposing that I could play tennis and one of you saw me  
playing and said “Well18 you play pretty badly” and suppose I  
answered “I know, I’m playing badly but I don’t want play  
any better”, all the other man could say would be “Ah then that’s  
all right”. But suppose I had told one of you a preposterous lie  
and he came up to me and said “You’re behaving like a beast”  
and then I were to say “I know I behave badly, but then I don’t  
want to behave any better,” could he then say “Ah, then that’s  
all right”? Certainly not; he would say “Well, you ought to want  
to behave better”. Here you have an absolute judgment of value,  
whereas the first instance was one of a relative judgment. The  
essence of this difference seems to be obviously this: Every judg-// [5] 
 
 
 
 
                                                
12 Var. TS 207, p. 2: – say – chinese face;  
13 Var. TS 207, p. 2: “Etthics is the enquiry into… (letra riscada a tinta preta.) 
14 Vírgula acrescentada a lápis. 
15 As palavras em itálico na fixação do texto da LE, – a edição princeps – editado na Philosophical 
Review, estão sublinhadas no TS 207. De ora em diante não referimos mais este caso. Salvo quando este 
princípio de fixação for quebrado. 
16 Uma seta a lápis indica que as palavras is e it devem ocupar o lugar sintáctico correcto, isto é, it is. 
17 Var. TS 207, p. 3: is the right road that it I mean… 
18 Var. TS 207, p. 3: “well you play… 



  

rosto chinês típico; de modo que se olhardes através da série de sinónimos  
que vos apresentarei, sereis capazes de ver, espero, os  
traços característicos que todos eles têm em comum e estes são os  
traços característicos da Ética. Agora, em vez de dizer, “A Ética  
é a investigação sobre aquilo que é bom”, podia ter dito que a Ética é a  
investigação sobre aquilo que é valioso, ou sobre aquilo que é realmente importante  
ou podia ter dito que a Ética é a investigação sobre o significado da vida,  
ou sobre aquilo que faz a vida digna de ser vivida, ou sobre a maneira correcta de  
viver. Creio que se considerardes todas estas frases obtereis uma  
ideia grosseira daquilo a que a Ética diz respeito. Ora, a  
primeira coisa que chama a atenção em todas estas expressões é que cada  
uma delas é, de facto, usada em dois sentidos muito diferentes. Chamar-lhes-ei 
o sentido trivial ou sentido relativo, por um lado, e o sentido  
ético ou absoluto, por outro. Se digo, por exemplo, que esta  
cadeira é boa, isto significa que a cadeira serve um certo propósito  
predeterminado e aqui a palavra boa só tem significado na medida em que este  
propósito tenha sido previamente fixado. De facto, a palavra bom em  
sentido relativo significa simplesmente que satisfazer um certo padrão predeter- 
minado. Assim, quando dizemos que este homem é um bom pianista,  
queremos dizer que ele é capaz de tocar peças de um certo grau de dificuldade  
com um certo grau de destreza. E, de modo semelhante, se digo que é  
importante para mim não apanhar uma constipação, quero dizer que apanhar uma  
produz certas perturbações descritíveis na minha vida e se  
digo que este é o caminho certo, quero dizer que é o caminho certo em relação a  
uma determinada meta. Usadas desta maneira, estas expressões não apresentam  
nenhuns problemas difíceis ou profundos. Porém, esta não é a maneira como a Ética as  
usa. Suponhamos que eu sabia jogar ténis e um de vós via-me  
