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Resumo
A concepção de certeza desenvolvida e aplicada por Wittgenstein na reflexão sobre a certeza
e sobre a gramática dos conceitos psicológicos é o principal signo de que a determinação da
expressão de estados mentais é feita mediante o exercício de critérios exteriores. A partir
dessa maneira de conceber a certeza e, por conseguinte, as condições lógicas que tornam
possível a comunicação de estados psíquicos permitem que a investigação lógica possa evitar
que a significação seja determinada por constituintes mentais, sem com isso empreender a
eliminação do anímico a caracteres fisiológicos. Em sendo assim, a atuação de regras de
constituição do significado deve garantir a comunicação de estados mentais sem destituí-los
de seu caráter subjetivo. Isto só é possível na medida em que Wittgenstein entende que a
segurança característica da nossa forma de agir e de julgar reflete, na verdade, o
condicionamento de nosso dizer e de nossas ações por uma armação factual. É segundo essa
armação factual que fazemos considerações a respeito das manifestações psíquicas alheias e
exprimimos nossos próprios estados. Os jogos de linguagem, por essa perspectiva, são
concebidos como desenvolvimento de modos de ação aos quais o seu funcionamento faz
referência. A concepção de significado diretamente relacionada a essa perspectiva é uma
concepção prática, o que quer dizer que o significado é constituído à medida da realização de
atividades simbólicas e não simbólicas cujas regras atuam sem jamais perder de vista a
referência das próprias práticas no interior das quais são instituídas. Com efeito, o tratamento
dos conceitos psicológicos nesse contexto encerra a elaboração de uma narrativa acerca da
origem da necessidade segundo qual toda necessidade é uma necessidade instituída, afinal a
determinação do sentido não é realizada por uma estrutura a priori constituída previamente e
à revelia do curso das ações e do discurso. Assim, essa concepção prática do significado
explorada no contexto da análise dos conceitos psíquicos e da certeza envolve uma
considerável ampliação do campo do sentido em relação ao Tractatus, por meio da qual o
domínio expressivo da linguagem passa a desfrutar de cidadania lógica. A exploração da
gramática dos conceitos psíquicos permite compreender, a nosso ver, a mencionada
concepção de certeza como um dos componentes mais decisivos para a ampliação do campo
do sentido.
Palavras-Chave: Wittgenstein, conceitos psicológicos, certeza, gramática.

Abstract
The conception of certainty developed and used by Wittgenstein on the reflection about the
certainty and grammar of psychological concepts is the main sign that the determination of
mental states’ expression is done by using external criteria. From this perspective, to conceive
the certainty concept and consequently, the logical conditions that become the communication
of possible psychic states, the logical investigation is able to avoid that the meaning comes to
be determined by mental constituents. It does not mean to reduce the animic to physiological
characters. Thus, constituting meaning should give us a guarantee of the mental states
communication without dismissing their subjective characteristic. It is possible only to the
extent that Wittgenstein understands the typical reliability of our way to act and judge reflects
the conditioning of our uttering and of our actions for a factual arrangement. It is according
with such factual arrangement that we have done our considerations concerning the psychic
expressions of others and we utter our own. Language games, from such a perspective, are
conceived as a development of action modes that its behavior refer to. The conception of
meaning, from that perspective, is a conception of practice, i.e., the meaning is constituted
according to the realization of symbolic activities and not that symbolism in which the rules
act and never lost the reference of its own inner practices which are instituted. Indeed, the
treatment of psychological concepts in such context finishes the elaboration of a certain
narrative regarding the origin of a necessity that establish all necessities as an instituted one.
After all, the determination of the meaning is not established by any a priori or previous
structure, disregarding the direction of the actions and discourse. Thus, this conception of
practice of meaning explored in the context of such an analysis of psychic concepts and of
certainty involve a considerable enlargement of the field of meaning regarded to Tractatus, by
means of which the uttered realm of language has now a logical citizenship. The grammatical
exploration of the psychic conceptions allow us to comprehend, according to our view, the
mentioned conception of certainty as one of the most incisive components of the enlargement
of the field of meaning.
Keywords: Wittgenstein, psychological concepts, certainty, grammar.
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Introdução

A palavra “eu” não se trata de um signo a chamar atenção para um lugar ou uma
pessoa, assim como deve haver tanto numa expressão linguística quanto há por trás dela. Esta
afirmação parece traduzir fielmente o antipsicologismo que caracteriza a filosofia da
psicologia de Wittgenstein e que consiste em fazer a certeza a respeito de estados psicológicos
e do pensamento remontar a critérios exteriores segundo os quais a expressão de uns e de
outro estrutura-se. A certeza, por sua vez, reflete o fato de a significação ser construída tendo
como medida as práticas nas quais o uso das palavras tem lugar. Por isso mesmo, ela não pode
ser confundida com o tom de voz que marca a enunciação de um saber nem tampouco com o
estado psicológico que eventualmente possa acompanhar a enunciação das palavras. Trata-se
de compreendê-la, antes de mais nada, como uma questão de atitude, no sentido de que a
certeza reflete a atuação das regras gramaticais que presidem a maneira como manipulamos os
símbolos e a maneira como agimos. É verdade que tal maneira de conceber a certeza essencial
ao funcionamento da linguagem, com tudo o que isso implica e envolve, pode ser reconhecida
em outros momentos da obra de Wittgenstein. No entanto, a exploração mais bem elaborada
das vias que tal noção de certeza inaugura constitui uma exclusividade dos textos de
Wittgenstein que tratam da reflexão sobre a própria certeza e sobre os conceitos psicológicos.
Acreditamos que a certeza concebida como uma questão de atitude é um dos principais
sinais do interesse exclusivamente lógico da investigação wittgensteiniana, tanto num como
noutro caso, sobretudo em virtude de permitir compreender as expressões psíquicas como
determinadas por critérios exteriores ao sujeito e intrínsecos aos jogos de linguagem nos quais
elas se realizam. A partir da concepção prática do sentido, com a qual essa forma de conceber
a certeza está diretamente relacionada, Wittgenstein pode fazer a significação não ser
determinada por caracteres mentais, sem que isto implique a eliminação de tais caracteres pela
redução do interior ao exterior. Em sendo assim, a certeza, explorada como condicionante
lógica da elaboração de juízos sobre o mundo exterior e de expressões psicológicas, significa
a preservação do caráter lógico da significação e, por conseguinte um importante componente
da afirmação de autonomia da gramática. Em ambas as situações, trata-se de um elemento
decisivo à caracterização da análise lógica feita por Wittgenstein como marcadamente
antipsicologista, o que quer dizer que tal análise deve recusar, em igual medida e,
fundamentalmente, pelas mesmas razões, que a necessidade seja compreendida como

11

resultado da generalização de casos empíricos ou que seja compreendida como relativa a
constituintes do mundo da consciência. É segundo essa perspectiva que exploramos a maneira
como as considerações de Wittgenstein sobre a gramática dos conceitos psicológicos e sobre a
certeza elaboram uma espécie de narrativa da constituição da necessidade em relação à qual
passa ser possível a atribuição de objetividade às expressões psíquicas. Nossa exploração,
assim, deve concentrar-se em textos cuja redação está circunscrita entre 1945 e 1951. Mais
especificamente, trata-se dos manuscritos 137 e 138, editados sob o título de Letzte Schriften
über Philosophie der Psychologie I, e de boa parte dos manuscritos 169, 170, 171, 173, 174 e
176, editados nos Letzte Schriften über Philosophie der Psychologie II, além dos datiloscritos
229 e 232, cuja edição teve lugar, respectivamente, nos dois volumes das Bemerkungen über
die Philosophie der Psychologie, e dos manuscritos 172, 174, 175, 176 e 177, parcialmente
editados em Über Gewissheit.1
As considerações de Wittgenstein sobre a gramática dos conceitos psíquicos, pelo
menos à primeira vista, tem como alvo principal as condições que tornam possível a
expressão dos atos e conteúdos de consciência. A pergunta acerca da possibilidade de ter
certeza a respeito dos estados psíquicos alheios não é mais do que um gênero de questão do
qual esse alvo é a espécie. Isto porque serem exprimíveis os conteúdos e atos de consciência
parece coincidir com a possibilidade da certeza a seu respeito. A maneira como a obra madura
de Wittgenstein formula e responde questões como essa, suspeitamos, envolve a elaboração
do que se pode chamar de narrativa da constituição da necessidade. Uma das peculiaridades
mais marcantes dessa narrativa seria a recusa a uma demarcação precisa entre o campo das
ações e o campo do discurso, aliada à fluidez entre o domínio dos fatos e o domínio da lógica.
O saldo, tanto da recusa como daquilo a que ela se associa, é uma concepção de necessidade
como constituída no interior das práticas de uso da linguagem e das ações. A necessidade,
desse modo, refletiria as ações simbólicas e não-simbólicas cuja margem de manobra ela
própria deve determinar. Desse ponto de vista, parece restar inevitável que Wittgenstein
entenda ser toda necessidade uma necessidade instituída, de sorte que ela pode ter um alcance
apenas regional, o que quer dizer que o necessário só tem valor no domínio delineado pelos
jogos de linguagem que o instituíram.
Essa forma, por assim dizer, de contar a história da necessidade tem o mérito de fazer
as condições que tornam os estados psíquicos exprimíveis dependentes de sinais exteriores em
1

As passagens dos Manuskripte (MS) e dos Typoskripte (TS) de Wittgenstein tem como referência o
Wittgenstein Nachlass: The Bergen Electronic Edition.
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vez de determinadas por caracteres anímicos, como se há de supor. No entanto, ela parece
fazer tudo parecer ser muito simples. Como se bastasse situar o ponto de determinação da
expressão dos estados e atos psíquicos no exterior para então resolver de uma vez por todas os
enigmas filosóficos relativos ao ajuste entre a linguagem e o domínio do anímico. Contra toda
aparência em contrário, Wittgenstein faz ver que tudo não é tão simples assim, como se as
sensações a serem expressas estivessem no interior e os sinais aptos a exprimi-las fossem
exteriores. Na contramão duma perspectiva que simplificasse a relação entre o mundo da
consciência e o domínio de sua expressão, Wittgenstein prefere a ideia de que os sinais
significam de forma muito complicada, de sorte a não ser possível que exterior e interior
estejam relacionados por um encaixe perfeito a ponto de, por isso, nada ficar para trás da
expressão. Seja como for, o caráter exterior das relações simbólicas e não simbólicas das
quais se constitui o significado dos conceitos psicológicos denota o caráter lógico das
considerações de Wittgenstein, e não é afirmado menos do que isso por meio da exclusão do
inobservável do campo da investigação lógica.2 Em sendo assim, a natureza das condições
que tornam possível a expressão dos estados e atos psíquicos reflete o caráter da própria
investigação em que se traduz a análise dos conceitos psicológicos.
Tudo leva a crer que, ao contrário do exterior, o interior caracteriza-se pelo
ocultamento ao olhar alheio e que, por isso mesmo, encontraria no exterior os meios pelos
quais passaria à condição de manifesto. Todavia, nem por isso, o interior poderia, do ponto de
vista de Wittgenstein, ser explicado a partir do exterior, como se se tratasse de um passe de
mágica capaz de retirar dos processos anímicos todo o mistério que os envolve. Se
Wittgenstein recusa essa perspectiva pelo quanto ela pode ser simplificadora, é sobretudo em
virtude de jamais perder de vista a gramática a que deve submeter-se as expressões dos
estados psíquicos. No fundo a perspectiva que assume o exterior como o lugar de expressão
do anímico, que como tal se lhe opõe por deixar-se ser percebido, termina por desmanchar a
distinção entre interior e exterior. O pecado capital de uma tal perspectiva consistiria em dar
pouco ou nenhum relevo às diferenças conceituais que encerram o domínio da expressão do
anímico. Como entender então a identificação feita por Wittgenstein entre o caráter lógico de
sua investigação e o exterior? Por um lado, Wittgenstein recusa veementemente aquela visão
simplificadora da relação entre interior e exterior; por outro, não deixa, nem por isso, de
compreender que a expressão do anímico passa a ser possível à medida que se dispõe de
sinais exteriores cujo uso é regrado logicamente. A consequência mais imediata disso parece

2

WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 119, p. 132-133.
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ser a ideia de que a relação entre exterior e interior, a despeito de haver outras modalidades, é
também lógica, o que quer dizer que a diferença entre interior e exterior é antes de tudo
conceitual, sendo por essa razão manifesta nos variados modos de uso dos conceitos. Uma
investigação lógica do anímico, portanto, deve concentrar-se nas diferenças gramaticais que
marcam os diversos modos de sua manifestação. É verdade também que essas diferenças só
poderiam ser notadas se o alvo da investigação for as condições lógicas de expressão do
anímico. Isto quer dizer que está em jogo, mais do que a mera definição do que se poderia
chamar de método de análise, a perspectiva a partir da qual o próprio método é definido, bem
como que o anímico deve ser compreendido contra a complexidade da teia constituída pelo
uso dos sinais de que se constitui o que chamamos de a expressão do anímico.
A investigação lógica do anímico volta-se não exatamente para os sinais exteriores,
mas para as condições normativas às quais o uso de tais sinais deve submeter-se; não para os
estados e atos da consciência, mas para a gramática que torna possível a sua expressão.
Assim, a investigação pode ocupar-se da essência do anímico, o que não é senão outro nome
para dizer que se trata de investigar as leis de evidência do anímico.3 Na medida em que não
deve desconsiderar a variedade de uso dos conceitos, a investigação deve então situar as leis
da evidência como relacionadas às situações de expressão dos estados e atos psíquicos. Nesse
caso, a dificuldade é como manter o caráter lógico da investigação se se compreende que as
leis de evidência não se furtam aos movimentos no interior dos jogos de linguagem em que os
modos de expressão do anímico são elaborados, já que os modos de expressão envolvem,
como não poderia deixar de ser, caracteres psicológicos, ou quando menos esse parece ser um
efeito inevitável da ideia de que os conceitos são construídos à medida do uso. Não é diferente
dessa a situação por que passam os conceitos para expressão do mundo exterior, afinal eles
não podem ser elaborados à revelia da interação entre a linguagem e as atividades de que ela
se constitui e o mundo. Nesse sentido, o principal signo de manutenção do caráter lógico da
investigação é a recusa que a determinação do sentido seja feita do exterior da gramática da
qual as leis de evidência são a expressão. A sustentação do caráter lógico da investigação, em
boa medida, reflete a autonomia da gramática em relação tanto a caracteres psíquicos como a
elementos factuais, compreendidos todos eles como exteriores à gramática.
Ao que nos parece, a compreensão das práticas como lugar de constituição do sentido
do discurso e das ações possibilita a análise lógica das expressões dos estados e atos da alma.
Isto quer dizer, dentre outras coisas, que tal maneira de conceber a constituição do sentido

