
Wittgenstein: do Tractatus às Investigações  

Acadêmico: Emerson Diego Maier 



Biografia 

 “Ludwig Joseph Johann Wittgenstein (Viena, 26 de Abril de 1889 — 

Cambridge, 29 de Abril de 1951) foi um filósofo austríaco, 

naturalizado britânico. Fortemente caracterizado como um dos 

principais atores da virada linguística na filosofia do século XX. 

movimento que colocou a linguagem no centro da reflexão 

filosófica, deixando de figurar apenas como um meio para 

nomear as coisas ou transmitir pensamentos.”(DONAT, Miriam. 

P.14-15.) 



Resumo 

 Nasceu no ano de1889 em Viena  

 Filho de família rica – renuncia herança e status; 

 Principal responsável pela chamada virada linguística da 

filosofia do século XX; 



 Em 1908 ingressou no curso de engenharia aeronáutica, no entanto, logo 

desistiu de seu curso e inscreve-se no curso do filósofo britânico, Bertrand 

Russell; 

 Em 1921 publicou “Tractatus Logico-Philosophicus” (Tratado Lógico-Filosófico) 

 Ludwig Wittgenstein faleceu em Cambridge, Inglaterra, no dia 29 de abril de 

1951. 

  Em 1953 fora publicado, postumamente, “As Investigações Filosóficas”, 

 



Suas principais contribuições 

 Lógica – positivismo lógico; 

* No quadro geral desenhado no Tractatus 

1) Contingências  

2) Tautologias 

3) Contradições. 

 Filosofia da linguagem;  

 Filosofia da matemática;  

 Filosofia da mente. 

 



Vale a pena conhecer... 
 



 Em 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, alista-se como 

voluntário no exército austríaco. Em 1918 é ferido e preso e só 

libertado em 1919. Nessa época, escreve o esboço de sua principal 

obra, resultado de seus debates com Russel, intitulada “Tratado 

Lógico-Filosófico”. 

 

 Em 1919, após o falecimento de seu pai, renunciou a herança e 

assumiu o cargo de professor em uma pequena escola primária na 

Baixa Áustria.  



 Em 1926, em razão de seu estilo rigoroso, demostrando pouca 

paciência com as crianças que não conseguiam acompanhar seu 

raciocínio, os pais dos alunos pediram seu afastamento da escola. Em 

seguida, trabalhou como jardineiro em um monastério nas 

proximidades de Viena. 

 

 Em 1939, Ludwig Witttgenstein se naturaliza cidadão britânico. 

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ofereceu-se como 

voluntário para os serviços de saúde e trabalha no Guy’s Hospital. Dois 

anos depois da Guerra, demite-se da Universidade, passando a viver 

entre a Irlanda, Oxford e Cambridge. 

 



Muitos o consideram o filósofo mais importante do século 

passado. O único livro de filosofia que publicou em vida, o 

Tractatus Logico-Philosophicus, de 1922, exerceu profunda 

influência no desenvolvimento do positivismo lógico. Mais 

tarde, as ideias por ele formuladas a partir de 1930 e difundidas 

em Cambridge e Oxford também impulsionaram um outro 

movimento filosófico - a chamada "filosofia da linguagem 

comum". 

 



“Dois Wittgensteins” 



 Seu pensamento é geralmente dividido em duas fases. Para 

identificá-las, muitos autores recorrem ao artifício de atribuir os 

escritos da juventude ao Primeiro Wittgenstein e a obra 

posterior ao Segundo Wittgenstein, como se designassem 

autores distintos. A cada um desses períodos corresponde 

uma obra central na história da filosofia do século XX.  

 

 À primeira fase, pertence o Tractatus Logico-Philosophicus, 

livro em que Wittgenstein procura esclarecer as condições 

lógicas que o pensamento e a linguagem devem atender 

para poder representar o mundo.  



 À segunda fase, pertencem as Investigações Filosóficas, 

publicadas postumamente em 1953. Nesse livro, Wittgenstein 

trata de tópicos similares aos do Tractatus, embora sob uma 

perspectiva radicalmente diferente. 

 

 Embora se tratem de "dois Wittgensteins", que influenciaram 

escolas filosóficas diferentes, a linguagem permanece o tema 

principal de sua reflexão e o que fornece unidade a sua obra. 