jogar e dizia “bem, você joga bastante mal” e suponhamos que eu  
respondia “Eu sei que estou a jogar mal, mas também não quero jogar  
melhor”. Tudo o que a outra pessoa podia dizer seria “ah, então  
está bem”. Mas, suponhamos que eu contava a um de vós uma mentira absurda  
e ele chegava junto a mim e dizia “você está a comportar-se como uma besta”  
e então eu respondia “Eu sei que me comporto mal, mas também não quero  
comportar-me melhor”, será que ele poderia então dizer, a seguir, “Ah, então  
está bem”? Certamente que não; ele diria “bem, você devia querer  
comportar-se melhor”. Aqui tendes um juízo de valor absoluto,  
enquanto o primeiro caso era de um juízo de valor relativo. A  
essência desta diferença parece ser obviamente esta: todo o juí-// [5]    
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ment of relative value is a mere statement of// [3] facts and can there- 
fore be put in such a form that it loses19 all the appearance of a  
judgment of value: Instead of saying “This20 is the right way to  
Granchester, I could equally well have said “This21 is the right  
way you have to go if you want to get to Granchester in the  
shortest time”; “This man is a good runner”22 simply means that  
he runs a certain number of miles in a certain number of minutes,  
etc.23 Now what I wish to contend is, that24 although all judgments  
of relative value can be shown to be mere statements of facts,  
no statement of fact can ever be, or imply, a judgment of absolute25  
value. Let me explain this: Suppose one you were an omniscient  
person and therefore knew all the movements of all the bodies in  
the world dead or alive and that he also knew all the states of  
mind of all human beings that ever lived, and suppose this man wrote  
all he knew in a big book, then this book would contain  
the whole description of the world; and what I want to say is,  
that this book would contain nothing that we would call an ethical  
judgment or anything that would logically imply such a judgment.  
It would of course contain all relative judgments of value and all  
true scientific propositions and in fact all true propositions that  
can be made. But all the facts described would, as it were, stand  
on the same level and in the same way all propositions stand on  
the same level. There are no propositions which, in any absolute  
sense, are sublime, important, or trivial. Now perhaps some of  
you will agree to that and be reminded of Hamlet’s words:  
“Nothing26 is either good or bad, but thinking makes it so”. But  
this again could lead to a misunderstanding. What Hamlet says  
seems to imply that good and bad, though not qualities of the  
world outside us, are attributes of27 our states of mind. But what I  
mean is that a state of mind, so far as we mean by that a fact  
which we can describe, is in no ethical sense good or bad. If for  
instance in our world-book we read the description of a murder 
with all its details physical and psychological,28 the mere description  
of these facts will contain nothing which we could call an ethical// [4]  
proposition. The murder will be on exactly the same level as  
any other event, for instance the falling of a stone. Certainly the  
reading of this description might cause us pain or rage or any  
other emotion, or we might read about the pain or rage caused by// [6] 
 