3

Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 173, p. 37r.
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como sendo sempre uma instituição prática significa uma considerável ampliação do espaço
do discurso significativo. No que respeita aos conceitos psíquicos, uma das perguntas mais
importantes relativas ao que chamamos de ampliação do espaço do discurso significativo é a
que diz respeito à possibilidade de ter certeza acerca da manifestação de estados e atos
psíquicos alheios. Isto não só justifica o fato de Wittgenstein ter feito considerações sobre a
certeza em paralelo com a análise dos conceitos psíquicos, como também esclarece o sentido
de situar as condições de possibilidade do discurso no interior das próprias práticas
discursivas, compreendidas como intrinsecamente relacionadas com práticas não discursivas.
Em sendo assim, a nossa tese compreende a tentativa de captar o sentido do primado das
práticas na constituição do sentido em três direções distintas e complementares. Em primeiro
lugar, trata-se de avaliar em que medida tal primado das práticas significa uma ampliação do
domínio do discurso significativo em relação à maneira como o Tractatus o compreende. Em
segundo, trata-se de compreender em que medida o primado das práticas significa a
possibilidade de expressão dos estados e atos da alma a partir de critérios objetivos, sem que
disso resulte a supressão dos aspectos subjetivos. Em terceiro, mas não menos importante,
trata-se de avaliar em que medida a perspectiva de Wittgenstein, na medida em que chega ao
ponto de apelar para condições instintivas, pode recusar toda espécie de naturalismo e como
pode, além disso, recusar ser caracterizada como uma espécie de behaviorismo, já que encerra
a perspectiva segundo a qual o interior tem seu sentido determinado por critérios exteriores. A
partir da exploração da ideia de primado das práticas na constituição do sentido, tanto nos
textos sobre filosofia da psicologia como nos textos sobre a certeza, acreditamos ser possível
esclarecer as razões que tornam possível à obra de Wittgenstein continuar a fazer lógica
filosófica tendo abandonado a concepção de lógica como sublime do Tractatus. Um dos
principais aspectos de uma tal continuidade, a nosso ver, é a preservação da autonomia da
gramática; ainda mais porque, no novo contexto inaugurado pela concepção prática do
significado, o necessário não pode se constituir a não ser na interação com fatos, sendo tal
interação tão contingente quanto os fatos com os quais aqueles elementos que funcionam
como necessários interagem.
A primeira parte compreende uma análise das razões conceituais por que, a despeito
da ampliação do espaço do discurso significativo e mesmo do que isto venha a significar, os
textos tardios de Wittgenstein, num sentido determinado, preservam a perspectiva de combate
ao psicologismo. Com efeito, trata-se de explorar as condições que tornam possível um tal
combate ao psicologismo e do que ele pode significar em dois sentidos. Num primeiro, o
ajuste plástico entre pensamento e proposição que caracteriza o Tractatus. Num segundo, a
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noção de certeza como uma forma de agir, tal como é concebida nos textos tardios de
Wittgenstein. E, além disso, a ideia de que uma armação factual condiciona a maneira como
as palavras são usadas e as ações são realizadas. No contexto da reflexão que esses textos
encerram, a certeza funciona como condição operatória dos jogos de linguagem, sendo
compreendida como índice das regras que governam o jogo. Da perspectiva de uma tal noção
de certeza, as regras gramaticais cujo exercício define a margem de liberdade das operações
simbólicas e das ações não podem ser de natureza psicológica nem tampouco constituir-se por
causalidade em relação aos fatos em interação com os quais a certeza da qual elas são um
reflexo se constitui. A normatividade que se materializa na certeza condicional ao
funcionamento dos jogos, assim concebida, não pode ser um resultado causal do curso normal
das coisas. No entanto, por constituir-se em interação com os fatos, uma tal noção de certeza
passa a significar um dos principais signos da ampliação do campo do sentido. A noção de
pensamento do Tractatus, por seu turno, possibilita a análise do pensamento a partir da sua
forma sensível que é a proposição. Esta maneira de conceber o pensamento significa a
redução das regras segundos as quais pensamos às regras segundo as quais os pensamentos
podem ser ditos, de tal modo que pensar significa operar de acordo com regras lógicas. Neste
contexto, o ajuste entre pensamento e linguagem, tal como o ajuste entre linguagem e
realidade, depende de uma clara separação entre o domínio do contingente, ao qual o
verdadeiro e o falso são aplicáveis, e o domínio do necessário, ao qual pertencem as regras
que possibilitam a elaboração do discurso significativo. Ao contrário, no contexto a obra
madura de Wittgenstein, o necessário e o contingente passam a ser compreendidos como
caracteristicamente relativos e funcionais. Isto quer dizer que a necessidade de uma
proposição não pode mais ser definida por apelo a aspectos exclusivamente formais da
linguagem, mas apenas num contexto de uso. Assim, a necessidade é tomada como reflexo da
função exercida pelas regras lógicas, sendo relativa aos jogos de linguagem nos quais essas
mesmas regras funcionam como necessárias.
O principal sinal da diferença entre esses dois contextos compreende o que chamamos
de ampliação do espaço do discurso significativo: a afirmação de que a verdade de
determinadas proposições empíricas pertence ao quadro de referências contra o qual
discernimos o verdadeiro do falso. Do ponto de vista dessa afirmação, toda necessidade é
instituída, de sorte que, já que não é possível a determinação do necessário com
independência das próprias operações simbólicas e ações que o necessário deve condicionar,
deixa de ser possível determinar os limites entre o lógico e o empírico de maneira categórica.
A noção de pensamento do Tractatus, em certo sentido, compreende a possibilidade de o
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mundo ser pensado em termos proposicionais, na medida em que tem como suposta a
postulação de que pensamento e mundo partilham uma mesma estrutura essencial. A noção de
pensamento do Tractatus pode ser compreendida como um importante componente de
combate ao ponto de vista segundo o qual a origem do sentido remonta a determinantes
psíquicos. Por outro lado, aquela noção de certeza significa também um componente decisivo
de combate ao psicologismo, não apenas no sentido de que reflete as condições de
possibilidade de objetividade do discurso e das ações, mas também no sentido de que reflete a
ideia de que as leis lógicas não podem ser compreendidas como generalizações empíricas. A
dificuldade é compreender como a recusa da ideia de que as leis lógicas sejam generalizações
empíricas é possível num contexto em que a instituição da necessidade é mercada pela
interação entre regras lógicas e elementos factuais.
A segunda parte consiste em apresentar em que medida a análise dos conceitos
psíquicos envolve a relativização do modelo referencialista do significado. Um tal modelo de
significado, naquilo que nos interessa, vincula-se à ideia de que o sentido dos enunciados que
pertencem aos jogos de linguagem relativos aos estados e atos da alma é determinado
causalmente. Por essa perspectiva, Wittgenstein identifica a gênese das confusões em que
estariam enredados os conceitos psicológicos como sendo a sua subordinação ao conceito de
exterior. A esse modelo de significado está associada também a concepção de mente como um
cenário ao qual pertenceriam os objetos psíquicos. A remissão do sentido das expressões dos
estados e atos anímicos às práticas nas quais os critérios segundo os quais essas mesmas
expressões podem ser julgadas, nesse contexto, significa a relativização da concepção de
significado que consiste em compreender o vínculo entre a palavra e o objeto como um passe
de mágica por meio do qual uma palavra passa a ser o nome para um objeto. A aplicação de
um tal modelo de significado pode ser compreendida como a gênese das confusões em que a
gramática dos conceitos psicológicos estaria enredada na medida em que esse modelo
funciona como condição operatória da ideia de determinação causal do significado,
característica tanto de um introspeccionismo quanto de um behaviorismo; do paralelo entre o
mundo físico e o mundo da consciência; e, por fim, da aplicação inadvertida da concepção de
descrição, como se fosse possível descrever estados e atos da alma no mesmo sentido em que
fenômenos físicos podem ser descritos. Parece-nos que tais consequências têm a ver,
fundamentalmente, com a aplicação irrestrita da exigência de que todo enunciado seja
baseado em algo ao domínio das expressões psicológicas. Do ponto de vista de Wittgenstein,
tal aplicação compreende, no mínimo, o equívoco de supor que as expressões dos estados e
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atos da alma constituem um todo homogêneo, como se não houvesse diferenças relevantes,
por exemplo, entre a expressão de um pensamento e um grito de dor.
A dificuldade é que, na mesma medida em que, em certo sentido, recusa que as
expressões dos estados e atos psíquicos sejam tratadas à maneira de descrições de fenômenos
físicos, a reflexão de Wittgenstein deve apresentar critérios de objetividade que torna possível
que tais expressões tenham lugar no âmbito do discurso significativo. Uma das principais
questões concernidas por essa dificuldade diz respeito a ser possível ter certeza a respeito das
expressões de estados e atos interiores. Nesse ponto, por conceber que o interior só se torna
inteligível na exata medida em que é expresso, situando os critérios de correção nas práticas
em que as próprias expressões podem ser elaboradas, Wittgenstein parece subscrever uma
espécie de comportamentalismo, de sorte que a questão passa a ser em que medida a crítica ao
introspeccionismo, que se realiza pela compreensão do primado das práticas na instituição do
sentido, é capaz de evitar igualmente a redução do anímico ao exterior. A resposta a essa
questão põe a segunda parte em conexão com a terceira. Isto porque um dos principais efeitos
dessa perspectiva segundo a qual, mais do que dados imediatos da consciência, as sensações
são articuladas de acordo com regras segundo as quais podem ser expressas, é a ideia de que
não passa de uma ilusão conceber o privilégio do sujeito dos sentimentos aos seu próprios
estados e atos anímicos por oposição ao caráter inobservável desses mesmos estados e atos do
ponto de vista do outro. Desfeita essa ilusão, o caráter enigmático do anímico pode ser
atribuído às indeterminações por que passam a sua expressão e não mais ao fato de ser
interior.
O cerne dessa maneira de conceber o anímico parece ser o caráter redutível das regras
segundo as quais ele se articula às regras que possibilitam a sua expressão. Que os jogos de
linguagem a respeito do anímico tenham como ponto de partida a expressão não pode
significar, no entanto, a supressão dos aspectos subjetivos que marcam o anímico. Parece-nos
ser na exata medida em que recusa uma tal supressão, dentre outras razões, que Wittgenstein
recusa também uma perspectiva comportamentalista. Nessa medida, ao vincular-se a essa
modalidade de questões, a terceira parte deve enfrentar, no essencial, a questão a respeito de
como o apelo a condições instintivas, que marca a redutibilidade das regras condicionais aos
atos e estados anímicos às regras que possibilitam a sua expressão, não faria a reflexão de
Wittgenstein desembocar numa espécie de naturalismo. Tais condições instintivas têm a ver
com o fato de que a certeza, refletida pelo pano de fundo que torna inteligíveis as palavras
para estados e atos da alma, deve ser compreendida como despida de reflexão, tanto no que
respeita à maneira como ela é constituída e assimilada como no que diz respeito ao seu
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exercício no interior dos jogos de linguagem. Desse modo, ao que nos parece, a capacidade de
evitar também a perspectiva naturalista, a despeito de apelar para condições instintivas, tem a
ver com o quanto tal apelo significa a mobilização da noção de forma de vida, como uma
espécie de antídoto contra o relativismo e contra o naturalismo.
A reflexão de Wittgenstein sobre os conceitos psíquicos, ao lado de sua reflexão sobre
a certeza, constitui o desenvolvimento daquilo que o Tractatus definiu como sendo filosofia
da psicologia ou teoria do conhecimento. Cumpre, então, fazer ver que, no essencial, o
desenvolvimento de uma filosofia da psicologia tem como aspecto capital o redesenho do
campo do sentido ao qual pertencem os pontos de determinação da elaboração de enunciados
e das ações. Além disso, um tal redesenho do campo do sentido, por ter como razão a ideia de
que as condições de sentido possuem um forte acento pragmático, tem como paralelo o fato
de passar a ser possível uma exploração lógica da gramática dos conceitos segundo os quais
os atos e estados anímicos podem ser expressos. Isto porque implica a inclusão do domínio
expressivo no âmbito do discurso significativo. O que compreendemos como ampliação dos
limites do espaço do sentido envolve, dentre outras, a ideia de que não é possível fazer uma
demarcação precisa entre atividades simbólicas e não simbólicas. Mais do que a análise dos
conceitos psíquicos solicitar a aplicação da noção de certeza compreendida como uma questão
de atitude, tanto a reflexão sobre a certeza quanto a análise da gramática dos conceitos
psíquicos constituem um desafio à ideia, cara a Wittgenstein, de autonomia da gramática em
relação a elementos exteriores em cuja interação as regras de sentido são forjadas. A
preocupação a respeito da autonomia dos aspectos lógicos em relação a elementos exteriores à
gramática parece tanto traduzir uma escolha metodológica quanto parece dizer respeito ao que
pode ser objeto de investigação da lógica. A escolha metodológica consiste, no essencial, na
concepção de que à lógica só interessa o que é observável, ao mesmo tempo que, no que se
refere ao objeto de investigação, é no seio do que é observável que tem lugar a instituição do
sentido. Esta maneira de compreender a instituição das condições lógicas do discurso
significativo como situada no mesmo espaço em que proposições verdadeiras e falsas e ações
corretas e incorretas são forjadas só pode ter o significado de um assassinato filosófico do
Tractatus, haja vista a sua lógica transcendental, mas, também nesse caso, o assassinato
parece ser ao mesmo tempo “o reconhecimento de uma filiação”.
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Primeira Parte

O Antipsicologismo e a Gramática dos usos

Se posta contra o pano de fundo do Tractaus, a narrativa da constituição da
necessidade, que acreditamos ser elaborada por Wittgenstein ao longo da análise dos
conceitos psíquicos e de suas considerações sobre a certeza, envolve uma considerável
ampliação do campo do sentido. Nesse novo contexto, Wittgenstein não mais subscreve o
ponto de vista segundo o qual, uma vez removido tudo o que a linguagem tem de
convencional e arbitrário, resta aquilo que é essencial a toda e qualquer linguagem, muito
embora não deixe de visar a essências, ou seja, as condições sem as quais o discurso não é
possível.4 Ao remover tudo que há de convencional e arbitrário na linguagem, o projeto do
Tractatus exclui do campo de determinação do sentido tudo aquilo que tenha o caráter de
acidental, o que quer dizer que exclui tanto caracteres psíquicos como elementos factuais. Tal
exclusão tem a ver diretamente com a ideia de que as regras lógicas de determinação do
sentido devem desfrutar de anterioridade em relação às situações de sua aplicação. Mais do
que isso, no interior desse projeto, não há qualquer margem para que elementos que não
mereçam, a justo título, a caracterização de lógico participem da determinação do sentido.
Essa maneira de conceber a linguagem é marcada por um forte espírito antipsicologista na
medida em que envolve a concepção de pensamento como divorciada de processos
psicológicos. A noção de pensamento em jogo aqui tem como paradigma o cálculo, de sorte
que pensar significa tão simplesmente fazer determinadas combinações simbólicas de acordo
com regras lógicas determinadas. O exercício das regras lógicas, assim, possibilita a análise
do pensamento a partir da análise proposicional, já que torna possível a expressão do
pensamento. Por essa perspectiva, a exclusão de tudo o que seja acidental do campo de
determinação do sentido feita pelo Tractatus está a serviço da tarefa de demarcação dos
limites da linguagem, a qual envolve, no essencial, o estabelecimento de exigências lógicas
sem cuja realização o mundo não poderia ser pensado em termos proposicionais. Convém
notar que a demarcação do campo do sentido feita pelo Tractatus parece reduzi-lo à forma de
4

No MS 173, ao perguntar-se se investigar as leis de evidência do anímico significa investigar a sua essência,
Wittgenstein responde afirmativamente. (Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 173, p. 36v-37r).
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enunciados declarativos. Também por essa razão, além de excluir aspectos psicológicos e
factuais do campo de determinação do sentido e, portanto, do seio da análise lógica, exclui
também as expressões para estados psíquicos do terreno do sentido, pois elas não seriam
capazes de satisfazer as exigências lógicas às quais os enunciados declarativos estão
submetidos.
A filosofia futura de Wittgenstein, que tem lugar nos textos sobre filosofia da
psicologia e sobre a certeza, passará a situar expressões para estados psíquicos no âmbito do
discurso com sentido, sem com isso desfazer-se do antipsicologismo que marca a exclusão
dessas mesmas expressões do campo do sentido pelo Tractatus. Isto quer dizer, dentre outras
coisas, que o campo do sentido não é mais compreendido como restringido a enunciados
declarativos. Em outras palavras, a reflexão filosófica de Wittgenstein posterior ao abandono
do projeto do Tractatus inclui no domínio do sentido o conjunto de expressões que o
Tractatus excluíra, e a principal condição operatória dessa reviravolta, ao que nos parece, é a
noção de necessidade lógica elaborada no interior dessa nova maneira de compreender a
linguagem e, por conseguinte, as relações que a constituem. A necessidade passa a ser
compreendida como instituída não mais de maneira independente das situações de aplicação
conceitual, mas agora em interação com as ações e a experiência. Uma das consequências
disso é a ideia de que há uma ação recíproca entre as condições lógicas, que não consistem
mais em determinantes formais do sentido, e elementos empíricos, sejam aqueles circunscritos
no domínio do mundo exterior ou aqueles pertencentes ao mundo interior. Isto quer dizer que
tanto novos modos de expressão podem ser assimilados quanto velhos modos podem muito
bem ser abandonados à medida que, respectivamente, passam e deixam de corresponder aos
propósitos a serem cumpridos pela linguagem.5 Nesse novo contexto, o caráter lógico da
significação não mais implica que os estados e atos psicológicos sejam concebidos como
irrelevantes à significação e que, portanto, sejam compreendidos como desinteressantes à
análise lógica, antes de tudo, é que os estados e atos anímicos tem a sua relevância atrelada à
possibilidade de serem ditos segundo uma gramática.
A análise da gramática dos conceitos psicológicos é, por essa perspectiva, uma boa
ilustração do quanto a certeza fundamental ao funcionamento da linguagem e ao curso regular
das ações não tem o seu ponto de determinação situado num domínio exterior à linguagem.
Exatamente em razão de as palavras para estados psíquicos darem ampla margem para pensar
tal certeza como determinada do interior, dado o suposto privilégio que marca a posse desses

5

Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 174, p. 21v-22r.
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mesmos estados. Ao situar a certeza envolvida na enunciação de expressões psicológicas no
interior das práticas de enunciação e de comportamento, Wittgenstein então evita que o seu
ponto de determinação seja posto no interior. Com isso, outorga às práticas de uso da
linguagem o lugar de origem da necessidade, de cuja determinação depende o uso das
expressões linguísticas, afastando a ideia, caracteristicamente psicologista, de que a origem da
necessidade remonta a uma realidade interior e etérea. Tudo leva a crer que nada é mais
natural do que compreender toda determinação do sentido como determinação exterior, o que
dá margem para conceber uma certa imagem do interior como determinado pelo exterior.
Agora, o quanto essa imagem do interior tem de simplificadora consiste no que deve ser
evitado por Wittgenstein. Afinal, se o ponto de determinação situa-se no domínio psíquico,
nem por isso compreende-se que ele esteja no exterior à maneira como se o interior fosse
determinado pelo exterior, como se os processos psíquicos fossem completamente
desimportantes; como se as condições lógicas que possibilitam a expressão dos conteúdos e
atos da consciência apagassem a distinção entre interno e externo.
Dado que seja mesmo assim que as coisas se passam, a narrativa da instituição da
necessidade elaborada por Wittgenstein tem como desafio a preservação do caráter lógico da
significação num contexto marcado pela recusa à demarcação precisa entre o campo das ações
e o campo do discurso, como também pela fluidez entre o domínio dos fatos e o domínio da
lógica. Tanto um como outro desdobramento significam o que chamamos de ampliação do
campo do sentido. A questão que exploraremos aqui compreende o esclarecimento das razões
conceituais que tornam possível o que compreendemos haver desafiador à preservação do
caráter lógico da significação. Tal exploração tem como componente decisivo a ideia de que a
noção de certeza como uma questão de atitude presente nos textos sobre filosofia da
psicologia e sobre a certeza significa o interesse exclusivamente lógico e, portanto, não
psicológico, da investigação wittgensteiniana. Por essa perspectiva, a noção de certeza,
explorada como condicionante lógico da elaboração de proposições sobre o mundo exterior,
significa a preservação do caráter lógico da significação, além de, quando explorada no
contexto da análise da gramática dos conceitos psicológicos, significar um importante
componente de combate ao psicologismo. A certeza assim não corresponde a qualquer
elemento exterior à gramática, em cujo espaço ela se articula, quer sejam elementos de
natureza psicológica, quer sejam elementos de natureza física. A certeza não pode
corresponder a um sentimento ou a um estado psicológico pelas mesmas razões que os
conceitos psíquicos devem ser discerníveis por referência à gramática à qual pertencem. Seja
como for, em ambos os casos, a noção de certeza é índice da recusa a situar a origem da
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determinação do sentido ou no domínio dos estados mentais, ou no domínio do mundo
exterior, o que quer dizer que se trata de evitar que a determinação do sentido seja feita do
exterior da gramática. Por fim, a análise da gramática da certeza e dos conceitos psicológicos
compreendem, nesse sentido, o desenvolvimento do que Wittgenstein caracterizara, no
Tractatus, como filosofia da psicologia.6

6
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1. O Antipsicologismo do Tractatus