O Tractatus Logico-Philosophicus 

 



 Wittgenstein tenta romper com a visão tradicional da filosofia, que vê 

o mundo como um mero agregado de coisas que podem ser 

pensadas de modo independente umas das outras, desvelar 

a essência da linguagem; 

 

  Objetivo imediato do Tractatus Logico-Philosophicus, é explicar como 

a linguagem consegue representar o mundo; - a linguagem deve 

corresponder a ordem das coisas no mundo. V ou F 

 

 Mas como a linguagem pode representar a estrutura do mundo? 

Conexão entre palavras e objetos. 

 



 Wittgenstein pretende mostrar como uma proposição é capaz 

de representar um estado de coisas real ou possível; 

 

 A resposta de Wittgenstein a esse problema ficou conhecida 

como "teoria pictórica do significado", pois estabelece que uma 

proposição é uma representação figurativa dos fatos, assim 

como uma maquete é uma representação figurativa de um 

edifício 

 

 A filosofia não é uma teoria, mas uma atividade. Uma obra 

filosófica consiste essencialmente em elucidações. O resultado 

da filosofia não são 'proposições filosóficas', mas é tornar 

proposições claras 



 

 A semelhança entre a maquete e o prédio é assegurada por uma 

isomorfia espacial - as relações espaciais entre os diversos elementos 

que constituem a maquete são as mesmas; 

 

 Distinção entre dizer e mostrar, isto é, uma proposição pode não 

dizer nada sobre o mundo, as proposições lógicas mostram algo a 

seu respeito – formalidades -. Do mesmo modo, as proposições da 

metafísica tradicional, por exemplo, “Só o ser é, e, o não ser não é”. 

 



Vale a pena conhecer... 
 



Lógica proposicional  

 - Tabelas de verdade –  

 

 A proposição dotada de sentido constrói um modelo da realidade. A 

realidade pode ou não corresponder a esse modelo. Em outras 

palavras, a proposição dotada de sentido tem a propriedade 

intrínseca da bipolaridade – pode ou não ser F ou V; 

 No Tractatus, todas as proposições necessariamente verdadeiras - 

sempre será verdadeira - aquelas que não precisam ser confrontadas 

com a realidade para que se saiba se são verdadeiras - são 

tautologias, isto é, são combinações de proposições elementares 

cujo valor de verdade depende apenas das possíveis combinações 

de valores de verdade dessas mesmas proposições elementares. 

sempre será verdadeira,  

 



 (no) A distinção entre dizer e mostrar abre um campo para os valores e 
para o místico. Do lado discursivo, as proposições da ética ou são 

contrassensos, absurdos, construções sem sentido ou são meras 

convenções comportamentais. Em ambos os casos, tais proposições não 

conseguem alcançar o que haveria de fundamental na ética.  

 

 Wittgenstein não está descartando os "objetos" dessas proposições como 

coisas grotescas ou sem importância. Ao contrário, está sugerindo que a 
ética, a estética e a dimensão mística são transcendentes - não estão ao 

alcance de nossa linguagem. Desse modo, a melhor atitude em relação a 

essas coisas transcendentes seria a de manter um respeitoso silêncio. 



Interpretação 
 

 "Minhas proposições elucidam dessa maneira: quem me 

entende acaba por reconhecê-las como contrassensos, após 

ter escalado através delas – por elas – para além delas. (Deve, 

por assim dizer, jogar fora a escada após ter subido por ela.) 

 Deve sobrepujar essas proposições, e então verá o mundo 

corretamente." 

—Wittgenstein. Tractatus, 6.54. 

 

 "Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar." 

—Wittgenstein. Tractatus, 7. 

 



Investigações Filosóficas 



 Enquanto, no Tractatus, Wittgenstein esforçava-se por desvelar a essência da 

linguagem, nas Investigações Filosóficas ele afirma que essa tentativa está 

fadada ao fracasso, simplesmente porque não há qualquer essência a ser 

descoberta.  

 

 “O primeiro afirma a existência de uma região ontológica inexprimível, 
mística, ao passo que o segundo “proíbe”/alerta a especulação acerca 

dessa região, põe em dúvida a sua existência, declarando-a "sem sentido". 