 

                                                
19 Var. TS 207, p. 4: that it looses all…; WN, Pichler copiou “loses”.  
20 Var. TS 207, p. 4: “this is the right way to Granchester…  
21 Var. TS 207, p. 4: “this is the right way…” 
22 Var. TS 207, p. 4: this man is a good… e faltam as aspas da frase assinalada. 
23 Var. TS 207, p. 4: a certain number of minutes, a. s. f. Abreviatura de and so forth.  
24 Var. TS 207, p. 4: contend is, that (vírgula em posição diferente) 
25 Var. TS 207, p. 4: absolute (A palavra está sublinhada no original, de acordo com os critérios de 
fixação de Rhees, devia surgir em itálico.) 
26 Var. TS 207, p. 4: falta a aspa do princípio da frase… 
27 Var. TS 207, p. 4: are attributes to our states of mind… 
28 Os editores introduziram a vírgula.  



  

zo valor relativo é uma mera declaração de factos e pode, por isso,   
ser convertido em uma forma tal que perde toda a aparência de um  
juízo de valor: em vez de dizer “Este é o caminho certo para  
Granchester” eu podia igualmente ter dito “Este é o caminho  
certo que tendes de tomar se quiserdes chegar a Granchester no  
menor tempo possível”, “Este homem é um bom corredor” significa simplesmente que  
ele corre um certo número de milhas em um certo número de minutos,  
etc. Ora, o que agora desejo defender é que, embora sempre se possa mostrar  
que todos os juízos de valor relativo são meras declarações de factos,  
nenhuma declaração de facto pode alguma vez ser ou implicar um juízo de valor  
absoluto. Deixem-me explicar isto: suponde que um de vós era uma pessoa  
omnisciente e, por isso, conhecia todos os movimentos de todos os corpos  
no mundo, vivos ou mortos, e que, também conhecia todos os estados mentais 
de todos os seres humanos que alguma vez viveram e suponhamos que este homem  
escrevia tudo o que conhecia em um grande livro, então este livro conteria  
a descrição total do mundo; e aquilo que eu quero dizer é  
que este livro não conteria nada que pudéssemos chamar um juízo  
ético ou qualquer coisa que implicasse logicamente um tal juízo.  
Por certo conteria todos os juízos de valor relativos e todas  
as proposições científicas verdadeiras e, de facto, todas as proposições verdadeiras que  
podem ser formuladas. Mas todos os factos descritos estariam, por assim dizer,  
ao mesmo nível e, da mesma maneira, todas as proposições estariam ao  
mesmo nível. Não há proposições que, em algum sentido  
absoluto, sejam sublimes, importantes ou triviais. Ora, talvez alguns de  
vós estejam de acordo com e se hajam lembrado das palavras de Hamlet:  
“Nada é bom ou mau, mas é o pensamento que o faz tal.” Mas  
isto, por sua vez, podia levar a um mal-entendido. Aquilo que Hamlet diz  
parece implicar que o bem e o mal, embora não sejam qualidades do  
mundo fora de nós, são atributos dos nossos estados mentais. Mas o que eu 
quero dizer é que um estado mental, na medida em que queremos dizer com isso um facto 
que podemos descrever, não é em sentido ético bom ou mau. Por  
exemplo, se, no nosso livro do mundo, lêssemos a descrição de um assassínio  
com todos os seus pormenores físicos e psicológicos, a mera descrição  
destes factos não conteria nada a que pudéssemos chamar uma proposição  
ética. O assassínio estaria exactamente ao mesmo nível que  
outro acontecimento qualquer, por exemplo, a queda de uma pedra. Certamente que a  
leitura desta descrição poderia causar-nos dó ou raiva ou qualquer  
outra emoção, ou poderíamos ler acerca do dó ou da raiva causados por// [6]  
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this murder29 in other people when they heard of it, but there will  
simply be facts, facts and facts but no Ethics.– And now I must say  
that if I contemplate what Ethics really would have to be if there  
were such a science, this result seems to me quite obvious. It seems  
to me obvious that nothing we could ever think or say should be  
the30 thing. That we cannot write a scientific book, the subject  
matter of which could be intrinsically sublime and above all  
other subject matters. I can only describe my feeling by the  
metaphor, that, if a man could write a book on Ethics which  
really was a book on Ethics, this book would, with an explosion,  
destroy all the other books in the world. 31Our words used as we  
use them in science, are vessels capable only of containing and  
conveying meaning and sense, natural meaning and32 sense. Ethics,  
if it is anything, is supernatural and our words will only express  
facts; as a teacup will only hold a teacup full of water and if  
I were to pour out33 a gallon over it. I said that so far as facts and  
propositions34 are concerned there is only relative value and rela- 
tive good, right, etc. And let me, before I go on35, illustrate this  
by a rather obvious example. The right road is the road which  
leads to an arbitrarily predetermined end and it is quite clear  
to us all that there is no sense in talking about the right  
road apart from such a predetermined goal. Now let us see  
what we could possibly mean by the expression, “the absolutely  
right road”. I think it would be the road which everybody on seeing  
it would, with logical necessity,36 have to go, or be ashamed for not  
going. And similarly the absolute good, if it is a describable state of  
affairs would be one which everybody, independent of his tastes  
and inclinations, would37 necessarily bring about or feel guilty for  
not bringing about. And I want to say that such a state of affairs  
is a chimera. No state of affairs has,38 in itself,// [5] what I would like  
to call39 the coercive power of an absolute judge. Then what have  
all of us who, like myself, are still tempted to use such expressions  
as “absolute good,” “absolute value,”40 etc, what have we in mind  
and what do we try to express? Now whenever I try to make this  
clear to myself it is natural that I should recall cases in which  
I would certainly use these expressions and I am then in the situ- 
ation41 in which you would be if, for instance, I were to give you  
a lecture on the psychology of pleasure. What you would do then// [7] 
                                                