O Tractatus recusa à filosofia o caráter de ciência, e esta, para Dummett, é uma das
suas características mais fundamentais. Ao contrário de ciências como a química, por
exemplo, de cuja investigação resultam proposições verdadeiras sobre estados de coisas
químicos, o êxito de uma investigação filosófica, de acordo com essa perspectiva, jamais
poderia coincidir com a descoberta de um punhado de proposições cuja verdade era antes
desconhecida.7 Isto não quer dizer que à filosofia deva então interessar o estabelecimento de
um tipo de verdade geral ou ainda o verdadeiro enquanto produto exclusivo da reflexão, mas
o esclarecimento conceitual que torna possível um entendimento adequado de nossos próprios
conceitos. Do ponto de vista do Tractatus, tal esclarecimento conceitual deve compreender as
condições lógicas segundo as quais é possível pensar o mundo, o que implica traçar os limites
do campo do sentido. Ou seja, fazer clara a linha divisória entre que pode ser pensado e o que
não se deixa pensar. Como isso não é realizável por depender de um feito logicamente
impossível, que é o de pensar o que não pode ser pensado, tal linha divisória deve ser
reconhecida no âmbito da própria linguagem. A filosofia é assim concebida como análise
lógica do pensamento em sua forma perceptível na proposição. Essa concepção de filosofia, a
bem da verdade, alia-se tanto à ideia de que a análise lógica do pensamento de que ela deve
constituir-se significa uma análise da linguagem como já está, ela mesma, comprometida com
a ideia de que a uma tal análise do pensamento não deve interessar quaisquer resíduos
psicológicos do pensar. A primeira ideia é, à primeira vista, um modo de contornar a
impossibilidade lógica, assinalada pelo próprio Tractatus, de empreender uma análise do
pensamento em si mesmo, devendo a análise lógica deter-se em sua expressão perceptível que
é a proposição. A outra ideia tem como principal razão o divórcio, feito pelo Tractatus, entre
o pensamento e os processos psíquicos que porventura possam estar envolvidos na elaboração
do pensamento. Uma e outra ideia apresentam-se intrinsecamente relacionadas a essa maneira
de conceber a filosofia em razão de situar-se no cerne dessa mesma concepção de filosofia
uma determinada concepção de pensamento.
A concepção de pensamento do Tractatus parece não deixar margem alguma para o
psicologismo, pois identifica o pensamento com a proposição com sentido.8 Nesse caso, como
raramente ocorre, as aparências não enganam e a forma como concebe a proposição é o mais
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eloquente testemunho disso. O Tractatus reduz a proposição ao título de figuração lógica do
que ela representa, de sorte que ser proposição significa ser figuração correta ou incorreta da
realidade. O cerne dessa noção de proposição é a identificação das condições de sentido com
as condições de verdade por meio da qual exclui do campo de determinação do sentido os
elementos psicológicos. É exatamente essa maneira de conceber o pensamento que permitirá a
sua análise lógica por meio da análise lógica da linguagem, excluindo do campo de análise os
elementos psíquicos. Em outras palavras, essa noção de pensamento visa a responder uma das
principais perguntas do Tractatus: a de como é possível o pensamento fazer-se representação
do mundo. A exclusão dos aspectos psíquicos do campo da análise lógica por si só já significa
que a noção de representação em jogo aqui, como bem recorda Arley Moreno, é de natureza
exclusivamente lógica.9 A concepção do pensamento como figuração lógica dos fatos, nesse
sentido, permite a sua exploração linguística, o que quer dizer que se trata de efetuar uma
análise do pensamento a partir de sua manifestação sensível – a linguagem –, mesmo porque
não há outra forma de analisá-lo. Nesse ponto, ao que nos parece, Wittgenstein explora e
desenvolve aspectos relativos tanto a uma concepção de análise lógica como a noção de
pensamento que ela envolve caracteristicamente fregeanos. Afinal, aos olhos de Frege, a
análise do pensamento pode ser realizada apenas pela linguagem, e o caráter lógico de tal
análise tem a ver diretamente com a distinção entre o que o pensamento tem de essencial e os
processos psíquicos e as leis psicológicas às quais o pensamento se conforma e que podem
estabelecer somente uma relação exterior com o pensamento, sendo-lhe inteiramente
acidental. A lógica visa ao que o pensamento tem de essencial, e nada que se lhe relacione
extrinsecamente pode ser essencial ao pensamento. Em sendo assim, tanto os processos
psíquicos do pensar como as leis psicológicas às quais o pensamento eventualmente se
conforma são excluídos por Frege do campo da investigação lógica do pensamento. 10 E a
razão de tal exclusão não é outra senão a ideia de que aspectos psicológicos não determinam o
pensamento, de tal modo que a sua compreensão deve prescindir de quaisquer resíduos
subjetivos e valer-se unicamente da compreensão dos constituintes de significado por meio
dos quais ele é expresso.11
O pensamento, para Frege, é uma propriedade comum de muitos, e não uma
elaboração mental que como tal seria marcada pelo sujeito que a articula. Não é senão esse o
sentido da afirmação de que a humanidade possui um tesouro comum de pensamentos, pois,
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com isso, afirma-se restar ao sujeito somente a atividade de apreendê-los, jamais a de inventálos. Um dos principais efeitos dessa concepção de pensamento é que a verdade não pode
passar a ser compreendida como uma questão subjetiva, como se não passasse de uma questão
de gosto. Além do mais, a noção de pensamento parece ser condição operatória das noções de
sentido e referência, sendo portanto bem mais fundamental do que elas. Assim, se o
pensamento não pode ser a referência da sentença que o exprime, pode ser o seu sentido.
Assim, por exemplo, que não soubesse que a estrela da tarde é a estrela da manhã poderia
muito bem sustentar como verdadeiro o pensamento expresso pela sentença “a estrela da
manhã é um corpo iluminado pelo sol” e como falso o pensamento expresso pela sentença “a
estrela da tarde é um corpo iluminado pelo sol”.12 Se mais fundamental a ponto mesmo de
poder ser compreendida como condição operatória daquelas duas outras noções, é porque a
noção de pensamento parece costurar as garantias de objetividade do discurso. De um lado, as
representações e o seu caráter subjetivo inexpugnável. De outro, o pensamento e seu conteúdo
objetivo, que deve ser compreendido por oposição ao ato subjetivo de pensar.
A semelhança de família entre o pensamento e as coisas que pertencem ao mundo
exterior é uma aliada decisiva da afirmação do pensamento enquanto conteúdo objetivo, mas
não lhe retira o que ele tem de semelhante com as representações. Trocando em miúdos, a
propriedade em comum entre os domínios do pensamento e do mundo exterior não retira do
pensamento aquilo que ele tem em comum com o mundo da consciência. Aliás, é exatamente
essa dupla semelhança com domínios categoricamente distintos que caracteriza, aos olhos de
Frege, o que o pensamento tem de mais singular. Tão insensível quanto as representações, o
pensamento é tão real quanto as coisas que pertencem ao mundo exterior, muito embora a sua
realidade seja, por isso mesmo, de outra natureza. Com efeito, o pensamento garante a
objetividade sem se furtar de seu parentesco com o domínio estritamente psicológico das
representações, o que é muito bem expresso pela natureza singular da realidade da qual ele se
constitui.13
Movida claramente por um espírito antipsicologista, a obra de Frege apresentara como
exigência essencial ao estabelecimento do pensamento como objeto de investigação lógica a
sua distinção dos processos psicológicos do pensar. Desse modo, por pensamento entende-se
não o ato subjetivo de pensar, “mas seu conteúdo objetivo, que pode ser propriedade de
muitos”.14 Na medida em que é compreendido como conteúdo objetivo, o pensamento pode
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passar a ter como característica definidora a pergunta pela verdade.15 A separação do
pensamento dos processos psicológicos do pensar significa a redução do pensamento à forma
proposicional, o que satisfaz a exigência de objetividade e, além disso, permite que o
pensamento seja tematizado pela lógica, ao passo que impede que possa ser objeto de uma
investigação psicológica. A linguagem funcionaria como uma roupagem capaz de tornar o
pensamento, em si mesmo imperceptível, observável, tornando-se assim mais facilmente
apreensível. Tornar-se perceptível, aqui, significa tão somente satisfazer a condição de poder
ter a verdade julgada, afinal, tão logo o caracteriza como imperceptível, Frege trata de excluir
tudo o que seja perceptível pelos sentidos do campo que admite a pergunta pela verdade, e a
palavra “verdadeiro” assinala o objeto da lógica.16 Assim, excluir o que possa vir a ser colhido
pelos sentidos do domínio do que se pode perguntar se é verdadeiro significa a exclusão do
perceptível pelos sentidos do domínio da investigação lógica. Além disso, a exclusão de tudo
o que seja perceptível pelos sentidos do domínio da lógica relaciona-se com a ideia de que a
verdade não pode ser compreendida como uma propriedade indistinta das propriedades
empíricas dos objetos.
A propósito de separar o objeto da lógica dos processos psicológicos, Frege distingue
pensamento de ideia, de modo que na mesma medida em que o pensamento independe de
qualquer marca individual, a ponto de Frege sustentar que, ao pensarmos, não produzimos
pensamentos, mas os apreendemos, as ideias alheias restam inacessíveis, sendo impossível
compará-las às nossas.17 O pensamento é, por assim dizer, esvaziado de conteúdo perceptível,
passando a figurar como uma instância formal, no sentido de que ser formal significa ser uma
propriedade comum de muitos, independer de um portador, sendo um patrimônio da
humanidade. Com efeito, compreendê-lo como uma instância formal significa, por um lado,
excluí-lo do mundo interior pela negação de que ele seja uma ideia, e, por outro, do mundo
exterior, como coisa perceptível pelos sentidos. Definido assim o pensamento, analisá-lo é
uma e mesma coisa que analisar a linguagem, meio a partir do qual ele ganharia
materialidade. Ao deter-se na roupagem que torna o pensamento perceptível, a investigação
lógica estaria em condições de filtrar os resíduos psicológicos do pensar.
A investigação lógica, nesse contexto, teria como componente essencial a crítica das
insuficiências da linguagem. Afinal de contas, os resíduos psicológicos filtrados pela análise
estão diretamente relacionados à multiplicidade e maleabilidade da linguagem, o que, por sua
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vez, associa-se ao fato de a linguagem estabelecer uma relação exterior com as leis lógicas. E
é por estabelecer uma relação exterior com as leis lógicas, podendo ou não estar em
conformidade com elas, que o uso da linguagem abre brechas à redução das leis do ser
verdadeiro às leis do assumir como verdadeiro, fazendo a verdade proposicional depender do
ato de julgar.18 No essencial, as leis lógicas diferem das leis do assumir como verdadeiro em
virtude de estabelecerem o modo como se há de pensar, ao passo que as leis do assumir como
verdadeiro apresentam uma descrição de como pensamos, de maneira que fazê-las
correspondentes significaria apenas que, para alcançar a verdade, a maneira de pensar deveria
estar de acordo com as leis lógicas. Pensar, por essa perspectiva, não seria mais do que efetuar
operações simbólicas de acordo com leis lógicas.
Ao tempo do Tractatus, Wittgenstein não apenas partilha essa perspectiva como a
desenvolve. Talvez em razão de compreender a linguagem como a roupagem que confere
materialidade ao pensamento, o Tractatus exclui do domínio da lógica considerações a
respeito dos processos do pensar, na medida em que à sua crítica da linguagem tudo o que
interessa, no essencial, é que os nomes tenham significado e as proposições um sentido.
Assim, como em muitos outros projetos filosóficos, o estudo da linguagem por sinais do
Tractatus corresponderia, em certa medida, ao estudo do pensamento com a vantagem de
diferenciar-se deles todos por excluir de seu campo de interesse qualquer investigação
psicológica.19 O estudo dos processos do pensar, considerado tão essencial à lógica pelos
filósofos, é que seria responsável pelas confusões em que suas investigações emaranharam-se.
É claro que Wittgenstein não incluiria Frege no gênero desses filósofos, afinal de contas o
espírito antipsicologista que anima a exclusão feita pelo Tractatus da investigação psicológica
do domínio da lógica encontraria na obra de Frege um belo exemplo da exploração da
correspondência entre sinais e processos do pensar que não resultaria em confusões. Sob a
reiteração de que nem tudo é ideia, Frege exclui da pauta de tarefas da lógica a investigação
das mentes e dos conteúdos de consciência cujo homem individual é o portador, restando,
nesse sentido, à lógica, a tarefa de investigar o espírito por oposição a uma investigação dos
espíritos.20 É claro que, nesse contexto, analisar o pensamento passa a ser uma e a mesma
coisa que analisar a linguagem na exata medida em que se supõe haver uma harmonia entre
pensamento e linguagem.
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A análise do pensamento a partir da linguagem é possível, de acordo com essa
perspectiva, muito embora a expressão por vezes diga mais ou menos do que o pensamento
que visa a tornar manifesto. Mesmo porque tudo o que importa a essa noção de análise é que o
núcleo essencial do pensamento esteja identificado ao enunciado declarativo, que como tal
tem a vocação de representar o mundo falsa ou verdadeiramente. Não é outra a razão a
justificar a insistência de Frege de que o sentido duma expressão não esteja atado a qualquer
processo psíquico. A objetividade do sentido depende de não haver uma tal conexão, o que
quer dizer que a possibilidade de o pensamento ser expresso sem a interferência de ruídos
psicológicos que venham a comprometer a sua comunicação depende de o sentido poder
constituir-se à revelia de quaisquer processos psíquicos.21 O caráter comunicável do
pensamento compreende a sua transmissão por meio de sinais linguísticos capazes de captar
os seus elementos constituintes. O preço a pagar em troca da objetividade do sentido vale o
que vale a exigência de que o pensamento exista com independência de ser expresso ou
apreendido, de tal modo que o sentido da sentença que o exprime pode ser compreendido e
comunicado por qualquer indivíduo, na mesma medida em que o pensamento não tem
nenhum de seus traços essenciais alterados pela ação recíproca que marca a sua apreensão por
um sujeito.22 Não se trata apenas de fazer o pensamento independer dos aspectos psíquicos
que eventualmente podem estar relacionados ao seu conteúdo, mas também de fazê-lo
independer do quanto a sua expressão linguística pode ter de acidental.
Imudável e eterno, para Frege, o pensamento habita um terceiro reino tão distinto do
mundo exterior quanto do mundo interior em que tem lugar as experiências subjetivas. À
diferença dos constituintes do mundo interior, o pensamento é dotado de realidade, e, ao
contrário das coisas compreendidas no universo físico, é inapreensível pelos sentidos. A
despeito da separação entre o reino do pensamento e o mundo exterior, muitos dos
pensamentos versam sobre esse mesmo mundo, consistindo numa maneira de lançar o sujeito
para além de suas representações. Afinal, de acordo com essa perspectiva, é apenas na medida
em que os apreendemos que nos damos conta do mundo exterior, libertando-nos das amarras
características das sensações e sentimentos. Os pensamentos dizem respeito ao mundo que
nos cerca de modo que podem ser verdadeiros ou falsos menos pela razão de lograr
corresponder ao que representa do que pela virtude de como as coisas estão dispostas no
mundo. Seja como for, os pensamentos são apreendidos e expressos na forma de sentenças
aptas à verdade e à falsidade, de forma que podem ser julgados como verdadeiros ou como
21
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falsos. Pela associação de um certo sentido a determinadas palavras deve ser possível
comunicar pensamentos e apresentar juízos à maneira como objetos físicos são apresentados à
nossa percepção sensível. Segundo Dummett, essa perspectiva não explica nem tampouco
sugere uma maneira de explicar as razões que tornam possível que os pensamentos estejam
relacionados à realidade, ou seja, tal perspectiva seria incapaz de explicar o que torna um
pensamento o pensamento a respeito de algo da realidade exterior. Tão misterioso quanto a
possibilidade de o pensamento erigir-se como a representação de algo no mundo exterior é o
modo como ele é apreendido. Não menos misteriosa é a maneira como atribuímos sentido às
palavras e expressões, e também isso a perspectiva em questão mostra-se incapaz de
explicar.23
O Tractatus não deixa de ser uma resposta às dificuldades em que essa perspectiva se
enreda e nas quais parece tropeçar, não obstante, como tudo leva a crer, conserve o que ela
tem de mais fundamental: a prioridade da linguagem sobre o pensamento no que respeita à
análise lógica. Tal prioridade reflete a impossibilidade de compreender o sentido de uma
proposição por apelo à associação entre os seus componentes e estados mentais correlatos.
Assim, a vantagem da prioridade da linguagem sobre o pensamento é a de mostrar ser
impossível que a determinação lógica do sentido, como tudo o mais que tenha o caráter duma
determinação lógica, não pode ser fundada em conteúdos de consciência. Essa recusa permite
fazer o pensamento independer de qualquer gesto intencional, o que tem a ver com a
progressiva negação do sujeito empreendida pelo Tractatus, e o principal resultado dessa
negação consiste em fazer pensamento e proposição com sentido coincidirem, ou seja, que a
linguagem limite a atividade do sujeito, de sorte que conteúdos anímicos não possam
interferir na determinação dos limites do espaço lógico.24 Por outro lado, a prioridade da
linguagem sobre o pensamento parece dar margem para compreender a linguagem como mera
exteriorização do pensamento, que seria constituído num universo aquém da linguagem e cujo
ocultamento seria desmanchado por ela, e isso também Wittgenstein deve recusar, reputando
à prioridade lógica da linguagem sobre o pensamento como relativa à coincidência entre os
limites do que pode ser pensado e os limites do pode ser dito. E, nesse caso, parece estar em
jogo pelo menos o espírito da alegação feita por Frege de que o lógico não desfruta do
privilégio do mineralogista que está em condições de apresentar o seu objeto de investigação
na palma da mão. Ao contrário, o lógico, diz Frege, deve contentar-se com apresentá-lo por
meio de sua forma sensível, a linguagem, quando a situação ideal seria aquela em que o
23
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pensamento pudesse ser apresentado à maneira como um objeto físico é apresentado aos
sentidos.25 Isto quer dizer, dentre outras coisas, que uma linguagem ideal é aquela que se
ajuste tão perfeitamente ao pensamento a ponto de anular-se, uma linguagem que, ao
conseguir exprimi-lo, faz-se esquecer. A linguagem, ao contrário disso, faz sempre emergir o
sensível, pois a sua capacidade de transmitir pensamentos relaciona-se diretamente à sua
faculdade de ocultá-los. Se a linguagem, por revestir o pensamento de uma forma sensível, é
meio de sua manifestação, é também obstáculo à sua compreensão.
Nas palavras do Tractatus, como todo traje, a linguagem disfarça o pensamento que
dela se reveste, de tal modo que não é possível inferir a forma do pensamento trajado da
forma exterior do traje, mesmo porque a forma exterior não fora constituída segundo fins “de
tornar reconhecível a forma” do pensamento.26 A despeito de a linguagem, em razão de seu
caráter sensível, criar dificuldades à apresentação do pensamento, não há outra maneira de
apresentá-lo, de modo que, como reconhece Frege, embora aquilo que é visado pelo lógico
não seja exatamente a linguagem, o seu trabalho é obrigado a ocupar-se dela.27 No que toca ao
Tractatus, importa sobretudo esclarecer as razões que tornam possível que sinais
proposicionais relacionem-se projetivamente com a realidade, e esclarecê-las envolverá
deslindar a estrutura que torna possível compreender o pensamento como a proposição com
sentido, ou seja, a forma que torna possível a apresentação de um pensamento, em si mesmo
imperceptível, na forma sensível de uma proposição. Num e noutro caso, não se trata de
perguntar-se pela comunicabilidade linguística dos pensamentos, mas de afirmar que os
pensamentos, além de intrinsecamente comunicáveis linguisticamente, podem ser
apresentados nas formas proposicionais sensorialmente perceptíveis sem a interferência de
qualquer resíduo psicológico.
Pelo menos à primeira vista, a prioridade da linguagem sobre o pensamento não quer
dizer que a linguagem seja compreendida como um conjunto de sinais que, uma vez
convertidos em símbolos, tornam-se capazes de comunicar pensamentos, como se ela pudesse
corresponder à sua mera manifestação. Sob esse prisma, o pensamento pertenceria a um reino
logicamente anterior à linguagem, no qual seria tramado, satisfazendo as condições
suficientes ao propósito de deixar-se exprimir por meio de proposições. Nesse caso, mesmo
que não houvesse qualquer linguagem convencional, o pensamento continuaria a existir, já
que logicamente anterior à linguagem. Uma das consequências disso parece ser tomar o