 

 O segundo Wittgenstein defende que a linguagem não seria um todo 

homogêneo, mas, sim, um aglomerado de "linguagens”, na qual a mesmo é 
composta por semelhanças e não por uma semelhança essencial, que 

determina “o modo ser” da linguagem.  

 

 Para esclarecer esse ponto, Wittgenstein traça uma analogia entre a noção 

de linguagem e a noção de jogo e Semelhança de família  

 



- Texto complementar  

- EX: Há diversos tipos de jogos: jogos de tabuleiro, jogos de cartas, competições 

esportivas, etc. Mas não há uma essência dos jogos. Um jogo de cartas 

apresenta semelhanças com os jogos de tabuleiros, mas também muitas 

diferenças; se compararmos esses últimos com os jogos de bola, surgirão outras 

semelhanças e outras se perderão.” 

 O que há é uma sobreposição de traços que Wittgenstein chama 

de semelhança de família. Numa família, alguns partilham a mesma cor do 

cabelo, outros partilham a mesma estatura, outros o tom de voz, etc. Mas 

geralmente não há característica que esteja presente em todos os membros da 

família.  

 O mesmo ocorre com o conceito de “jogo”. Chamamos práticas muito 

diferentes de “jogo” não porque haja uma definição exata que esteja implícita 

em todas as aplicações do termo, mas porque essas diversas práticas 

manifestam semelhança de família. .”(DONAT, Miriam. P.14-15.) 

 

 



 - Texto complementar - 

 Analogamente, as diversas práticas linguísticas são reunidas sob a 

denominação de “linguagem” em virtude de suas semelhanças de família. Em 

linha com o símile entre linguagem e jogo, Wittgenstein chama os segmentos 

heterogêneos da linguagem, com suas regras, convenções e finalidades 

próprias, de jogos de linguagem. 

 

 O jogos de linguagem são múltiplos e variados, e atendem a finalidades 

diversas: às vezes empregamos a linguagem para dar ordens, às vezes para 

pedir desculpas, outras vezes para fazer piadas, etc. (Supor que a função 

primordial da linguagem seja a de descrever ou representar os fatos é 

uma generalização precipitada, provocada pelo equívoco de se tomar um jogo 

de linguagem particular - linguagem privada é incoerente - como paradigma 

de todos os demais. 

 

 



 (no) Partes da realidade Para Wittgenstein, o grande problema 

na filosofia da linguagem tem sua origem em Platão; que 

interpretava todas as palavras como nomes próprios, em que 

cada nome corresponde a um objeto. Os nomes comporiam 

unidades simples das quais são tecidas as afigurações do 

mundo, sua estrutura lógica. Sempre seria possível reduzir as 

unidades complexas de significação aos seus elementos mais 

simples 

 

 Nas "Investigações Filosóficas", Wittgenstein coloca esse modelo 

em xeque ao se perguntar quais são as partes simples que 

compõem a realidade. Por exemplo: quais são as partes 

constituintes simples de uma poltrona? A resposta, naturalmente, 

depende do contexto em que surgiu a pergunta, se ela parte de 

empregados de uma empresa interessados em desmontar a 

poltrona para transportá-la, ou de um cientista interessado em 

analisar os riscos de combustão dos matérias. .”(DONAT, Miriam. 

P.26-27.) 

 



 (no) Ou seja, o que é "simples" ou "composto" é completamente 

dependente do jogo de linguagem que se está jogando. Mas o 

que é jogo de linguagem? Wittgenstein não nos dá uma 

definição, pois é justamente com essa visão de filosofia que está 

tentando romper: a de que cada palavra corresponde a um 

objeto. .”(DONAT, Miriam. P.40-47.) 

 



 O jogo do qual faz parte está inserido na realidade prática e social da 

comunidade dos falantes. Segundo Wittgenstein, os problemas filosóficos 

surgem quando a linguagem "sai de férias" (IF §38), ou seja, quando a 

linguagem é artificialmente separada do seu ambiente próprio e de seus 

usuários. "A linguagem é uma parte (...) de uma forma de vida", diz 

Wittgenstein (IF §23). A linguagem, tal como apresentada nas Investigações, 

deixa de ser um mero veículo de informações para converter-se numa 

atividade profundamente enraizada no contexto social e nas necessidades e 

aspirações humanas. 