29 Erro de dactilógrafo: não espaçou as palavras thismurder. 
30 O termo the está duplamente sublinhado: o primeiro a cheio e o segundo intermitente. 
31 Rhees retira um travessão que estava no início da frase. 
32 Erro de dactilógrafo: escreveu ans e foi emendado a lápis o s para d, ficando and. 
33 Var. TS 207, p. 5: if it were to put pour out a gallon over it. --- I said that so fars as… todas as 
emendas desta linha foram feitas à mão, a primeira a tinta e as duas últimas a lápis. 
34 Var. TS 207, p. 5: propositions are…   
35 Emenda no o, não se percebe se estava an ou en. 
36 R. Rhees acrescenta a vírgula.   
37 R. Rhees retirou uma vírgula a seguir a would.   
38 R. Rhees acrescenta a vírgula. 
39 R. Rhees retirou uma vírgula a seguir a call e retirou um travessão no início da frase seguinte. 
40 R. Rhees acrescenta a vírgula. 
41 Var. TS 207, p. 6: the situation and in which you… 



  

 
este assassínio em outras pessoas quando tiveram notícia dele, mas serão 
simplesmente factos, factos e factos, mas não Ética. E agora devo dizer  
que, se considerasse o que a Ética realmente teria de ser, se existisse uma  
tal ciência, o resultado parece-me bastante óbvio. Parece-me  
óbvio que nada do que alguma vez seríamos capazes de pensar ou dizer pode ser  
a coisa em causa. Não podemos escrever um livro científico cujo assunto  
pudesse ser intrinsecamente sublime e superior a todos  
os restantes assuntos. Só posso descrever o meu sentimento pela  
metáfora seguinte: se um homem pudesse escrever um livro de Ética que 
realmente fosse um livro de Ética, este livro destruiria, com uma explosão,  
todos os outros livros no mundo. As nossas palavras, usadas como as  
usamos na ciência, são recipientes somente capazes de conter e  
transmitir significado e sentido, significado e sentido naturais. A Ética,  
se ela é alguma coisa, é sobrenatural e as nossas palavras somente expressarão  
factos; tal como uma chávena de chá conterá apenas uma chávena cheia de água  
ainda que eu despeje nela um galão. Disse que, no que diz respeito a  
factos e proposições, só há valor relativo  
bom relativo e certo relativo, etc. E, antes de prosseguir, permiti que ilustre isto  
com um exemplo bastante óbvio. O caminho certo é o caminho que 
conduz a uma meta arbitrariamente predeterminada e é bastante claro  
para todos nós que não faz sentido falar do caminho  
certo independentemente de uma tal meta predeterminada. Vejamos agora  
o que poderíamos querer dizer com a expressão “o caminho  
absolutamente certo”. Eu penso que seria o caminho que toda a gente, ao vê-lo,  
teria de seguir, por necessidade lógica, ou teria vergonha de não  
seguir. E, de modo semelhante, o bem absoluto, se fosse um estado de  
coisas descritível, seria algo que todas as pessoas, independentemente dos seus gostos  
e inclinações, realizariam ou sentir-se-iam necessariamente culpadas por  
não realizar. E eu quero dizer que um tal estado de coisas  
é uma quimera. Nenhum estado de coisas tem em si mesmo o que gostaria  
de chamar o poder coercivo de um juiz absoluto. Mas então,  
todos nós que, como eu próprio, ainda estamos inclinados a usar expressões  
como “bem absoluto” “valor absoluto”, etc., que é que temos em mente  
e que é que tentamos expressar? Ora, sempre que tento  
clarificar isto para mim próprio, é natural que recorra a casos nos quais  
certamente empregaria essas expressões e então estou na situa- 
ção em que vos encontraríeis se, por exemplo, vos desse  
uma conferência sobre a psicologia do prazer. O que então haveríeis de fazer, // [7]  
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would be to try and recall some typical situation in which you  
always felt pleasure. For, bearing this situation in mind, all I  
should say to you would become concrete and, as it were, control- 
able. One man would perhaps choose as his stock example the  
sensation when taking a walk on a fine summer’s day. Now in this  
situation I am,42 if I want to fix my mind on what I mean by  
absolute or ethical value. And there, in my case, it always happens  
that the idea of one particular experience presents itself to me  
which therefore is, in a sense, my experience par excellence43 and this  
is the reason why, in talking to you now, I will use this experience  
as my first and foremost example. (As I have said before, this is an  
entirely personal matter and others would find other examples  
more striking.) I will describe this experience in order, if possible,  
to make you recall the same or similar experiences, so that we  
may have a common ground for our investigation. I believe the  
best way of describing it is to say that when I have it I wonder at  
the existence of the world. And I am then inclined to use such phrases  
as “how extraordinary that anything should exist” or “how  
extraordinary that the world should exist”. I will mention another  
experience straight away which I also know and which others of  
you might be acquainted with: it is, what one might call, the  
experience of feeling absolutely safe. I mean the state of mind in  
which one is inclined to say “I am safe, nothing can injure me  
whatever happens.” Now let me consider these experiences,  
for, I believe, they exhibit the very characteristics we try to get  
clear about. And there// [6] the first thing I have to say is, that the  
verbal expression which we give to these experiences is nonsense!  
If I say “I wonder at the existence of the world”44 I am misusing  
language. Let me explain this: It has a perfectly good and clear  
sense to say that I wonder at something being the case, we all  
understand what it means to say that I wonder at the size of a  
dog which is bigger than anyone I have ever seen before or at any  
thing which, in the common sense of the word, is extraordinary. In  
every such case I wonder at something being the case which I  
could conceive not to be the case. I wonder at the size of this dog  
because I could conceive of a dog of another, namely the ordinary  
size, at which I should not wonder. To say “I wonder at such and  
such being the case”45 has only sense if I can imagine it not to be the// [8]  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
42 R. Rhees acrescenta a vírgula. 
43 Var. TS 207, p. 6: my experience for excellence… 
44 Aspas acrescentadas a lápis. 
45 Aspas acrescentadas a lápis.  



  