FREGE, Gottlob, “Der Gedanke”, p. 66.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus, 4.002.
27
FREGE, Gottlob, “Der Gedanke”, p. 66.
25
26

31

pensamento como objeto de um ato mental ao qual a verdade ou falsidade são atribuídas
primariamente, sendo apenas de forma derivada atribuídas à sentença. Assim, tudo o que o
Tractatus parece querer evitar acompanharia a ideia de prioridade da linguagem sobre o
pensamento, afinal ela parece encerrar a tese de que a possibilidade de pensar o mundo em
termos proposicionais não pode prescindir do ato espiritual de um sujeito cuja ação consistiria
na conversão do sinal proposicional em proposição, pois é apenas na exata medida em que
exprime um pensamento que o sinal proposicional passa a ser a projeção de um estado de
coisas possível. Isto quer dizer que um sinal proposicional ascende ao nível de proposição tão
somente se projetado por um pensamento sobre a realidade da qual passa, por isso mesmo, a
figurar um fato possível.28 Mais do que a prioridade da linguagem sobre o pensamento no que
diz respeito à análise deste, está em jogo a anterioridade lógica do pensamento em relação à
linguagem na qual ele se exprime “sensível e perceptivelmente”. E é exatamente tal
anterioridade que parece dar margem para conceber o pensamento como um intermediário
espiritual entre o sinal proposicional e a realidade a ser projetada pela proposição. Seja como
for, em todo caso, não se trata de julgar se é possível apreender pensamentos sem linguagem,
isto é, apreender pensamentos à revelia dos modos simbólicos de veiculá-los na forma de
enunciados declarativos. Se é possível apreender pensamentos assim, à revelia da linguagem,
então, como bem diz Dummett, torna-se impossível explicar como um pensamento pode ainda
ser apreendido por intermédio da linguagem como veículo.29 A noção de pensamento na
linguagem torna-se incompreensível à medida que se compreende que o pensamento pode
renunciar a linguagem como intermédio entre o interior e o exterior.
O Tractatus define a proposição como a expressão do pensamento por entender que
“na proposição o pensamento exprime-se sensível e perceptivelmente”, mas não hesita em
definir o pensamento como sendo a proposição.30 Com isso, Wittgenstein subscreve
inteiramente a tese fregeana de que o pensamento, em si mesmo sensorialmente
imperceptível, adquire uma forma perceptível na proposição, o que não impede o Tractatus de
dar, a esse respeito, pelo menos um passo a mais. Não se trata apenas de identificar o
pensamento à proposição, compreendendo-a assim como o meio pelo qual ele se manifesta
sensorialmente. O Tractatus diz com todas as letras que o pensamento é a proposição. Talvez
por isso mesmo, diferentemente da perspectiva elaborada por Frege, o ponto de vista do
Tractatus envolve uma maneira de explicar as razões que tornam possível que os pensamentos
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estejam relacionados à realidade, ou seja, o que torna um pensamento o pensamento a respeito
de algo da realidade. Além disso, a maneira como um sentido é atribuído a um sinal
proposicional convertendo-o em proposição que, como tal, define-se por estabelecer uma
relação projetiva com o mundo. A dificuldade, no entanto, consiste em como conciliar aquelas
duas definições de pensamento. Desde que o pensamento seja compreendido como a
proposição, a linguagem não pode ser entendida como mera expressão de pensamentos, visto
que defini-lo como sendo “a proposição com sentido” significa concebê-lo como a proposição
em relação de projeção com o mundo, isto é, enquanto o conjunto de sinais articulados que
representa um fato mundano possível. Assim, resulta da definição do pensamento como a
proposição com sentido que o conjunto de proposições verdadeiras constitui uma figuração do
mundo, uma vez que “a totalidade das proposições é a linguagem” e “a totalidade dos
pensamentos verdadeiros é uma figuração do mundo”.31 Pensar, por essa perspectiva, é não
mais nem menos que fazer figurações dos fatos.32 No entanto, pelas mesmas razões, conceber
a proposição como a expressão de um pensamento não só não afasta a ideia da linguagem
como mero veículo que o transmite como parece assinalá-la. Afinal de contas, ser a expressão
de um pensamento é muito diferente de ser o pensamento.
A definição do pensamento como sendo a proposição com sentido tem a vantagem de
evitar as consequências indesejáveis de conceber a linguagem como mero veículo de
manifestação dos pensamentos. Isto porque vincula estruturalmente pensamento à proposição,
fazendo-os, de resto, coincidir. Porém, além de tudo, deve também ter a virtude de ser capaz
de evitar que o pensamento seja compreendido apenas como “um mínimo múltiplo comum de
todas as linguagens convencionais possíveis”, o que quer dizer que o futuro dessa concepção
de pensamento depende de sua capacidade de articular aquela definição que o vincula
intrinsecamente à estrutura lógica da linguagem com a ideia de anterioridade lógica, que
consiste em conceber o pensamento como logicamente anterior a qualquer convenção. 33 A
definição da proposição como expressão do pensamento ameaça, ao que nos parece,
exatamente o que a coincidência do pensamento com a proposição mais tem de virtuoso, pois
converteria a virtude da anterioridade lógica do pensamento, à qual se relaciona a faculdade
de operar sobre sinais transformando-os em proposições, no vício de a linguagem, dado a
anterioridade do pensamento, não passar de sua mera exteriorização. A prioridade da
linguagem sobre o pensamento de maneira alguma anula a anterioridade lógica do
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pensamento, mesmo porque, com isso, não se pretende negar que possa haver pensamentos
com independência de haver uma linguagem que os exprima. Por outro lado, há ainda uma
outra consequência da definição do pensamento como sendo a proposição com sentido: ser
possível pensar quer dizer ser possível exprimir na forma de uma proposição.34 Nessa medida,
a anterioridade do pensamento não pode significar que ele possa ser independente da maneira
como a linguagem é usada, o que quer dizer que tal anterioridade não pode significar a
prioridade lógica do pensamento sobre a linguagem, pois embora seja possível pensar sem
palavras, não é possível o pensamento sem a estrutura a que se submete toda e qualquer
elaboração simbólica possível. Ao contrário da afirmação de que a proposição exprime o
pensamento, a definição do pensamento como a proposição com sentido, assim, não deixa
margem alguma à afirmação de prioridade do pensamento sobre a linguagem, e, além do
mais, afina-se com o espírito do Tractatus segundo o qual os limites do pensamento devem
ser traçados, como de resto podem sê-los, no âmbito da linguagem.
Na verdade, o impasse entre a afirmação que consiste em conceber o pensamento
como a proposição e a que compreende esta como sendo lugar de expressão dos pensamentos
não significa que haja entre elas qualquer contradição. Afinal de contas, a afirmação de que na
proposição “o pensamento exprime-se sensível e perceptivelmente” harmoniza-se
perfeitamente com a definição de pensamento como sendo a proposição com sentido, na
medida em que ser a proposição a expressão de um pensamento significa que a proposição é o
sinal proposicional em relação projetiva com um estado de coisas possível.35 E com isso não
se diz mais que um sinal proposicional passa à condição de proposição somente em virtude de
ser projetado pelo pensamento sobre o mundo de cujo fato possível a proposição deve ser uma
figuração. O sinal sensível e perceptível da proposição, por meio do qual o pensamento pode
apresentar-se sensível e perceptivelmente, é utilizado como projeção duma situação possível.
Aliás, que o sinal proposicional seja a projeção duma situação possível quer dizer que
apresenta um pensamento, e é exatamente esse o sentido da afirmação de que o pensamento
exprime-se na proposição. Enquanto utilizado como projeção de uma situação possível, o
sinal proposicional exprime um pensamento, ou seja, estabelece-se em relação de projeção
com o mundo, o que significa que, na medida em que projeta uma situação possível, o sinal
proposicional é uma proposição. A bem da verdade, não há conflito algum entre a definição
do 3.1 e a do 4, pois o pensamento compreendido como método de projeção já supõe que o
pensamento seja estruturado à maneira como a proposição o é. Dissolve-se, assim, o aparente
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conflito entre aquelas duas afirmações do Tractatus, mas, nem por isso, responde-se a questão
a respeito da matéria que constitui o pensamento ao qual o Tractatus parece atribuir a ação
por meio da qual o sinal proposicional torna-se proposição, a expressão de um pensamento.
A questão que então permanece sem resposta diz respeito a qual concepção de
pensamento está em jogo aqui. A suspeita em jogo é se o pensamento é compreendido como
um ato mental ou substratos de um fenômeno mental. Em outras palavras, suspeita-se a
respeito de o pensamento, do ponto de vista do Tractatus, compreender constituintes
psicológicos, e a principal consequência de uma resposta afirmativa a tal questão envolve
conceber o domínio psicológico como lugar de articulação do sentido proposicional, uma
espécie de intermediário entre o sinal proposicional e a proposição.36 O fundamento mais
decisivo para tal suspeita é uma carta que Wittgenstein escreveu para Russell enquanto
estivera preso em Monte Cassino. Trata-se de uma missiva em resposta a Russell, que
apresentara a Wittgenstein uma série de questões sobre o que trata o Tractatus, dentre as quais
pelo menos três dizem respeito diretamente à concepção de pensamento, a saber: 1. quais os
constituintes e componentes do pensamento; 2. qual modalidade de relação tais componentes
e constituintes estabelecem com o fato figurado; e, por fim, 3. se os constituintes do
pensamento são palavras.37 Em resposta às indagações feitas por Russell, Wittgenstein dirá
não saber o que são os constituintes do pensamento, mas eles devem ser correlatos às palavras
da linguagem.38 Quanto à modalidade de relação que os componentes do pensamento travam
com o fato figurado, Wittgenstein simplesmente a reputará como irrelevante logicamente, de
modo que, por isso mesmo, deve ser uma questão da qual cabe à psicologia ocupar-se, não a
lógica.39 A maneira como Wittgenstein responde à terceira questão tem a forma de uma
reiteração do que já esclarecera ao responder às duas primeiras. Nesse caso, o alvo de Russell
é o esclarecimento da afirmação de que “a totalidade das proposições é a linguagem” que, no
Tractatus, segue-se da definição do pensamento como sendo a proposição com sentido.40 Já
que trata de reiterar o que já fora dito, a resposta de Wittgenstein à pergunta que reputa às
palavras o título de constituintes não pode ser senão um incisivo “não!”. O pensamento não é
constituído por palavras, mas de constituintes físicos relacionados com a realidade à maneira
como as palavras se relacionam com ela. “O que são tais constituintes – conclui Wittgenstein
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– eu não sei”.41 É somente na medida em que os constituintes do pensamento estão
relacionados com à realidade à maneira como as palavras estão que passa a ser possível que o
pensamento ganhe expressão na proposição. E se Wittgenstein pode simplesmente dizer não
saber o que exatamente são os constituintes do pensamento, é que pouco importa à lógica do
Tractatus o que eles são. Importa-lhe, isto sim, a estrutura que possibilita a captação do
pensamento pela linguagem. Em outras palavras, importa-lhe as condições lógicas que devem
ser satisfeitas a propósito de o pensamento ser exprimível, ser apresentado na forma sensível e
perceptível da proposição.
Por essa perspectiva, o Tractatus não responde a questão a respeito da natureza dos
constituintes do pensamento pela razão filosófica de não caber ao Tractatus qualquer decisão
a respeito de uma tal questão. Mas não é que o Tractatus inscreva os elementos dos quais o
pensamento se constitui na categoria de objetos mentais que diferem essencialmente dos
sinais proposicionais por não serem sensorialmente perceptíveis, embora seja verdade que o
traço distintivo dos sinais proposicionais seja exatamente o seu caráter sensível e perceptível.
Afinal, se o Tractatus sequer trata dessa questão, tudo o que a célebre carta de Monte Cassino
diz a respeito é não saber qual a natureza dos constituintes do pensamento.42 O que tanto o
Tractatus quanto a carta dirão é que, com independência da matéria de que se constitui o
pensamento, ele deve possuir uma estrutura em comum com o estado de coisas no mundo
sobre o qual ele é projetado. É essa estrutura em comum que permite o pensamento ser
expresso na proposição, de forma que “aos objetos do pensamento correspondam elementos
do sinal proposicional”, o que significa o caráter de representação da proposição se vale do
fato de ela possuir exatamente o mesmo campo de variação de constituintes possuído tanto
pelo pensamento que ela exprime como pelo estado de coisas mundano do qual ela pretende
ser o retrato.43 Os elementos do sinal proposicional, assim, devem corresponder ponto a ponto
aos constituintes do pensamento cuja atuação marca a relação projetiva desses mesmos sinais
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com o mundo e sem a qual eles não alçariam à condição de proposição. E ser proposição aqui
já significa exprimir um pensamento, de tal modo que a relação de projeção com o mundo,
que tanto caracteriza a proposição, deve ser compreendida como uma virtude tanto do
pensamento quando dela. Por isso mesmo, o sinal proposicional significa apenas à medida que
for utilizado em relação projetiva com o mundo; e que as coisas se passem assim quer dizer
que os sinais sozinhos não significam o mundo, mas somente a partir do que a relação
projetiva com esse mesmo mundo é capaz de lhes acrescentar. Sob esse prisma, se o que
importa ao Tractatus é que os constituintes do pensamento estejam relacionados com os sinais
proposicionais à maneira como esses sinais estão relacionados com a realidade, é porque a
significação lógica se constitui do que se acrescenta ao sinal proposicional convertendo-o em
símbolo. Além disso, o que há de logicamente relevante no símbolo “está contido no que se
acrescenta ao sinal para fazer dele um símbolo”.44 Desse modo, o Tractatus separa aquilo que
a representação proposicional tem de essencial daquilo que ela tem de acidental, que pode não
passar de mera convenção. É completamente irrelevante, do ponto de vista da lógica, a
matéria da qual se compõem os sinais da proposição, desde que estabelecidos em relação
projetiva com o mundo, ou seja, desde que satisfeitas as condições lógicas, que se satisfeitas,
realizam a conversão do sinal em símbolo.
Parece-nos ser exatamente essa separação feita pelo Tractatus entre o que há de
acidental na expressão do pensamento e o que ela tem de essencial que move Wittgenstein a
caracterizar a questão acerca da natureza dos constituintes do pensamento como logicamente
irrelevante. A natureza dos constituintes do pensamento é tão relevante à lógica quanto a
matéria da qual os sinais da sentença são feitos. Logicamente relevante é que aos constituintes
do pensamento correspondam elementos proposicionais, de modo que a proposição o
exprima, e que aqueles constituintes estejam relacionados com estes elementos à maneira
como os elementos se relacionam com a realidade que pretendem representar. Esse gesto
conceitual que consiste em separar o que há de essencial para o propósito da representação
proposicional e o que há de acidental, na verdade, realiza a concepção de lógica que está em
jogo no Tractatus. A lógica volta-se unicamente para as condições necessárias de cuja
realização depende a possibilidade do discurso significativo. Com isso, faz-se o campo do
necessário coincidir com o âmbito do que não pode ser dito em virtude de constituir-se como
condição de possibilidade do que pode ser dito.45 O principal efeito disso é que, por ocupar-se
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do necessário, o âmbito da lógica passa a ser identificado com o universo do que não pode ser
dito mas apenas mostrado. A correspondência ponto a ponto entre os constituintes do
pensamento e as palavras que o exprimem é assim compreendida como condição lógica de
dizibilidade por significar a exigência lógica de que haja uma estrutura comum entre a
proposição e o fato mundano sobre o qual ela se projeta. É exatamente a essa estrutura que
Wittgenstein atribui o caráter de indizível porque condição para toda descrição possível.46
Não é sem razão então que Wittgenstein identifica a demarcação conceitual entre o que o
âmbito do que se deixa dizer e o universo do que só pode ser mostrado como sendo o cerne do
Tractatus;47 muito menos não é sem razão que a tenha mencionado na carta em que responde
a Russell a respeito de questões relativas à natureza dos constituintes do pensamento.
A distinção entre o que se deixa dizer e o que pode apenas ser mostrado, identificado
por Wittgenstein como o cerne do Tractatus, implica a identificação do âmbito do necessário
com o domínio do que pode apenas ser mostrado. Dentre outras coisas, essa identificação, por
meio da qual a lógica passa a corresponder ao âmbito do que não se deixa dizer, é elaborada
em meio a uma maneira de conceber as condições de sentido. A esse respeito, o raciocínio
que tem lugar no Tractatus, embora tenha um amplo alcance, é bastante simples. Trata-se de
compreender que as condições de possibilidade das representações não podem elas mesmas
ser representadas. Em outras palavras, as condições de possibilidade das descrições não
podem ser descritas, mesmo porque uma descrição tem a virtude de figurar um estado de
coisas possível e aquilo que é condição de possibilidade das descrições deve ser necessário.
Por isso mesmo, as condições de possibilidade do discurso não se deixam dizer por meio
daquela que é concebida pelo Tractatus como a única forma proposicional possível: a
proposição declarativa, como tal, apta, em igual medida, à verdade e à falsidade. Concebidas
dessa maneira, as condições de sentido devem armar-se com independência de quaisquer fatos
que, porventura, possam a vir a ser representados por meio das proposições cuja possibilidade
deve estar inscrita naquelas mesmas condições de sentido em cujo espaço está encerrado todo
o discurso possível.48 No cômputo final, essa perspectiva não pode abrir mão da ideia de que
as condições de sentido não compreendem nada de acidental. E não nos parece ser outra a
questão à qual, na carta de Monte Cassino, Wittgenstein pretende subordinar todas as
perguntas feitas por Russell. Wittgenstein não disfarça a frustração de ter constatado o quanto
as questões elaboradas por Russell desviam do que há de essencial e que encerra, por isso
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mesmo, aquilo sem o que as questões não têm um sentido. Trata-se, segundo Wittgenstein, do
problema cardeal da filosofia: a teoria do que pode ser dito por meio de proposições, o que
vem a coincidir com o que pode ser pensado, e do que, não podendo ser expresso
proposicionalmente, pode apenas ser mostrado.49
A distinção entre dizer e mostrar é parte fundamental do aparato conceitual mobilizado
pelo Tractatus com o propósito de dar conta da questão a respeito de como é possível que a
linguagem vincule-se à realidade. A questão assim tem como alvo quais condições devem ser
satisfeitas a fim de tornar possível o discurso significativo sobre o mundo. Por isso mesmo, a
tarefa de responder a essa questão envolve o gesto conceitual que consiste em separar o
essencial do acidental, afinal estão em jogo quais condições sem as quais a elaboração de
proposições não seria possível. Uma vez descobertas as condições sem as quais o discurso não
poderia articular-se, temos então traçada a linha divisória entre o que pode ser dito e o que
não pode ser dito. Isso só é possível na medida em que a análise lógica for capaz de identificar
a essência da linguagem, que como tal deve satisfazer as exigências características do
ordenamento lógico sem o qual não poderia satisfazer a condição de dizer o que pode ser dito,
e a essência da realidade, que como tal deve cumprir exigências lógicas correlatas sem as
quais não poderia satisfazer a condição de constituir-se como o que se deixa dizer.50 As coisas
se passam assim em razão de Wittgenstein conceber a figuração lógica como modelo ao qual
se subordina o campo do sentido, o que quer dizer que tudo o que pode ser dito deve poder ser
dito na forma de proposições que significam uma representação de fatos do mundo.
Nesse contexto, a questão a respeito de como a linguagem pode vincular-se ao mundo
é, na verdade, uma outra formulação para a questão a respeito de como é possível pensar o
mundo proposicionalmente, sendo que pensá-lo em termos proposicionais coincide com
representá-lo. Em ambas as formulações está em jogo a demarcação do campo do sentido por
meio da identificação das condições lógicas que marcam a possibilidade de fazer figurações
do mundo. A demarcação do campo do sentido, nessa medida, significa a delimitação do
pensar. Compreendido contra o pano de fundo do que Wittgenstein considera ser o cerne do
Tractatus, o pensamento passa a ter como principal marca e função essencial a representação.
Isto quer dizer que o pensamento é compreendido como sendo a projeção de um fato. No
entanto, à mesma medida que identifica o pensamento com a atividade de representação,
Wittgenstein trata de concebê-lo como um fato a projetar-se sobre um outro fato no mundo.
Assim, pensar é concebido como uma operação lógica de projeção figurativa de um fato
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possível em um outro fato do mundo. A despeito de conceber haver um ajuste plástico entre
pensar e dizer, Wittgenstein compreende que os limites do pensamento podem ser traçados
unicamente no âmbito da linguagem.51 Afinal, não podemos pensar o impensável, mas
podemos muito bem dizer o que não pode ser pensado, ou seja, podemos formar expressões
linguísticas que não expressam pensamentos.52
A concepção da proposição como figuração lógica dos fatos que caracteriza o
Tractatus implica compreender as condições lógicas que permitem a elaboração proposicional
como relações internas entre os elementos da figuração e os elementos que ela pretende
representar. Por isso mesmo, tal concepção de proposição é um dos signos de exclusão da
ocorrência de fatos, quaisquer que sejam, do âmbito da lógica. O caráter lógico da figuração
estabelece-se na medida em que a relação entre o fato figurado e o fato afigurado é interna,
não admitindo a interferência de elementos contingentes. Assim, uma figuração é lógica
apenas se a forma de representação for a forma lógica de representação, o que quer dizer que
há uma relação de coordenação entre a figuração e o fato figurado.53 Em sendo figuração
lógica dos fatos, o pensamento não pode ser concebido como um complexo ideal de objetos,
mas sim como um fato constituído por elementos combinados de acordo com regras lógicas.
A figuração contém a possibilidade do fato que representa somente em virtude de possuir uma
forma lógica em comum com esse mesmo fato, o que significa que a combinação dos
elementos da figuração deve apresentar-se à maneira como os constituintes do fato podem ser
combinados.54 Mais do que identificar o pensamento com a figuração lógica dos fatos,
Wittgenstein define-o como sendo a figuração, fazendo o pensável coincidir com o possível
na medida em que o fato figurado pelo pensamento compreende um fato possível. A
possibilidade de pensar um fato é diretamente relativa à possibilidade de figurá-lo.55 O que
afinal permite a identificação entre o possível e o pensável é a ideia de que a dizibilidade
depende de haver uma estrutura essencial compartilhada pelo pensamento e pelo mundo. Isto
quer dizer que as possibilidades combinatórias que marcam os elementos da figuração
refletem exatamente as possibilidades combinatórias dos constituintes do fato representado
pela figuração.
É somente por partilhar a estrutura que lhe é intrínseca com o fato que representa que a
figuração pode ser confrontada com a realidade e então ter o seu valor de verdade
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determinado.56 Até que um tal confronto seja feito, tudo o que temos é que a figuração,
exatamente por ter com a realidade uma forma em comum, representa um estado de coisas
possível. A aptidão para a verdade ou falsidade, nessa medida, coincide com o caráter de
representação intrínseco à figuração, de sorte que, com independência de representar a
realidade de maneira correta ou incorreta, a figuração representa o que representa.57 É que ser
uma figuração lógica já significa satisfazer as exigências lógicas que fazem da figuração a
representação de um fato possível. Sem que tais exigências estejam plenamente satisfeitas,
não se pode ainda perguntar pela verdade da figuração, mas, por outro lado, não é possível
decidir a respeito de sua verdade a não ser comparando-a com a realidade. Com isso, separase as condições gerais do sentido que tornam possível a figuração da contingência que
caracteriza o fato de uma figuração ser correta ou incorreta, verdadeira ou falsa. Uma das
principais expressões dessa separação é a ideia de que o que torna possível a figuração não
pode ser figurado, o que é o mesmo que dizer que o que torna possível o pensamento não
pode ser pensado, já que o pensamento é a figuração. O confronto da figuração com a
realidade a partir do qual é possível reconhecer a verdade ou falsidade da figuração só é
possível à medida que haja a identidade entre a figuração e o fato figurado.58 A fixação dessa
identidade, que possibilita que um fato seja a figuração de outro, deve, por isso mesmo,
independer do confronto com a realidade, o que significa que estão em jogo unicamente as
propriedades internas dos elementos envolvidos na figuração.
O Tractatus não simplesmente identifica o pensamento à proposição como o define
como sendo a proposição com sentido.59 Ser uma proposição com sentido significa satisfazer
aquele conjunto de exigências lógicas que se refletem nas condições gerais do sentido, de
modo que, desde que seja uma proposição logicamente articulada, a proposição exprime um
pensamento, constituindo-se por ser uma figuração da realidade, sendo portanto apta à
verdade ou à falsidade. Tal maneira de definir o pensamento significa a subordinação da
noção de pensamento à concepção de figuração lógica dos fatos, a qual também deve estar
subordinada à própria concepção de proposição. O principal resultado dessa subordinação
conceitual parece ser a ideia, da qual o Tractatus não pode se desfazer, de identificação do
pensável ou dizível ao que pode ser figurado.60 Ao que nos parece, é essa subordinação que
permite ao Tractatus fazer o pensamento coincidir, no essencial, com uma representação
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proposicional do mundo. Uma representação que compreende uma relação projetiva entre
dois fatos. De um lado, um fato possível do mundo, a ser representado. De outro, um outro
fato mundano convertido em símbolo. O que torna possível uma tal “operação de projeção
figurativa” é exatamente a correlação um a um entre os componentes do fato logicamente
figurado e a própria figuração. Isto quer dizer que o mundo só pode ser pensado
proposicionalmente na medida em que pensamento e mundo compartilham uma mesma
estrutura essencial.61 Por isso mesmo, depois de ter estabelecido as exigências lógicas, de cuja
satisfação depende a atribuição do caráter de lógica para uma figuração, o Tractatus define o
pensamento como a figuração lógica para, em seguida, defini-lo como sendo a proposição
com sentido.62 Com isso, Wittgenstein identifica o núcleo essencial do pensamento à
proposição declarativa, que se constitui por representar um fato do mundo de maneira falsa ou
verdadeira, reduzindo o campo do sentido ao domínio do dizível. Assim, a partir da
identificação da estrutura que o pensamento deve partilhar com o mundo, passa a ser possível
então traçar, por meio da análise lógica, os limites necessários do que pode ser dito, os quais
devem coincidir com os limites do que há, afinal “a proposição é uma figuração da
realidade”.63
O pensamento, na medida em que é a figuração de um fato possível compreende uma
possibilidade de articulação proposicional permitida pelo espaço lógico, o que quer dizer que
pensar é tão somente combinar determinados elementos simbólicos de acordo com regras
constitutivas do espaço lógico, concebido como fonte de determinação de todo discurso
significativo. Não é possível determinar o valor de verdade de uma figuração de maneira a
priori, pois ser falsa ou verdadeira uma figuração depende do seu confronto com a realidade
da qual ela é uma representação possível. Por outro lado, o confronto que tem como saldo a
determinação do valor de verdade de uma figuração é possível apenas na exata medida em
que a figuração partilha, com o fato do qual pretende ser a representação, uma forma lógica.
Mais do que haver uma similaridade entre o fato representado e a representado, é preciso que
haja uma identidade formal, o que quer dizer que os elementos envolvidos na relação de
representação, que caracteriza a elaboração de descrições, devem possuir uma multiplicidade
lógica comum.64 A identidade formal que marca o vínculo essencial entre o pensamento e a
situação que ele representa é assim o principal signo da natureza exclusivamente lógica da
representação. Um dos principais efeitos dessa concepção de forma lógica que possibilita as
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descrições é a ideia de determinação do sentido com inteira independência de elementos
exteriores ao espaço lógico, quaisquer que sejam eles. Mesmo porque se o valor de verdade de
uma figuração qualquer só pode ser decidido mediante o confronto com o mundo, sendo
portanto contingente; por outro lado, que uma figuração tenha um valor de verdade não pode
ser, por essa perspectiva, algo que dependa de situações contingentes.
Tudo o que pode ser figurado é abarcado pelo que o Tractatus está disposto a
compreender como uma situação possível, e, por isso mesmo, a estrutura comum à figuração e
à situação que ela representa não pode ser objeto de qualquer figuração. Tal como não há
figuração verdadeira a priori, o que significa que o valor de verdade de uma figuração
depende de seu confronto com o mundo, as relações entre a figuração e o fato afigurado
remontam a propriedades internas e em razão disso não podem depender dos fatos. A
possibilidade de confronto com a realidade por meio do qual se decide o valor de verdade de
uma proposição é uma virtude exclusiva da figuração lógica. Em outras palavras, é apenas por
ser uma figuração da realidade que a proposição pode ser verdadeira ou falsa.65 Ao separar o
âmbito das descrições do domínio das condições de possibilidade das descrições, assim, o
Tractatus distingue o caráter hipotético da figuração enquanto representação de uma situação
possível das condições sem as quais uma figuração não pode passar à condição de figuração
lógica dos fatos. Dessa distinção, ao que nos parece, depende a preservação da independência
do sentido proposicional relativamente aos fatos dos quais o pensamento é uma representação
e de tudo o mais o que possa cair no domínio da contingência. Assim, o pensamento consiste
numa operação com regras lógicas cuja validade é estabelecida de maneira transcendental.66
Já que o pensamento é uma figuração lógica dos fatos, já que a condição geral de toda
figuração é a estrutura que reflete a relação de coordenação entre os elementos envolvidos na
relação de representação essencial à natureza da figuração e já que o pensamento não passa da
representação de uma situação possível, as regras lógicas que presidem a elaboração de
figurações significam pontos de determinação da margem de manobra do pensamento. Ao
dizer que a “proposição é o sinal proposicional em sua relação projetiva com o mundo”,
Wittgenstein evidencia então que o sinal proposicional se torna uma proposição propriamente
apenas quando mantém uma relação de representação de acordo com um método de
projeção.67 O caráter transcendental dessas regras quer dizer, além disso, que o pensamento
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consiste numa representação cuja possibilidade deve estar previamente dada no espaço lógico,
que reflete a margem de manobra das combinações simbólicas logicamente possíveis.
A ideia de que o espaço lógico é um domínio inteiramente independente relativamente
aos fatos, cuja articulação depende da submissão a uma estrutura que significa a contrapartida
do mundo às regras lógicas é o principal testemunho da concepção de lógica do Tractatus: “A
lógica é transcendental.”68 O espaço lógico reflete os limites da margem de liberdade
conferida pela operação das regras lógicas do sentido ao pensamento. O caráter a priori das
regras tem como efeito o fato de o espaço lógico ser determinado internamente sem a
interferência de quaisquer elementos exteriores. É exatamente dessa autonomia do espaço
lógico que depende o exercício de sua função de fonte lógica de todo o discurso significativo,
que tem como principal marca a subordinação às regras do sentido previamente estabelecidas.
Do ponto de vista dessa concepção de lógica, apenas a proposição é capaz de dizer algo sobre
mundo. A descrição do método de medição e da unidade de medida, por exemplo,
estritamente nada dizem acerca do mundo em que as medições tem lugar.69 A esse respeito,
tudo o que uma proposição que apresenta resultado de medições seria capaz de fazer seria
mostrar o método segundo o qual tais medições foram elaboradas, afinal a forma de
afiguração não pode ser representada.70 Isto quer dizer que tais proposições não lograriam
apresentar uma espécie de verdade geral sobre o mundo do qual elas são uma representação.
Em sendo assim, a proposição constitui medida da realidade exclusivamente a partir de seus
pontos mais externos, à maneira de uma régua graduada cujos únicos pontos que tocam os
objetos a serem medidos são exatamente os pontos mais externos que consistem na
coincidência da estrutura essencial da linguagem com a estrutura essencial do mundo. 71 A
lógica detém-se, por essa perspectiva, num conjunto de definições constitutivas do sentido do
discurso significativo que nada pode ter de acidental, o que significa que as condições lógicas
das descrições são tramadas com inteira independência de aspectos tanto mundanos quanto
psicológicos, na medida em que eles tem em comum o fato de serem exteriores à
determinação lógica do sentido proposicional.
Uma tal concepção de lógica permite a análise do pensamento tão somente por
compreender a forma da proposição declarativa como a matriz da qual todas as modalidades
68