 
seria tentar recordar algumas situações típicas nas quais  
sempre sentistes prazer. Pois, ao terdes em consideração esta situação, tudo  
o que eu vos dissesse tornar-se-ia concreto e, por assim dizer, contro- 
lável. Talvez uma pessoa escolhesse, como seu exemplo favorito, a  
sensação que se tem quando se passeia em um belo dia de Verão. Ora, é nesta  
situação que me encontro, se pretendo concentrar-me naquilo que quero dizer por 
valor absoluto ou ético. E aqui, no meu caso, acontece que sempre  
se me apresenta a ideia de uma experiência particular,  
a qual é, por esta razão, em certo sentido, a minha experiência por excelência e esta  
é a razão por que, ao falar agora convosco, usarei esta experiência  
como o meu primeiro e principal exemplo. (Como disse antes, esta é uma  
questão inteiramente pessoal e outros acharão mais impressionantes  
outros exemplos.) Eu descreverei esta experiência, de modo a fazer-vos recordar, 
se possível, as mesmas experiências ou experiências semelhantes, de sorte que 
possamos ter uma base comum para a nossa investigação. Creio que  
a melhor maneira de a descrever é dizer que quando a tenho espanto-me  
com a existência do mundo. E tendo então a usar frases  
como “que extraordinário que algo exista” ou “que  
extraordinário que o mundo exista.” Quero mencionar já de seguida 
outra experiência que também conheço e com que alguns de  
vós poderão estar familiarizados: é aquilo a que se poderia chamar a  
experiência de nos sentirmos absolutamente seguros. Refiro-me ao estado de espírito 
em que alguém tende a dizer “Estou seguro de que, aconteça o que acontecer, 
nada me poderá fazer mal”. Deixem-me considerar agora estas experiências,  
pois creio que elas exibem justamente aquelas características que tentamos 
clarificar. E aqui a primeira coisa que tenho de dizer é que a  
expressão verbal que damos a estas experiências é sem sentido!  
Se eu digo “Espanto-me com a existência do mundo” estou a usar mal  
a linguagem. Deixem-me explicar isto: tem um sentido claro e perfeitamente  
correcto dizer que me espanto com o facto de que algo se passe; todos nós  
compreendemos o que significa dizer que me espanto com o tamanho de um  
cão que é maior do que qualquer outro que já tenha visto anteriormente ou [que  
me espanto] com tudo o que, no sentido comum da palavra, é extraordinário. Em  
todos estes casos, espanto-me que o que se passa seja algo que  
podia conceber que não se passasse. Espanto-me com o tamanho deste cão  
porque podia conceber um cão de outro tamanho, a saber, o tamanho  
vulgar, com o qual não me espantaria. Dizer: “espanto-me com o facto de se passar  
isto e aquilo” só tem sentido se posso imaginar que isso não se//  [8]  
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case. In this sense one can wonder at the existence of, say, a house  
when one sees it and has not visited it for a long time and has  
imagined that it had been pulled down in the meantime. But  
it is nonsense to say that I wonder at the existence of the world,  
because I cannot imagine it not existing. I could of course wonder  
at the world round me being as it is. If for instance I had this  
experience while looking into the blue sky, I could wonder at the  
sky being blue as opposed to the case when it’s clouded. But that’s  
not what I mean. I am wondering at the sky being whatever it is.  
One might be tempted to say that what I am wondering at is a  
tautology46, namely at the sky being blue or not blue. But then it’s  
just nonsense to say that one is wondering at a tautology.47 Now  
the same applies to the other experience which I have mentioned,  
the experience of absolute safety. We all know what it means in  
ordinary life to be safe. I am safe in my room, when I cannot be  
run over by an omnibus. I am safe48 if I have had whooping cough  
and cannot therefore get it again. To be safe49 essentially means that  
it is physically impossible that certain things should happen to me  
and therefore it’s nonsense to say that I am safe whatever happens.  
Again this is a misuse of the word “safe” as the other example  
was of50 a misuse of the word “existence” or “wondering.” Now  
I want to impress on you that a certain characteristic misuse of  
our language runs// [7] through all ethical and religious expressions.  
All these expressions seem, prima facie, to be just similes. Thus it  
seems that when we are using the word right in an ethical sense,  
although, what we mean, is not right in its trivial sense, it’s  
something similar, and when we say “This51 is a good fellow,”  
although the word good here doesn’t mean what it means in the  
sentence “This52 is a good football player” there seems to be some  
similarity. And when we say “This53 man’s life was valuable” we  
don’t mean it in the same sense in which we would speak of some  
valuable jewelry but there seems to be some sort of analogy. Now  
all religious terms seem in this sense to be used as similes or alle- 
gorically. For when we speak of God and that he sees everything  
and when we kneel and pray to him all our terms and actions  
seem to be parts of a great and elaborate allegory which represents  
him as a human being of great power whose grace we try to win,  
etc.,54 etc. But this allegory also describes the experience[s]55 which I// [9]  
 

                                                
46 Var. TS 207, p. 7: is a tonautology, namely… (emenda a tinta na entrelinha) 
47 Var. TS 207, p. 7: wondering at a tontology … (só dois riscos a lápis indicam o erro, que ficou sem 
ser corrigido, portanto) 
48 Var. TS 207, p. 7: I am safe when I if I have had… 
49 Var. TS 207, p. 7: To be/ safe essentially…  
50 A palavra of foi acrescentada por R. Rhees. 
51 Var. TS 207, p. 7: “this is a good fellow” 
52 Var. TS 207, p. 7: “this is a good football player” 
53 Var. TS 207, p. 7: “this man’s life was valuable” 
54 R. Rhees acrescentou as vírgulas a seguir ao termo win e etc. 
55 Cf. aquilo que referimos na nota 107, p. 563 sobre a falta de um “s” – indicador do plural – que o 
sentido do texto reclama e que R. Rhees não corrigiu na fixação do texto. 



  

passasse. Neste sentido, alguém pode espantar-se com a existência de uma casa,  
por exemplo, quando a vê e não a visitava há muito tempo e  
imaginou que, entretanto, tinha sido demolida. Mas  
é sem sentido dizer que me espanto com a existência do mundo,  
porque não sou capaz de imaginá-lo não existindo. É claro que eu podia espantar-me 
com o facto de o mundo à minha volta ser como é. Se, por exemplo, tivesse esta  
experiência ao olhar para o azul do céu, eu podia espantar-me com o facto de o  
céu ser azul por oposição àquilo que se passa quando está nublado. Mas não é isto que 
quero dizer. Aquilo com que me espanto é com o facto de o céu ser o que quer que seja que é.  
Pode-se ser tentado a dizer que aquilo com que me espanto é uma  
tautologia, a saber, o facto de o céu ser azul ou não azul. Mas então é  
simplesmente sem sentido dizer que se está espantado com uma tautologia. Ora,  
aplica-se o mesmo à outra experiência que mencionei,  
a experiência de segurança absoluta. Todos nós sabemos o que significa  
estar em segurança na vida normal. Estou seguro no meu quarto, quando não posso ser 
atropelado por um autocarro. Estou seguro se já tive tosse convulsa  
e, por isso, não posso tê-la outra vez. Estar em segurança significa essencialmente  
que é fisicamente impossível que certas coisas me aconteçam  
e, por esta razão, é sem sentido dizer que estou em segurança aconteça o que acontecer.  
Uma vez mais, este é um mau uso da palavra “seguro” como no outro exemplo  
era de um mau uso da palavra “existência” ou da palavra “espanto”. Agora  
quero fazer-vos ver que um certo mau uso característico da  
nossa linguagem percorre todas as expressões éticas e religiosas.  
Todas estas expressões parecem, prima facie, ser simplesmente símiles. Assim, 
parece que, quando usamos a palavra certo em um sentido ético,  
embora aquilo que queremos dizer não seja “certo” no seu sentido trivial, é  
algo semelhante, e, quando dizemos “este é um bom companheiro”,  
embora a palavra bom não signifique aqui aquilo que significa na  
frase “Este é um bom jogador de futebol” parece haver alguma  
semelhança. E quando dizemos “A vida deste homem foi valiosa”  
não queremos dizê-lo no mesmo sentido em que falaríamos de algumas  
jóias valiosas, porém, parece existir alguma espécie de analogia. Ora,  
todos os termos religiosos parecem, neste sentido, ser usados como símiles ou ale- 
goricamente. Pois, quando falamos de Deus e do facto de ele ver todas as coisas  
e quando nos ajoelhamos e lhe rezamos, todas as nossas palavras e acções  
parecem ser partes de uma grande e elaborada alegoria que o representa  
como um ser humano de grande poder cujas graças tentamos ganhar,  
etc. etc. Porém, esta alegoria também descreve a[s] experiência[s] que// [9] 
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have just referred to. For, the first of them is, I believe, exactly  
what people were referring to when they said that God had created  
the world; and the experience of absolute safety has been described  
by saying that we feel safe in the hands of God. A third experience  
of the same kind is that of feeling guilty and again this was  
described by the phrase that God disapproves of our conduct.  
Thus in ethical and religious language we seem constantly to be  
using similes. But a simile must be the simile for something. And  
if I can describe a fact by means of a simile I must also be able  
to drop the simile and to describe the facts without it. Now in our  
case as soon as we try to drop the simile and simply to state the  
facts which stand behind it, we find56 that there are no such facts.  
And so, what at first appeared to be a simile,57 now seems to be mere  
nonsense. Now58 the three experiences which I have mentioned to  
you (and I could have added others) seem to those who have  
experienced them, for instance to me, to have in some sense an  
intrinsic, absolute value. But when I say they are experiences,  
surely, they are facts; they have taken place then and there,  
lasted a certain// [8] definite time and consequently are describable.  
And so from what I have said some minutes ago I must admit it  
is nonsense to say that they have absolute value. And I will make  
my point still more acute by saying “It59 is the paradox that an  
experience, a fact, should seem to have supernatural value.”60  
Now there is a way in which I would be tempted to meet this  
paradox. Let me first consider, again, our first experience of  
wondering at the existence of the world and let me describe  
it in a slightly different way; we61 all know what in ordinary life  
would be called a miracle. It obviously is simply an event the  
like of which we have never yet seen.62 Now suppose such an event  
happened. Take the case that one of you suddenly grew a lion’s63  
head and began to roar. Certainly that would be as extraordinary  
a thing as I can imgine.64 Now whenever we should have recovered  
from our surprise, what I would suggest would be to fetch a doctor  
and have the case scientifically investigated and if it were not for  
hurting him I would have him vivisected. And where would the  
miracle have got to? For it is clear that when we look at it in this  
way everything miraculous has disappeared; unless what we mean  

                                                
56 R. Rhees eliminou aqui uma vírgula. 
57 Var. TS 207, p. 8: …to be a a simile, now seems… 
58 Var. TS 207, p. 8: Wittgenstein faz parágrafo que Rhees não respeitou e ainda eliminou um travessão 
no início dele.  
59 Var. TS 207, p. 9: “it is the paradox that an experience… 
60 A segunda aspa não existe no TS 207.  
61 Var. TS 207, p. 9: …We all know what… 
62 Var. TS 207, p. 9: … which we never have seen yet3 never2 have1 seen. A numeração em potência das 
palavras “yet3 never2 have1 seen” indica o seu correcto lugar na frase, respeitado por Rhees. 
63 Var. TS 207, p. 9: …grew a lions head and began… 
64 Por erro tipográfico, na edição princeps de The Philosophical Review aparece imgine, em vez de 
imagine. 