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus, 6.13.
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possíveis de pensamento não seriam mais do que modulações. Aliada a essa redução
encontra-se a postulação da função essencial do pensamento como sendo a representação.72
No entanto, essa redução é subsidiária daquilo que o Tractatus compreende como sendo
próprio da lógica, de sorte que a redução do pensamento a uma forma única e comum às
representações lógicas não quer dizer a simplificação das diferentes modalidades de
representação a ponto de apagar a diferença entre elas. O Tractatus reconhece a existência de
diversas formas de figuração, mas se interessa apenas em analisar o que há em comum a
todas, o que torna a figuração uma figuração lógica dos fatos. 73 Afinal de contas, que a lógica
cuide unicamente do núcleo essencial da significação, excluindo do seu campo de análise tudo
o que é acidental, quer dizer, sobretudo, que o alvo da análise lógica é o esclarecimento da
forma geral das figurações, ou seja, a lógica que torna possível a construção de figurações.
Nesse caso, o que vale para a análise vale também para o campo de determinação do sentido.
A separação entre propriedades internas e aspectos exteriores, aplicada à concepção de análise
lógica, tem como consequência a ideia de que à lógica não deve interessar o fato de um
pensamento qualquer ser verdadeiro ou falso, mas exclusivamente as possibilidades de
verdade e falsidade de todo e qualquer pensamento possível. Aplicada ao campo do sentido,
essa separação tem como efeito a ideia de que a margem de manobra das operações
simbólicas possíveis é completamente determinada pelas regras cujo estabelecimento e
operação são inteiramente independentes de condicionantes empíricos. A análise lógica pode
então ocupar-se do pensamento sem o risco de confundi-lo com os processos psicológicos do
pensar, atendo-se portanto ao seu núcleo essencial, o qual deve coincidir com a essência da
proposição. O gesto conceitual que permite ao Tractatus compreender o pensamento assim
consiste na separação entre o que é contingente e o que é necessário, segundo o qual as
condições de sentido são concebidas como estritamente necessárias. E, ao que nos parece,
toda a reflexão futura de Wittgenstein a respeito dos conceitos psíquicos e da certeza parece
transitar em torno da tensão caraterística da manutenção dessa autonomia em um terreno em
que não é mais possível divorciar totalmente o necessário do âmbito da contingência.