  

acabei de referir. Pois a primeira experiência é, creio, exactamente  
aquela que as pessoas referiram quando disseram que Deus criou  
o mundo; e a experiência de segurança absoluta tem sido descrita  
dizendo-se que nos sentimos seguros nas mãos de Deus. Uma terceira experiência  
da mesma espécie é a do sentimento de culpa e uma vez mais isto  
foi descrito pela frase [que diz] que Deus desaprova a nossa conduta.  
Assim, na linguagem ética e religiosa parecemos estar constantemente  
a usar símiles. Mas um símile deve ser o símile de alguma coisa. E  
se posso descrever um facto por meio de um símile, também devo ser capaz de 
deixar cair o símile e descrever os factos sem ele. Ora, no nosso  
caso, logo que tentamos deixar cair o símile e exprimir simplesmente os  
factos que estão atrás dele, descobrimos que não há tais factos.  
E, assim, o que à primeira vista aparentava ser um símile, parece agora ser mero 
sem sentido. Ora, as três experiências que vos mencionei  
(e podia ter acrescentado outras) parecem ter, para aqueles que  
as experimentaram, por exemplo eu, em certo sentido, um  
valor intrínseco, absoluto. Porém, quando digo que elas são experiências, 
seguramente são factos; tiveram lugar algures,  
duraram um certo tempo definido e consequentemente são descritíveis.  
E, assim, em resultado do que disse alguns minutos atrás, tenho de admitir que é  
sem sentido dizer que têm valor absoluto. E quero tornar  
o meu argumento ainda mais incisivo dizendo: “É um paradoxo que uma  
experiência, um facto, pareça ter algum valor sobrenatural.”  
Ora, há uma maneira pela qual eu estarei tentado a fazer frente a este  
paradoxo: Primeiro, deixem-me considerar ,de novo, a nossa primeira experiência de 
espanto com a existência do mundo e deixem-me descrevê 
-la de um modo ligeiramente diferente; todos nós sabemos o que na vida vulgar  
seria chamado um milagre. Como é óbvio, é simplesmente um acontecimento como  
nunca antes tínhamos visto. Agora, imaginai que um tal acontecimento 
tinha lugar. Tomai o caso que a um de vós crescia de repente uma cabeça  
de leão e começava a rugir. Por certo que seria uma coisa tão extraordinária  
quanto consigo imaginar. Ora, quando quer que nos recompuséssemos  
da nossa surpresa, o que eu sugeriria seria mandar vir um médico  
fazer que o caso fosse investigado cientificamente e, se não fosse por causa do  
sofrimento da pessoa, faria que fosse sujeito a vivissecção. E onde é que 
teria ido parar o milagre? Pois é claro que, quando olhamos para isso deste  
modo, tudo o que [havia] de milagroso desapareceu; a menos que aquilo que queiramos dizer 
com esta palavra seja apenas que um facto ainda não foi explicado pela//   
                                                                                                                                      [10]       
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by this term is merely that a fact has not yet been explained by// [10]  
 
science which again means that we have hitherto failed to group  
this fact with others in a scientific system. This shows that it is  
absurd to say “Science65 has proved that there are no miracles.”  
The truth is that the scientific way of looking at a fact is not the  
way to look at it as a miracle. For imagine whatever fact you may,  
it is not in itself miraculous in the absolute sense of that term.  
For we see now that we have been using the word “miracle”  
in a relative and an absolute sense. And I will now describe the  
experience of wondering at the existence of the world by saying:  
it is the experience of seeing the world as a miracle. Now I am  
tempted to say that the right expression in language for the miracle  
of the existence of the world, though it is not any proposition in  
language, is the existence of the language itself. But what then does  
it mean// [9] to be aware of this miracle at some times and not at other  
times?66 For all I have said by shifting the expression of the miracu- 
lous from an expression by means of language to the expression by  
the existence of language, all I have said is again that we cannot  
express what we want to express ant that all we say about the  
absolute miraculous remains nonsense. Now67 the answer to all  
this will seem perfectly clear to many of you. You will say:  
Well, if certain experiences constantly tempt us to attribute a  
quality to them which we call absolute or ethical value and  
importance, this simply shows that by these words we don’t  
mean nonsense, that after all what we mean by saying that an  
experience has absolute value is just a fact like other facts ant that  
all it comes to is that we have not yet succeeded in finding the  
correct logical analysis of what we mean by our ethical and reli- 
gious expressions. Now68 when this is urged against me I at once  
see clearly, as it were in a flash of light, not only that no descrip- 
tion that I can think of would do to describe what I mean by  
absolute value, but that I would reject every significant descrip- 
tion that anybody could possibly suggest, ab initio, on the ground  
of its significance. That is to say: I see now that these nonsensical  
expressions were not nonsensical because I had not yet found the  
correct expressions, but that their nonsensicality was their very  
essence. For all I wanted to do with them was just to go beyond the  
world and that is to say beyond significant language. My whole  
tendency and I believe the tendency of all men who ever tried// [11]  
 