Cf. SANTOS, Luiz Henrique Lopes dos, “A Essência da Proposição e a Essência do Mundo”, p. 74-75: “(...) a
representação mental silenciosa de um fato possível – um pensamento, no sentido mais ordinário da palavra –
merece, tanto quanto sua exteriorização escrita ou sonora, ser qualificada como proposição. Não há mal nenhum
em definir incondicionalmente: uma proposição é a projeção de um fato possível num outro fato, físico ou não; a
proposição é a expressão exterior ou não, de um pensamento; e um pensamento é sempre uma proposição com
sentido.”
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2. Certeza e Filosofia da Psicologia

A reflexão filosófica de Wittgenstein compreendida entre 1945 e 1951 trata, quase
exclusivamente, de conceitos psíquicos, da gramática das cores e da certeza. Como bem
sabemos, os textos que se debruçam sobre a gramática dos termos e expressões para estados
psicológicos e sobre a certeza foram editados em separado. No primeiro caso, trata-se dos
manuscritos 137 e 138, editados sob o título de Letzte Schriften über Philosophie der
Psychologie I, e de boa parte dos manuscritos 169, 170, 171, 173, 174 e 176, editados nos
Letzte Schriften über Philosophie der Psychologie II, além dos datiloscritos 229 e 232, cuja
edição teve lugar, respectivamente, no primeiro e no segundo volume das Bemerkungen über
die Philosophie der Psychologie; no segundo caso, trata-se da edição parcial dos manuscritos
172, 174, 175,176 e 177 em Über Gewissheit.74 A maneira como tais textos foram editados
suscita questões de diversas ordens. Dentre elas, a nosso ver, as mais preponderantes dizem
respeito a em que medida as decisões editorais são capazes de refletir a forma como o próprio
Wittgenstein concebeu seus escritos e a maneira como pretendeu organizá-los.75 Da sintonia
entre as decisões editoriais e, por assim dizer, a intenção de Wittgenstein, em muitos casos,
depende a compreensão de sua obra. À medida que a obra resta incompreendida, fortalece-se
a ideia de que a retomada sob uma nova perspectiva de questões já enfrentadas que tanto
caracteriza o modo wittgensteiniano de pensar filosoficamente não passa de mais uma
idiossincrasia de Wittgenstein.76
A leitura da reflexão de Wittgenstein sobre a certeza é um claro testemunho de como
decisões editoriais determinam a interpretação do sentido da obra. A noção de certeza
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As seguintes indicações a respeito da data de escrita desses manuscritos são encontradas no catálogo de Von
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(STERN, David. “Availability of Wittgenstein’s philosophy”) ilustram o estado e a história das edições da obra
de Wittgenstein e os seus efeitos, que comprometem a compreensão do sentido da reflexão filosófica de
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van Gennip. (Respectivamente, SALLES, João Carlos. “Considerações sobre o texto das Bemerkungen über die
Farben.”, p. 183-184; SALLES, João Carlos. “Considerações sobre o texto das Bemerkungen über die Farben”.
p. 185; VAN GENNIP, Marina Jacoba Johanna Maria. “Connections and Divisions in On Certainty”. In:
LÖFFLER, W. e WEINGARTNER, P. (eds.). Knowledge and Belief: papers of the 26 th International
Wittgenstein Symposium. Vol. XI.
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fartamente documentada tanto nas passagens dos textos acolhidos pela edição de Über
Gewissheit como pelas passagens que ficaram de fora da edição é, em grande medida, um
resultado da exploração das relações entre estados mentais, ações e expressões. Em virtude
disso, esses textos partilham uma noção de certeza compreendida como uma questão de
atitude. A reflexão sobre a certeza pode ser mais bem compreendida na medida em que se tem
em conta os seus laços com as considerações sobre a filosofia da psicologia. Na contramão
dessa perspectiva, a edição do Nachlass cuidou de separá-las como se elas constituíssem
tópicos cuja compreensão pode prescindir dos movimentos de pensamento que as produziram.
Desse modo, de maneira geral, os textos editados em Über Gewissheit passam a ser
compreendidos como uma coletânea da reação de Wittgenstein à luta contra o ceticismo em
que se envolvem Moore e Malcom. Essa compreensão é uma forte aliada da ideia de que tal
coletânea reuniria uma única e coerente apresentação do tema da certeza, que teria sido
topicamente separada pelo próprio Wittgenstein.77 Um breve confronto dos textos sobre a
certeza com o Nachlass, esclarecendo suas conexões com outros textos e passagens de
manuscritos omitidos pela edição é suficiente para fazer ver que as coisas não se passam bem
assim. Em linhas gerais, o sumário desse confronto tem como resultado a constatação de que
as questões de que tratam os manuscritos sobre a certeza desenvolvem ideias elaboradas por
Wittgenstein no MS 119, elaborado em 1937, e que passagens dos mesmos manuscritos
editados em Über Gewissheit, que foram publicadas em Letzte Schriften über Philosophie der
Psychologie, não apenas possuem laços com a reflexão sobre a certeza como também chegam
a abordar muitas de suas questões fundamentais, a exemplo do MS 173. Além disso,
manuscritos cuja redação é contemporânea aos textos sobre a certeza e que sequer foram
incluídos na publicação, como é o caso dos manuscritos 169 e 170.
Um dos efeitos da maneira como os textos sobre a certeza e sobre a filosofia da
psicologia foram editados é, sem dúvida, os aspectos singulares do método que os engendra
terem passado a ser compreendidos como traços que significam não mais do que as
idiossincrasias de um autor. Isto porque, curiosamente, o resultado de, por exemplo, omitir as
variantes, suprimir repetições ou passagens inteiras segundo critérios editoriais que se
mostram não raramente arbitrários é impedir que o leitor possa decidir-se entre as
interpretações possíveis. Com isso, não se deixa ao leitor aquilo que ele próprio pode fazer
Cf. ANSCOMBE, G. E. M. & VON WRIGHT, “Prefácio“. In: WITTGENSTEIN, Ludwig. Da Certeza, p. 98100. Segundo os editores, depois de ter visitado Malcolm em Ithaca, Wittgenstein teria sido estimulado a
interessar-se pela defesa do senso comum de Moore, de sorte que o Da Certeza “contém tudo o que ele escreveu
sobre este tema desde aquele momento até a sua morte”. Além disso, segundo os mesmos editores, Wittgenstein
teria separado os textos que resultam do interesse estimulado por Malcolm como um tópico à parte.
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por si mesmo, como se os escritos de Wittgenstein não tivessem a virtude de ensinar ao leitor
como eles devem ser lidos.78 Recortados por decisões editoriais, os textos só podem ser
compreendidos, nesse caso, contra o próprio espírito segundo o qual foram elaborados, pois,
no mais das vezes, a leitura passa a desfrutar de ampla margem para ser determinada pelo
interesse de encontrar em Wittgenstein críticas a teorias sobre a linguagem, a mente e a
cultura, deixando de, em vez disso, explorar o desenvolvimento das ideias que a exegese tem
como alvo.79 É nesse sentido, por exemplo, que se, por um lado, quando exploradas as
conexões dos textos sobre a certeza com a obra de Wittgenstein, eles podem ser
compreendidos, sob muitos aspectos, como o desenvolvimento de questões que o MS 119 já
enfrentara; por outro lado, quando lidos como um tópico em separado, cuja leitura pode
prescindir daquelas mesmas conexões com a obra, os mesmos textos são facilmente
concebidos como uma espécie de reação às ideias produzidas pelo debate entre Moore e
Malcolm sobre o ceticismo.80
Ao que nos parece, o saldo mais imediato da exploração das conexões entre os textos
editados em Über Gewissheit com as passagens dos manuscritos publicados em Letzte
Schriften über Philosophie der Psychologie é que não restam razões capazes de sustentar a
afirmação de que os textos reunidos naquele compreendem um único e coerente tratamento do
tema da certeza. Não é diferente disso o que parece decorrer do confronto daqueles mesmos
textos com as considerações em que consistem o MS 119, sobretudo aquelas publicadas sob o
título de “Cause and Effect: Intuitives Awareness”. Com isso, inevitavelmente se conclui que
a reflexão sobre a certeza de Wittgenstein não se restringe às passagens dos manuscritos
editados, como se se tratassem de uma seleção feita pelo próprio Wittgenstein. Talvez mais
importante do que isso, a partir sobretudo do cotejo das passagens do MS 119 publicadas em
“Cause and Effect”, pode-se igualmente concluir que a reflexão sobre a certeza não consiste,
ou quando menos, não se detém numa reação circunstancial de Wittgenstein a textos alheios,
já que tem história na obra. Assim, na melhor das hipóteses, as circunstâncias o instaram a
retomar questões com as quais já estivera ocupado, reiterar ideias já antes exploradas,
desenvolvendo-as em outras direções. Não é o caso, nem se trata de nosso propósito, de
pretender que os textos não publicados em Über Gewissheit contenham uma qualquer espécie
de chave interpretativa segundo a qual eles devem ser lidos, tampouco é o caso de pretender
que as considerações sobre a filosofia da psicologia encontrem nos textos editados em Über

“Was der Leser auch kann, das überlaß dem Leser.“ (WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 137, p. 134b).
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Gewissheit a sua chave de leitura.81 Antes de mais nada, trata-se de compreender que a
explicitação dos laços entre tais textos, o que significa lê-los como partes de uma reflexão
contínua, é capaz de tornar mais claras as questões com as quais eles se ocupam e, por isso
mesmo, a natureza da análise da gramática da certeza e dos conceitos psíquicos que tem lugar
neles.
A característica mais importante sobre a certeza é que ela é uma questão de atitude.82
Feita a identificação desse aspecto fundamental, Wittgenstein pode fazê-la escapar da
determinação de elementos que pertençam ao domínio psicológico, fazendo-a remontar a uma
forma de agir e de dizer. A remissão às práticas discursivas e às ações tem o sentido de situar
a certeza da qual essas mesmas práticas e ações dependem no interior dos jogos de linguagem,
o que quer dizer que a margem de manobra do discurso e do comportamento deve coincidir
com os limites do jogo. Desse modo, por exemplo, certos atos e ações são excluídos como não
significativos por determinação das práticas constitutivas dos jogos, como é o caso do
comportamento de dúvida naquelas circunstâncias em que significaria um conflito com a
segurança que se reflete na maneira como agimos e julgamos. A concepção de certeza em
jogo aqui tem, portanto, como traço fundamental o relacionamento entre os conceitos e as
ações, de tal sorte que o domínio da linguagem deve refletir-se na forma como falamos e
agimos.83 As coisas se passam assim porque os juízos e as ações não encontram senão uma
forma de agir e de julgar como fundamento.84 Essa maneira de conceber a segurança essencial
às práticas judicativas e às ações em geral, que consiste em compreendê-la como uma
instituição prática, é amplamente desenvolvida pelos manuscritos parcialmente editados em
Über Gewissheit e vincula-se diretamente à ideia de que, na mesma medida em que as razões
nas quais se assentam os jogos de linguagem não compreendem uma qualquer modalidade de
saber, não podem admitir a possibilidade da dúvida. Nesse ponto, a questão passa a ser a
respeito de quais determinantes compreendem a exclusão lógica da dúvida. E tudo se passa
como se já se tratasse de um ponto pacífico que, já que a segurança plena é uma questão de
forma de agir, os elementos constitutivos de uma tal forma não poderiam estar expostos ao ato
de duvidar à maneira como as questões não fundamentais estariam, afinal sequer
chamaríamos de dúvida “uma dúvida que consistisse em duvidar de tudo”.85 Mas nem por isso
deixa de ser uma questão o que determina a exclusão lógica de uma dúvida como não
Cf. STERN, David. “Availability of Wittgenstein’s philosophy”, p. 446.
WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 175, p. 70r
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significativa. O caráter lógico de uma tal exclusão significa, à primeira vista, que as regras
lógicas de sentido que refletem os limites do campo de possibilidades em que se traduzem os
jogos de linguagem teriam a virtude de excluir uma dúvida sobre questões fundamentais,
declarando-a impossível. Todavia, não há uma tal regra, mas nem por isso o ato de duvidar
que tenha como alvo os condicionantes lógicos da ação e do dizer passa a desfrutar do direito
de cidadania lógica. O ato de duvidar que visa aquilo sobre o que os jogos de linguagem se
apoiam, no final das contas, desintegraria a confiança no significado das palavras, sem a qual
a própria dúvida não poderia ser elaborada. Na verdade, a dificuldade de não haver uma regra
com a virtude de discernir claramente os limites lógicos da dúvida é inerente à concepção de
certeza como instituída em meio às práticas, tendo como horizonte a ideia de que o modo de
agir comum a todos os homens é o sistema de referência que orienta as ações e os juízos
humanos. Com efeito, na falta de regras precisas, as práticas que refletem o sistema de
referência comum à humanidade determinam os limites lógicos da dúvida, devendo, por outro
lado, tal determinação coincidir com a margem de manobra permitida pelas regras de
sentido.86
A ausência de uma regra capaz de abolir à maneira de uma majestade o ato de duvidar
que pusesse em questão as condições mínimas de funcionamento dos jogos de linguagem é
menos uma dificuldade a ser enfrentada pela reflexão de Wittgenstein do que um sinal da
maneira como essa mesma reflexão concebe as condições de sentido. A relação recíproca
entre as práticas e as regras que as regulam tem como consequência imediata a
impossibilidade de a regulação estabelecer-se inteiramente à revelia das práticas, além de
significar que, por isso mesmo, elas devem refletir os eventuais rearranjos por que passam as
práticas. Dentre outras coisas, isto quer dizer que os conceitos não estão imunes à
contingência que marca as práticas judicativas nas quais eles são empregados. Por essa
perspectiva, não é exatamente que as regras determinem as ações e o julgar, mas as ações e o
julgar é que as determinam. Ou melhor, a força de determinação das regras passa a ser
legítima somente à medida que for instituída pelo seu campo prático de atuação. É como se a
virtude de regular as práticas, desenhando os seus limites, fosse conferida pelas próprias
práticas ou, como diz Bouveresse, não se trata de as ações, o entendimento e os juízos serem
determinados pelas regras, é a nossa forma habitual de agir, entender e julgar que determina o
significado das regras, o que quer dizer que o sentido da regra é determinado pela maneira

Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 174, p. 30r-30v: “Um eine Praxis festzulegen, genügen nicht Regeln,
sondern man braucht auch Beispiele. Unsre Regeln lassen Hintertüren offen, & die Praxis muß für sich selbst
sprechen.“
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como regularmente agimos e julgamos, a ponto de não ser possível que a regra determine
cegamente o sentido de nossas ações e juízos.87 Em outras palavras, não seriam os pontos de
referência dos jogos de linguagem, mas o uso da linguagem é que sustentaria determinados
elementos como pontos de referência, como se os alicerces fossem suportados pelo conjunto
da casa, e não o contrário.88 Essa forma de compreender a relação entre as práticas judicativas
e as regras que as regulam e, por conseguinte, o exercício das regras como definidor dos
limites lógicos do agir e do dizer encontra na ideia de que os jogos de linguagem baseiam-se
numa forma de agir a sua condição operatória.89 É exatamente essa ideia que será
exaustivamente explorada nos textos editados em Über Gewissheit, mas não é outra a ideia
também extensivamente apresentada por Wittgenstein no MS 119. Também aqui a essência
dos jogos de linguagem é um modo de agir.90
Por essa perspectiva, a bem da verdade, comum aos textos sobre a certeza e ao MS
119, as múltiplas funções exercidas pelas práticas judicativas são determinadas pela ação, por
modos de agir cuja regularidade determina as regras do sentido.91 Trata-se de situar a origem
da linguagem em modos de ação que, em seu ponto de partida, podem prescindir de qualquer
espécie de raciocínio. Isto porque a concepção de linguagem aliada a essa maneira de
compreender o exercício das razões lógicas nas quais se apoiam as práticas judicativas é
aquela segundo a qual a linguagem consistiria num refinamento desenvolvido a partir de
formas de ação. Não se trata porém tão simplesmente de considerar que as práticas judicativas
seriam constituídas por dois níveis lógicos: de um lado, uma forma primitiva de ação; de
outro, uma forma mais complicada. Se as coisas se passassem assim, então a reflexão de
Wittgenstein sucumbiria diante da confusão que tanto pretende evitar entre desenvolvimento
histórico e mecanismos lógicos que possibilitam as práticas judicativas. Como as coisas não
se passam assim, ser a linguagem um desenvolvimento de formas de ação mais simples
significa que as práticas judicativas e as ações refletem formas de ação com as quais mantém
uma relação interna e sem a quais as práticas judicativas não seriam possíveis. 92 A
consequência mais imediata disso é que os jogos de linguagem estão baseados numa
modalidade de acordo que pode prescindir de toda e qualquer reflexão, o que quer dizer que
não se trata de um acordo de opiniões, mas de formas de vida. A reflexão, nesse caso, é
BOUVERESSE, Jacques. La parole malheureuse: de l’alchimie linguistique a la grammaire philosophique,
p. 239-241.
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compreendida como aliada da dúvida cuja presença deve ser excluída da forma fundamental
do jogo por uma exigência lógica. Assim, ao sublinhar ser característico de nossa linguagem
que o seu fundamento consiste em formas de vida, modos de ação regulares, Wittgenstein
concilia a caracterização da forma fundamental do jogo como uma em que agimos com a
definição da forma primitiva da linguagem como sendo a certeza.93
A certeza definida como a forma primitiva da linguagem implica a recusa a
compreender os elementos condicionantes das práticas judicativas como uma espécie de
conhecimento, recusa esta essencial à noção de certeza desenvolvida nos textos editados em
Über Gewissheit. Essa recusa coincide com as razões que levam Wittgenstein à exclusão da
dúvida da forma de ação em que consiste a base dos jogos de linguagem. A afirmação de que
a certeza não pode ser compreendida como uma espécie de saber é, na verdade, um corolário
da caracterização da essência do jogo como “um método prático (uma forma de agir)”, e não a
especulação ou a palavra.94 A dúvida só tem lugar em relação a questões que possam ser
categorizadas como conhecimento, de tal forma que seu direito de cidadania não pode
prescindir daquela certeza fundante da linguagem. Nesse cenário, a manifestação dos estados
psíquicos constitui um desafio por vincular-se, quando menos à primeira vista,
intrinsecamente ao ato de duvidar, como se sempre deixasse margem para a suspeita acerca de
sua autenticidade. Suposto ser a suspeita característica da manifestação de sensações, a
incerteza que parece acompanhá-la é um obstáculo à concepção de certeza como a forma
primitiva do jogo, visto que marca presença mesmo nos jogos mais simples, como é o caso da
manifestação não verbal de dor. Em sendo assim, a pergunta acerca do significado da
segurança a respeito da dor alheia diz respeito à possibilidade de aplicação daquela noção de
certeza no contexto das manifestações anímicas.95 Como nos outros casos, a resposta de
Wittgenstein ao desafio posto por essa questão desfruta de estreita sintonia tanto com os
textos sobre a certeza quanto com aqueles que tratam dos conceitos psicológicos, a saber: “So
ist das Spiel”.96 E que seja desse modo, mais do que ilustrar o quanto tais textos desenvolvem
noções comuns e já apresentadas ao longo do MS 119, é no mínimo indício de que os laços
entre certeza e filosofia da psicologia, que tem como principal signo uma noção de certeza
comum, significam não haver descontinuidade entre a reflexão sobre a certeza e as
considerações sobre filosofia da psicologia como de resto a edição do Nachlass faz parecer.
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Além disso, mais do que se tratar da aplicação da mesma noção de certeza a contextos
distintos (ora ao domínio do mundo exterior, ora ao domínio do mundo da consciência), o que
certeza e filosofia da psicologia tem em comum tem a ver com a aplicação dos conceitos
psíquicos representar um desafio mais radical à maneira de conceber a linguagem associada
diretamente a tal noção de certeza. A remissão à forma como jogamos o jogo e ao que ele tem
de essencial não pode ser lida, conforme essa perspectiva, como a mesma resposta para uma
outra pergunta, mas como a reiteração da resposta à mesma pergunta, agora reforçada pelo
desafio que a expressão do pensamento e de estados psicológicos representa. Por essa razão,
diante da estipulação da possibilidade do fingimento, a resposta de Wittgenstein se localiza no
mesmo registro da primeira: “Mas em absoluto ele não pode estar fingindo se o que ele faz
não for fingimento no jogo.”
Por outro lado, afirmar que o jogo de linguagem resolve-se unicamente em uma forma
de agir consiste em abolir a possibilidade do erro em relação às questões fundamentais que
refletem a forma como agimos, pois o erro, nesse caso, significaria a quebra do acordo em que
se baseiam nossas práticas judicativas.97 Mesmo porque compreender o jogo assim implica
afirmar que a fim de errar já é necessário que se julgue de acordo com a humanidade.98 É por
isso que um jogo de linguagem simples não poderia incluir a possibilidade da dúvida. Agora,
Wittgenstein apresenta um exemplo cujo paralelo encontra-se em Über Gewissheit.99 Não nos
ocorre, ao dizermos “Sente-se nesta cadeira”, que estejamos errados e que talvez não se trate
de fato de uma cadeira. Ou seja, “que a experiência posterior pode nos mostrar que se trata de
outra coisa que não seja uma cadeira”.100 E se não nos ocorre uma tal dúvida, neste caso, e
tampouco ela seria possível, é que, ao contrário de um jogo mais complexo, o jogo de
linguagem em questão não envolve a possibilidade de erro. Se não nos perguntamos se temos
dois pés ao nos levantarmos duma cadeira, se tem uma cadeira mesmo ali quando ouvimos a
ordem “sente-se naquela cadeira”, se há, de fato, uma porta ali quando alguém profere “feche
a porta, por favor”, é porque é simplesmente assim que agimos. Desse modo, não ensinamos a
uma criança que há cadeiras ou que portas existem, mas a ensinamos a sentar-se em cadeiras,
a abrir e fechar portas, o que significa, dentre outras coisas, que a pergunta pela existência dos
objetos só poderia ser posterior ao domínio das condições mínimas do jogo. Afinal, a dúvida,
como um momento de hesitação, não pode ser senão exceção à regra, já que é fundamental
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aos jogos de linguagem uma forma de agir de acordo com as regras que os governam.101 Por
isso mesmo, não seria concebível que uma criança aprenda o uso de expressões que incluem a
palavra “cadeira” por dizer a princípio: “Isto se parece com uma cadeira, mas é realmente
uma cadeira?”. Afinal, é a expressão “Há uma cadeira aqui” que se depositaria no fundo do
jogo de linguagem, e não “Eu penso que há uma cadeira aqui”. Nessa medida, que os textos
sobre a certeza, os textos sobre conceitos psicológicos e o MS 119 tenham em comum a
afirmação do primado das práticas na constituição das condições lógicas da significação quer
dizer também que partilham também a concepção de aprendizado e a ideia de anterioridade
lógica da certeza em relação à dúvida que tal afirmação implica.
A ideia de que os jogos de linguagem não incluiriam a possibilidade de dúvida em sua
forma básica, por fazer o significado depender das práticas de elaboração de juízos, afasta a
objeção de que não é possível ter certeza a respeito dos jogos de linguagem que envolvem
manifestações psicológicas. Nessa modalidade de jogo, o ato de duvidar seria compreendido
como um componente elementar em virtude de dever ser possível duvidar do que se afirma
saber e, por conseguinte, uma espécie de conhecimento seria constitutiva da sua forma básica.
As expressões psicológicas constituem o principal signo da dificuldade a ser enfrentada pela
noção de certeza como componente elementar dos jogos de linguagem sobretudo por
alimentar a ideia de que a significação seria determinada ou, quando menos, não poderia
prescindir dos correlatos às expressões linguísticas, as quais, no caso dos conceitos
psicológicos, seriam ocultos e, por definição, inacessíveis a uma terceira pessoa. Por isso
mesmo, a principal objeção à perspectiva segundo a qual a dúvida não tem lugar nos jogos de
linguagem primitivos é a de que não seria possível saber com certeza a respeito da dor alheia.
Assim, ao situar o significado como resultante das práticas linguísticas, Wittgenstein pode
subordinar a significação dos estados mentais à gramática segundo a qual esses mesmos
estados podem ser ditos, elaborando, além disso, as condições que possibilitam que estados
mentais possam interessar a uma investigação lógica.102 “‘Não podemos saber se alguém está
com dor? – Oh, sim, não podemos, nós sabemos isto!’”103 Porém, não se trata – reitera
Wittgenstein – de um conhecimento intuitivo (intuitives Wissen) da dor, nem tampouco disso
resultaria a afirmação de uma capacidade natural.
Conceber os jogos de linguagem como fundados por formas regulares de ação tem
como consequência o estabelecimento de uma linha de corte das razões capazes de justificar
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os juízos, o que quer dizer que “a completa justificação de um juízo não deve estender a
cadeia de razões ad infinitum”.104 Por outro lado, essa concepção, aplicada aos conceitos
psíquicos, é exatamente o que parece permitir que a análise desses conceitos possa reivindicar
a justo título o caráter de lógica. O interesse de uma investigação lógica por estados mentais
depende do estabelecimento do paralelo entre os estados mentais e uma forma de agir cujos
critérios de correção seriam objetivos. Com efeito, a inteligibilidade das manifestações
anímicas depende da associação dos estados mentais às nossas práticas comuns cujos
movimentos desenham as condições de possibilidade da compreensão linguística. Ao que nos
parece é esse o principal efeito dos laços entre a reflexão sobre a certeza e as considerações
sobre filosofia da psicologia. Esclarece-se por meio da noção de certeza como uma questão
prática a obscuridade que encerra a significação de atos anímicos como tributária da
separação entre interno e externo. Tal separação tem como marca o hiato entre vivência
interna e expressão, como se houvesse uma forma de expressão anterior à manifestação regida
por critérios objetivos. E é exatamente essa separação, ou o que ela possa significar, que
Wittgenstein pretende combater ao formular a ideia de que a dúvida não tem lugar nos jogos
básicos a partir do exemplo de uma expressão de dor sobre cuja verdade não poderia ser
certificada. O parentesco entre esses textos, a ponto de eles partilharem noções centrais,
exemplos e mesmo estratégias, deve, por essa razão, encontrar na noção de certeza o seu
ponto de amarração.
O esclarecimento dos laços entre certeza e filosofia da psicologia permite compreender
o sentido do caráter antipsicologista da narrativa da necessidade que pode muito bem ser
reconhecida nesses mesmos textos. Uma das marcas mais características da noção de
necessidade que tem lugar nessa narrativa é a ideia de que ela não se institui a não ser em
interação com os próprios casos que seu campo de determinação deve abarcar. Assim, o
principal desafio dessa perspectiva consiste em fazer a necessidade, que é instituída em
interação com elementos empíricos ou psicológicos, autônoma em relação a esses mesmos
elementos. O caráter antipsicologista tanto da reflexão sobre a certeza como das observações
sobre a gramática dos conceitos psíquicos realiza-se de duas maneiras distintas e
complementares: por um lado, está em jogo a recusa que as regras lógicas do sentido sejam
concebidas como generalizações empíricas; por outro, a recusa que as regras lógicas do
sentido sejam determinadas por constituintes psíquicos. Está em questão num e noutro caso a
autonomia das regras lógicas em relação a elementos exteriores à gramática. Assim, o desafio
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a ser cumprido por essa narrativa da necessidade feita a partir da descrição da lógica do uso
dos conceitos consiste em tornar possível afirmar sobre a lógica, apesar da concepção de que
toda necessidade é uma necessidade instituída em interação com elementos exteriores à
gramática, que ela não tem contas a prestar com a realidade. O sentido de tal afirmação é o de
que os laços entre a linguagem e a realidade, seja ela física ou psicológica, são definidas no
interior da própria lógica da linguagem.105 Publicados em separado, os textos sobre certeza e
sobre filosofia da psicologia, como efeito da própria edição, parecem não guardar qualquer
relação. Confrontados, porém, podem esclarecer-se mutuamente, sendo o principal ponto de
iluminação a noção de certeza que é comum a eles. Isto quer dizer que a certeza essencial às
operações simbólicas e às atividades humanas com um forte acento prático é decisiva à bem
sucedida narrativa da necessidade, notadamente antipsicologista, que Wittgenstein realiza
nesses textos.
A defesa do senso comum de Moore contra o ceticismo, do ponto de vista de
Wittgenstein, concede demais ao psicologismo por resultar na determinação dos níveis
distintos de certeza pelos estados mentais correlatos. O cerne de uma tal concessão consiste
em assinalar um caráter subjetivo à certeza por meio do qual ela se torna dependente do
conhecimento. O principal efeito dessa dependência é a ideia de que o conhecimento é
condicional à certeza, o que quer dizer a impossibilidade de alcançar a certeza em contextos
nos quais o conhecimento ainda não fora atingido.106 A certeza então passa a ser tramada na
dependência de aspectos subjetivos. Independente do quanto esse ponto de vista reflete com
fidelidade a concepção de certeza elaborada por Moore, é exatamente essa concepção de
certeza que Wittgenstein lhe atribui. Contra essa concepção de certeza, Wittgenstein traça a
distinção entre certeza subjetiva e certeza objetiva, caracterizando esta como a certeza à qual
se pode legitimamente atribuir a impossibilidade lógica do erro.107 Para Wittgenstein, a
distinção não resulta dos estados mentais correlatos e sequer tem de ser necessariamente
remontada à diferença no plano mental, mesmo porque o estado mental correlato à afirmação
de uma certeza objetiva poderia muito bem coincidir com o aquele correlato de uma certeza
subjetiva.108 As considerações de Wittgenstein a propósito do caráter objetivo da certeza, que
tem lugar no MS 172, reconhecem haver uma diferença fundamental entre certeza e
Cf. MORENO, Arley. “Pragmática da relação / propriedade interna”, p. 81.
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conhecimento, mas a compreende como não mais do que uma distinção lógica. Desse modo,
por exemplo, é verdade que o saber inclui logicamente a verdade do que é conhecido, todavia
a afirmação de saber envolve a possibilidade de erro, de sorte que a declaração “Eu sei” não
pode significar qualquer garantia de conhecimento.109
A ideia de que as diferenças no âmbito do uso de expressões de conhecimento e de
certeza remontam a distinções no plano dos estados mentais tem como pano de fundo a
identificação dos dados imediatos dos sentidos como fonte da certeza.110 Do ponto de vista de
Wittgenstein, tal identificação não passa da confusão entre razão e causa. Assim, os dados da
percepção podem muito bem ser a causa da certeza, mas não a sua razão.111 Por essa
perspectiva, o caráter privado das sensações não pode significar um obstáculo à objetividade
da certeza a respeito das manifestações anímicas alheias, pois na melhor das hipóteses a
percepção poderia ser a causa da certeza e, além disso, as razões que assinalam a objetividade
da certeza são tão exteriores quanto as próprias manifestações. A distinção entre causa e razão
permite fazer a certeza a respeito de proposições relacionadas ao mundo exterior independer
do universo de caracteres mentais que as cercam, assim como possibilita a autonomia da
certeza sobre manifestações anímicas em relação a elementos mentais. Isto porque a distinção
entre causa e razão tem como resultado situar a objetividade da certeza como um reflexo das
ações e da forma como as palavras são empregadas. Num e noutro caso, o modo de ação que
caracteriza ter certeza distingue-se do modo de agir característico de quem está em dúvida, o
que quer dizer que, num e noutro caso, os diversos níveis de certeza correspondem a modos
de ação, e não a estados mentais. Por isso mesmo, tanto ao considerar a certeza a respeito de
uma manifestação anímica quanto ao considerar as características da certeza objetiva, tendo
como ilustração o que se passa no cálculo, Wittgenstein pretende que a certeza não seja
pensada como um “estado mental, um tipo de sentimento ou coisa semelhante”, mas como um
modo de ação.112 Contra a objeção de que as sensações são privadas e acessíveis tão somente
ao seu portador, então Wittgenstein pode afirmar o caráter objetivo do ensino do uso das
palavras; e não é outra a ideia a ser explorada quando se trata de sublinhar o caráter objetivo
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da certeza contra uma maneira de concebê-la que a torna tributária de determinantes
subjetivos.
O relacionamento entre essa noção de certeza e a gramática dos conceitos psíquicos
torna-se tanto mais claro quanto mais claro estiverem os laços entre os textos sobre a certeza e
os textos sobre filosofia da psicologia. Os manuscritos 169, 170, 171 e 174 estão repletos de
exemplos e argumentos que significam uma estreita sintonia com os textos editados em Über
Gewissheit. Dentre os exemplos, destaca-se o caso do indivíduo que finge sentir dor,
explorado por Wittgenstein em diversas direções. A maneira como as questões que resultam
da exploração desse caso são enfrentadas ilustra a natureza da investigação dos conceitos
psicológicos, além de constituir um modelo da forma como Wittgenstein pretende
compreender a constituição do sentido da linguagem. O caso do fingimento configura uma
situação em que parece não ser possível decidir-se objetivamente acerca das manifestações
psíquicas que, por isso mesmo, teriam o seu significado determinado pela sua posse por um
sujeito. Isto porque os exemplos que exploram o caso do fingimento têm em comum a
afirmação do privilégio do sujeito dos estados psíquicos como obstáculo à indicação de
critérios que tornem possível a discriminação do domínio de expressividade desses estados. À
medida da exploração dos exemplos que se valem da possibilidade da simulação, o privilégio
do sujeito dos estados psíquicos dá lugar ao predomínio de critérios objetivos que refletem as
formas de ação e o modo como as expressões para esses mesmos estados são empregadas.
Com isso, o caso do fingimento passa a ser muito mais a ilustração da maneira como
Wittgenstein concebe o significado do que propriamente um desafio a tal concepção. Seja
como for, não deixa de representar um caso limite e em virtude disso apresenta-se como
índice privilegiado dos pontos de contato entre o tema da certeza e a reflexão sobre filosofia
da psicologia. No MS 169, por exemplo, Wittgenstein relaciona a segurança característica das
operações matemáticas com a objetividade da certeza relativa a expressões como “Esse
homem sente dor”, explorando a oposição entre certeza objetiva e certeza subjetiva.113
Diferentemente dos juízos da matemática, a certeza concernida por essa espécie de expressão
psicológica deve enfrentar a possibilidade de simulação. A dificuldade, então, é a de
compreender a aparente ausência de critérios para discernir situações que não envolvem
simulação daquelas que a envolveriam. Aos olhos de Wittgenstein, a ausência de critérios
assemelha-se à situação de um jogo que não contasse com regras determinadas às quais se
subordinassem as ações dos jogadores. A esse propósito, a ideia a ser explorada no MS 174,
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novamente tendo a certeza matemática como exemplo de certeza objetiva, é a de que num
jogo assim não seria possível discriminar vencedor e perdedor.114
A simulação representa um desafio por favorecer a confusão do interior com o
inobservável, como se o uso de expressões psicológicas sempre deixasse para trás resíduos
que a linguagem objetiva não seria capaz de captar. A maneira como Wittgenstein enfrenta
um tal desafio revela um traço comum entre os textos sobre a certeza e a filosofia da
psicologia, pois consiste na afirmação do primado da ação na instituição do sentido lógico. Do
ponto de vista dessa afirmação, não passaria de uma ilusão imaginar um cenário mental
organizado por regras próprias como se mesmo os nossos sentimentos pudessem independer
completamente da gramática segundo a qual articulamos a sua expressão. Isto em virtude de a
manifestação de um estado psíquico ser muito mais uma manifestação estruturada num
determinado jogo de linguagem no qual ela é possível do que propriamente um dado
subjetivo. Aliás, o reconhecimento da manifestação como um dado subjetivo é feito na
dependência da estrutura que permite o seu julgamento segundo critérios objetivos. Nessa
medida, ao desafio posto pela simulação de dor, a resposta de Wittgenstein não poderia ser
outra senão que mesmo isso que aparentemente não é observável “tem significado apenas no
curso da vida”115, o que quer dizer que ele não pode estar fingindo caso o seu comportamento
não esteja associado ao que, segundo critérios objetivos, consideramos ser uma expressão de
fingimento. A resposta ao desafio trazido pela possibilidade de simulação aponta para um
traço comum a esses textos, a saber: o tecido mais básico dos jogos é uma forma de agir. Esse
traço é reiterado insistentemente por Wittgenstein também nos textos sobre a certeza, e
significa que o primado das práticas na constituição dos limites do sentido assume, nesse
contexto teórico, o papel de princípio organizador da trama conceitual por que se constitui a
experiência.
O principal testemunho das conexões conceituais entre os textos sobre a certeza e os
textos sobre questões de filosofia da psicologia consiste em compreender os jogos de
linguagem como baseados em reações primitivas, e não em resultados do pensamento. Por
essa perspectiva, o pensar e o raciocinar é que seriam um desenvolvimento daquelas reações
primitivas que, por isso mesmo, devem ser entendidas como protótipos da forma de pensar.116
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Em grande medida tais textos consistem na exploração ou desenvolvimento dessa concepção
de jogo de linguagem, como testemunham muitas de suas passagens. No MS 119, por
exemplo, Wittgenstein afirma que “a essência do jogo de linguagem é um método prático” e
também que a “forma básica dos jogos é uma em que agimos”;117 no MS 169, afirma a
anterioridade da atitude em relação à opinião;118 no MS 171, assinala o quanto nossos
conceitos e juízos estariam estabelecidos em conexão com o conjunto de nossas ações;119 no
MS 174, apela para as consequências práticas a fim de decidir a respeito da aparente incerteza
característica do uso de expressões psicológicas.120 Ora, essas expressões guardam uma
semelhança extraordinária com expressões características dos manuscritos dos quais deriva
Über Gewissheit. Cada uma à sua maneira, é verdade, mas todas essas expressões de
Wittgenstein possuem um laço teórico claro com os textos editados em Über Gewissheit, bem
como tal laço pode ser, em todos os casos, remontado àquela concepção das reações
primitivas como constitutivas dos fundamentos em que se baseiam os jogos, já apresentada no
MS 119 e da qual a investigação sobre a certeza é um desenvolvimento: “A linguagem – eu
pretendo dizer – é um refinamento.”121 Além disso, esses textos, cuja edição não teve lugar no
Über Gewissheit, abordam questões fundamentais ao tema da certeza, como é o caso dos
manuscritos 169 e 170 que tecem considerações sobre os truísmos de Moore, explorando a
ideia de limite lógico da dúvida, do manuscrito 174 que se ocupa da análise da distinção entre
saber e estar certo ou ainda do MS 171, no qual Wittgenstein, ao explorar também essa
mesma distinção, pensa os limites razoáveis da dúvida.122 A partir do confronto dos textos
editados em Über Gewissheit com a obra de Wittgenstein, passa-se da compreensão da
investigação sobre a certeza como um momento isolado da obra à compreensão de que se trata
de uma investigação que não apenas tem história na obra como se articula em relação à
filosofia da psicologia. Parece-nos inevitável fazer resultar disso uma crítica à edição da obra,
porém o nosso propósito é tão simplesmente o de esclarecer o ganho teórico de uma
exploração do tema da certeza que não se restrinja aos manuscritos editados em Über
Gewissheit.123
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Moore (RHEES, Rush. Wittgenstein’s On Certainty, p. 3). Essa compreensão, como aliás o próprio Rhees
118