 
 
 
 
 
                                                
65 Var. TS 207, p. 9: …science has proved that there…” 
66 Foi acrescentado a lápis, sobre um ponto final dactilografado, o ponto de interrogação. 
67 Rush Rhees eliminou um travessão antes de Now. 
68 Passou-se o mesmo que na nota anterior. 



  

ciência, o que significa de novo que, até aqui, não conseguimos agrupar  
este facto com outros em um sistema científico. Isto mostra que é  
absurdo dizer “A ciência provou que não existem milagres.”  
A verdade é que o modo de olhar científico para um facto não é o  
modo de olhar para ele como um milagre. Pois, qualquer que seja o facto que imagineis,  
ele não é em si mesmo milagroso no sentido absoluto do termo.  
Pois vemos agora que temos estado a usar a palavra “milagre”  
em um sentido relativo e em um sentido absoluto. E agora quero descrever a  
experiência de espanto com a existência do mundo dizendo:  
é a experiência de ver o mundo como um milagre. Ora,  
estou tentado a dizer que a expressão certa na linguagem para o milagre  
da existência do mundo, embora não seja uma proposição na  
linguagem, é a existência da própria linguagem. Mas o que  
significa então ter-se consciência deste milagre umas vezes e outras  
não? Pois tudo o que disse ao mudar a expressão do milagro- 
so [passando] de uma expressão por meio da linguagem para a expressão pela  
existência da linguagem, tudo o que disse é novamente que não podemos  
exprimir o que queremos exprimir e que tudo o que dizemos acerca do 
milagroso absoluto continua a ser sem sentido. Ora, a resposta a tudo isto 
parecerá perfeitamente clara a muitos de vós. Direis:  
bem, se certas experiências nos induzem constantemente a atribuir-lhes uma  
qualidade a que chamamos importância e valor absolutos ou éticos,  
isto mostra simplesmente que por essas palavras nós não  
queremos dizer um sem sentido, que, no fim de contas, tudo o que queremos dizer  
quando dizemos que uma experiência tem valor absoluto é apenas um facto como outros factos e o que 
acaba por estar em causa é apenas que ainda não conseguimos encontrar a  
análise lógica correcta daquilo que queremos dizer com as nossas expressões éticas e 
religiosas. Ora, quando isto é invocado contra mim, vejo imediatamente,  
de forma clara, como se fosse um clarão, não só que nenhuma descrição que eu sou 
capaz de pensar serviria para descrever o que quero dizer por  
valor absoluto, mas também que rejeitaria, ab initio, por causa da sua significação, 
qualquer descrição significativa que alguém pudesse sugerir como possível.  
Quer dizer: Vejo agora que estas expressões  
sem sentido não eram sem sentido porque eu não tenha ainda encontrado as  
expressões correctas, mas porque o seu serem sem sentido era a sua mesmíssima 
essência. Porque tudo o que quis fazer com elas foi ir para além do  
mundo e, isto quer dizer, para além da linguagem significativa. Toda a minha  
tendência e, creio, a tendência de todos os homens que alguma vez tentaram// 
             [11] 
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to write or talk Ethics or Religion was to run against the bound- 
aries of language. This running against the walls of our cage is  
perfectly, absolutely hopeless. Ethics69 so far as it springs from the  
desire to say something about the ultimate meaning of life, the  
absolute good, the absolute valuable, can be no science. What it  
says does not add to our knowledge in any sense. But it is a docu- 
ment of a tendency in the human mind which I personally  
cannot help respecting deeply and I would not for my life ridicule  
it.// [10] // [12]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
69 Rush Rhees eliminou um travessão antes de Ethics. 



  

escrever ou falar de Ética ou Religião foi correr contra os limi- 
tes da linguagem. Esta corrida contra as paredes da nossa jaula é  
perfeitamente, absolutamente desesperada. A Ética, na medida em que nasce do  
desejo de dizer alguma coisa acerca do significado último da vida, do  
bem absoluto, do absolutamente valioso não pode ser ciência. O que ela  
diz não acrescenta nada ao nosso conhecimento em nenhum sentido. Porém, é um tes-
temunho de uma tendência do espírito humano que eu pessoalmente  
não posso deixar de respeitar profundamente e por nada deste mundo a 
ridicularizaria.//   [12] 
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