60

A gramática dos conceitos psicológicos, tal como Wittgenstein a concebe, é um
terreno propício à exploração das relações entre os condicionantes lógicos que marcam o
domínio da linguagem e sem a qual ela não pode funcionar e o comportamento. Ora, a noção
de certeza elaborada por Wittgenstein nesses textos é uma marca característica da ideia de que
não há limites formais entre as regras de sentido e o conjunto de ações que os jogos de
linguagem compreendem. Um dos pontos centrais da crítica que a investigação sobre a
certeza está apta a fazer à maneira como Moore concebe os seus truísmos é a ideia de que tais
truísmos, tal como Moore pretende empregá-los, possui um sentido indeterminado. O sentido
de uma sentença resta indeterminado na medida em que o seu uso consiste em abstraí-la do
contexto de determinação do sentido que resulta das relações entre as regras que governam os
jogos de linguagem e as diversas atividades que eles compreendem. É exatamente essa
perspectiva que ganha forma na consideração de Wittgenstein de que Moore não leva em
conta que as palavras só têm sentido no curso da vida. No entanto, essa ideia marca a noção
de certeza elaborada por Wittgenstein, mas não é um privilégio dos textos editados em Über
Gewissheit. Tanto as coisas se passam assim que, no MS 169, quando da consideração de que
de uma proposição prática não pode se seguir uma filosófica, como pretenderia Moore, é
exatamente a essa ideia que Wittgenstein recorre para caracterizar a indeterminação do
sentido dos truísmos de Moore.124 É no contexto dessa perspectiva e do que ela implica que,
no MS 169, Wittgenstein passa a analisar a certeza concernente às manifestações psíquicas a
contrapelo da certeza relativa ao mundo exterior.
Por refletir as formas de ação em que se baseiam tanto manifestações psíquicas quanto
enunciados sobre o mundo exterior, a certeza tem a virtude de permitir a afirmação de que a
evidência sobre o interior não é apenas provável, mesmo porque no jogo nada nos falta a
propósito de discriminar situações em que a evidência é aplicável e daquelas nas quais ela
simplesmente não poderia ser aplicada. É verdade também que se trata de compreender as
razões que possibilitam uma tal discriminação como injustificada, mas ainda assim realizável
sustenta no prefácio que elaborou para a edição alemã de dos textos sobre a certeza, mas que não chegou a ser
publicado, não passa de um equívoco alimentado pela proximidade entre a redação de alguns desses textos e a
visita de Wittgenstein a Malcolm (Cf. RHEES, Rush. Wittgenstein’s On Certainty, pp. 61-66). Em alguns
casos, as razões para que não tenham sido editados em Über Gewissheit nos afiguram injustificáveis, como é o
caso do MS 174, do qual derivam os seus §§ 66-192 e cujas primeiras 14 folhas não foram publicadas em Last
Writings on the Philosophy of Psychology II. As razões nos parecem injustificáveis porque esse manuscrito
contém observações sobre a oposição entre saber e crer, além de explorar desdobramentos conceituais
importantes à investigação sobre a certeza, como é o caso das consequências práticas de uma dúvida a respeito
de elementos básicos dos jogos de linguagem ou das razões que poderiam ser apresentadas a alguém que
duvidasse de tais elementos que fossem capazes de justificar a certeza que eles veiculam. Por conseguinte, tudo
leva a crer que a edição dos manuscritos sobre a certeza e sobre filosofia da psicologia é, antes de tudo, efeito de
escolhas editoriais arbitrárias.
124
WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 169, p. 72r. Cf. Também WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 175, p. 60r.
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por refletir a forma de agir e de julgar. Não é por outras razões ou segundo outro espírito que,
no MS 171, Wittgenstein faz observações sobre o uso feito por Moore da expressão “Eu sei”.
Por isso mesmo, Wittgenstein trata do mesmo tópico tratado por um exemplo elaborado ao
tempo das conversas com Malcolm acerca dos textos de Moore. Esse exemplo, além de ser
característico do uso feito por Moore de expressões que afirmam conhecimento do mundo
exterior, segundo Malcolm, teria sido extraído das suas conversas com Moore. Desafiado por
Malcolm a apresentar um exemplo de algo que soubesse com certeza inquestionável,
enquanto conversavam no jardim de sua casa, Moore teria apontado para uma árvore e
afirmado saber que aquilo era uma árvore.125 Esse exemplo é explorado no MS 169, quando
Wittgenstein trata extensamente do significado de uma dúvida a respeito do significado das
palavras e das razões capazes de justificar o ato de duvidar acerca de uma proposição do tipo
“Eu sei que isto é uma árvore”.126 Trata-se do mesmo exemplo, retomado por Wittgenstein em
Über Gewissheit.127 Em todas essas situações, está em jogo a pergunta a respeito dos limites
razoáveis da dúvida. No MS 170, nesse mesmo espírito, explorando a relação de
determinação que a certeza que ampara o comportamento estabeleceria com nossos conceitos,
Wittgenstein analisa as consequências práticas da dúvida a respeito do truísmo de Moore
sobre a existência da terra.128 Com efeito, ainda que a investigação sobre a certeza se tratasse
de uma polêmica contra Moore suscitada pelas conversas com Malcolm, tal polêmica não
estaria limitada aos textos editados em Über Gewissheit. Muitas das questões, cujo tratamento
essa suposta polêmica envolve, significam laços teóricos fundamentais com a investigação
sobre a gramática dos conceitos psicológicos. À compreensão da obra de Wittgenstein,
parece-nos interessar muito mais o esclarecimento de tais laços, o seu sentido e o que
implicam.
Não se trata de inventariar as conexões entre os textos sobre a certeza e a filosofia da
psicologia, mas apenas de, a partir de alguns casos em que as conexões entre eles se tornam
manifestas, compreender a noção de certeza como passo teórico decisivo no sentido de fazer
ver que as práticas envolvidas pela produção de expressões significativas, as ações e reações
cuja elaboração tem lugar na linguagem, quando exprimimos nossos sentimentos ou fazemos
quaisquer outros usos da linguagem, não compreendem a manifestação visível e acidental da
qual o pensamento, enquanto uma realidade etérea, seria o legítimo correspondente. Antes de
mais nada, a certeza que se reflete no conjunto de ações e juízos de que a linguagem se
MALCOLM, N. “Moore and Wittgenstein on the Sense ‘I know’”, p. 176.
WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 169, p. 73r-74v.
127
Por exemplo, Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 175, p. 64r-65v.
128
WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 170, 5r-5v.
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constitui articula regras que regem, com a mesma força, tanto nossas práticas simbólicas
como as não simbólicas, e que são tão observáveis quanto as próprias práticas que se
encontram sob seu governo. Um dos principais efeitos da perspectiva que acompanha essa
noção de certeza é que pensar, por exemplo, deixa de coincidir simplesmente com a operação
simbólica de acordo com um conjunto determinado de regras logicamente necessárias, precisa
e previamente definidas. Numa palavra, a aplicação dessa noção de certeza, presente também
na filosofia da psicologia, permite compreender que os atos compreendidos pelo uso da
linguagem não teriam, desse ponto de vista, a sua possibilidade determinada pelo acordo
essencial entre o pensamento e mundo que se deixa pensar proposicionalmente, o que quer
dizer também que o campo do sentido não poderia ser reduzido ao modelo dos enunciados
declarativos cuja virtude é a de representar fatos do mundo. Afinal, passa a ser possível a
determinação objetiva de todo um domínio de expressões que essa concepção contra a qual a
noção de certeza parece militar inevitavelmente exclui do domínio do sentido. Ao invés de o
campo do sentido ser determinado por regras estabelecidas a priori, é determinado por regras
cuja justificação não parece ser mais do que a maneira como as próprias práticas que elas
governam se desenvolvem. A margem de manobra das práticas é, em certo sentido, tão fluida
quanto as regras em cujo exercício consiste a sua delimitação, mas isto não quer dizer que as
nossas práticas simbólicas e não simbólicas sejam marcadas pela manipulação dos conceitos a
nosso bel-prazer. Pelo contrário, quer dizer apenas que a margem de manobra de nossas ações
e expressões não é determinada por uma qualquer estrutura a priori que só pode ser
reconhecida essencialmente no pensamento e, mais do que isso, que não se trata de submeter a
determinação dos conceitos à nossa vontade, apesar de eles serem bastante elásticos e
flexíveis. Que sejam elásticos e flexíveis não significa que o seu grau de deformação não seja
limitado, mas que resultam da própria forma como jogamos com eles.129
Tudo nos leva a crer que é exatamente do jogo de forças entre o grau de deformação
ao qual podemos submeter nossos conceitos e o seu caráter elástico e flexível que a noção de
certeza pretende dar conta. E a principal virtude da noção de certeza, ao dar cabo dessa tarefa,
no caso da filosofia da psicologia, é permitir garantir a objetividade, sem a qual o sentido,
sobretudo das expressões que pertencem ao domínio dos conceitos para o interior não seria
possível. Isto, sem acumular o vício de negar o quanto tais expressões podem ter de
subjetivas. Em suma, não se trata de negar haver um paralelo entre as palavras e os atos de um
sujeito, nem uma coordenação entre os seus estados de consciência, suas palavras e ações que
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compreendam um universo subjetivo, de sorte que as ações dele estariam relacionadas às
palavras dele e não às de quem quer que seja.130 Antes sim, que um e outro remontam a uma
base na realidade objetiva a partir da qual podemos discriminar as situações em que, por
exemplo, uma manifestação de um sentimento pode ser alvo de desconfiança daquelas
situações em que uma manifestação não deixa margem para qualquer suspeita. Portanto, é
como se fosse possível atingir a certeza objetiva a respeito das expressões sobre o que se
passa na alma alheia apesar de não ser possível observar o que se passa na alma alheia. Afinal
de contas, a certeza reflete a capacidade de reconhecimento do que as expressões significam.
A elasticidade e flexibilidade com que manipulamos os conceitos, então, não deixa de refletir
a certeza objetiva em que o uso deles se baseia, ao mesmo tempo que permite a participação
de aspectos subjetivos na forma que empregamos para exprimir o que pretendemos exprimir.
Assim, sem que sejam suprimidos, os aspectos subjetivos são delimitados pelas regras lógicas
do sentido cuja atuação tem como principal sinal a presença daquela certeza.
Por essa perspectiva, o que há de essencial nos laços entre os textos sobre a certeza e
as considerações sobre a filosofia da psicologia consiste no acerto de contas entre o caráter
subjetivo daquilo que pertence ao domínio da consciência e a certeza objetiva que acompanha
a sua expressão significativa e a torna possível. Por essa razão, sem pretender fazer uma
crítica da edição dos textos em questão que tenha como propósito propor uma nova
organização, podemos, ao ressaltar as conexões que cremos ser manifestas entre eles, indicar
o que elas têm de mais fundamental. E é em virtude de não acumular esse propósito que as
páginas em que ilustramos as conexões entre esses textos não pretendem ser exaustivas. Em
suma, repetimos, a concepção prática da significação comum aos textos sobre a certeza e
sobre filosofia da psicologia tem na noção de certeza, presente tanto nuns como noutros, um
dos principais resultados de seu desenvolvimento; e, além disso, aplicada no contexto da
filosofia da psicologia, essa mesma noção de certeza funciona como condição operatória da
atribuição de objetividade do uso dos conceitos psíquicos. Daí os conceitos e expressões
psicológicas podem passar a ser compreendidos como dotados de sentido, no essencial, pelas
mesmas razões lógicas que as expressões e conceitos sobre o mundo exterior são capazes de
significar. Com efeito, a análise da gramática dos conceitos psíquicos, bem como a
exploração da noção de certeza que ela envolve, compreende uma considerável ampliação do
campo do sentido, que resulta da inclusão de expressões psicológicas. A bem da verdade, por
um lado, os conceitos psíquicos representam um desafio à noção de certeza, na medida em
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que representam uma ameaça à ideia de que o sentido dos jogos de linguagem possam
independer de determinações mentais. A noção de certeza como uma questão de atitude, por
outro, significa um importante componente antipsicologista da filosofia madura de
Wittgenstein, precisamente em virtude de constituir principal expressão dos desdobramentos
de um tal desafio.131 Por isso mesmo, cremos ter boas razões para ressaltar que se trata muito
mais do que da aplicação da mesma noção de certeza a contextos teóricos distintos; o que de
essencial os textos sobre certeza e filosofia da psicologia tem em comum relaciona-se
diretamente com a aplicação dos conceitos psíquicos representar um desafio mais radical à
maneira de conceber a linguagem a partir da ideia de que a certeza com que a usamos é
reflexo dos próprios usos que fazemos da linguagem.
Os jogos de linguagem dos conceitos psíquicos não parecem admitir o seu
enquadramento em proposições com a forma de enunciados declarativos, pois o modo como
as palavras para estados psíquicos se relacionam com tais estados não parece ser o mesmo
modo como as palavras para objetos físicos se relacionam com as coisas que nomeiam.
Submeter então as palavras para estados psíquicos ao mesmo modelo de designação que
prevalece no domínio das expressões sobre o mundo físico tem como resultado o objeto
nomeado mostrar-se irrelevante. Do ponto de vista de Wittgenstein, os conceitos psicológicos
são compreendidos como vinculados a fenômenos que manifestam estados subjetivos por
meio de critérios objetivos, de sorte que dominá-los significa ser capaz de se mover no seu
domínio de expressividade, sendo apto a discriminar a vinculação de tal expressão a qual
estado psíquico. Muito mais do que verdade ou falsidade, está em jogo no uso das expressões
psíquicas o uso correto ou incorreto das próprias expressões, sendo que a discriminação entre
um e outro só pode ser feita mediante os modos de ação que os caracterizam. Nesse sentido, a
maneira como se pode empregar a palavra dor não nos mostra apenas como ela se associa a
131

O antipsicologismo presente nesses textos parece manifestar-se a partir de uma estratégia argumentativa que
eles partilham, Trata-se de caracterizar a maneira como determinadas expressões são usadas ordinariamente e a
segurança relativa a certas coisas como essenciais ao funcionamento regular dos jogos de linguagem. A
regularidade inscrita na linguagem, por sua vez, está imbricada com o fato de que a base dos jogos de linguagem
não envolve qualquer espécie de raciocínio, mas seria constituída por uma forma de agir e de julgar. Daí a ideia
de que não haveria lugar para um comportamento de dúvida em jogos mais simples, já que a dúvida seria
essencialmente matizada pela reflexão (WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 169, p. 60v-61r). Os exemplos então se
multiplicam no sentido de mostrar o quanto o mínimo gesto de dúvida dependeria de uma trama conceitual sem a
qual uma dúvida qualquer não poderia ser significativa, como é o caso das manifestações de dor. Alguém que
não compreenda o conceito de dor não estaria em condições, por exemplo, de duvidar a respeito do sentimento
de dor de quem quer que fosse. (Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. TS 229, § 817). Com efeito, a argumentação se
encaminha para mostrar que a constituição das condições lógicas da significação resulta das práticas simbólicas e
não simbólicas implicadas pelo uso da linguagem, evitando que o significado seja compreendido como uma
espécie de vivência interior. Por fim, um dos principais signos dessa estratégia compreende conceber que as
questões relativas aos conceitos psicológicos, também elas, devem ser resolvidas na linguagem. Essa ideia é
assumida de forma tão radical que Wittgenstein pode então dizer que “a incerteza acerca do interior é uma
incerteza acerca de alguma coisa exterior”. (WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 174, p. 12r-12v.).
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um determinado fenômeno psicológico, mas as determinações que funcionam à maneira de
critérios para o seu uso. A certeza que caracteriza o ato de discriminar os diversos modos de
expressão se vale da presença desses critérios, ao passo que a objetividade que a caracteriza
só é possível no domínio das expressões psíquicas por ser construída mediante o
entrecruzamento de elementos eminentemente subjetivos com os padrões que regulamentam
as expressões. Não é mais do que isso o que pretendemos dizer por afirmar que a assimetria
que se caracteriza pelo privilégio do sujeito dos estados psíquicos não é deixada de lado e que,
além disso, trata-se de afirmar o predomínio de critérios objetivos sobre aspectos meramente
subjetivos das expressões, ao invés da prioridade da introspecção do sujeito de posse dos
estados psíquicos. Assim, embora a certeza a respeito de uma qualquer manifestação psíquica
alheia não constitua uma prova, no sentido de que nada parece impedir que a suspeita seja
lançada a partir da perspectiva de uma outra pessoa, o desacordo deve ter limites. A forma de
agir é um elemento decisivo na construção desses limites que se refletem nos contornos do
domínio de expressividade dos conceitos. Não se trata de dizer que não há um tom de voz que
caracteriza a convicção, como há o tom de dúvida, mas que tudo isso pode não passar de
marcas subjetivas e, mais importante do que todas elas, é o modo de ação em que se reflete a
certeza ou a dúvida.132 Por isso mesmo, a certeza é o modo de ação, e não o tom de voz que se
usa ao falar com o sentimento especial ao qual ele se associa.
A concepção prática do sentido e a noção de certeza que ela envolve permitem afirmar
não haver qualquer hiato entre os processos psíquicos e a ação na qual se pode reconhecer a
manifestação desses processos. A noção de certeza explorada por Wittgenstein nos textos
editados em Über Gewissheit, dos quais o MS 119 parece-nos ser o legítimo precursor, é o
elemento conceitual mais importante dessa que é a principal marca da gramática dos conceitos
psíquicos. Por essa razão, certeza e filosofia da psicologia podem esclarecer-se mutuamente.
Por um lado, a exploração da gramática dos conceitos psicológicos fazem ver as razões pelas
quais a certeza não pode ser confundida com caracteres psicológicos. Por outro, a noção de
certeza prática permite a expressão dos estados anímicos pertença ao campo do discurso
significativo a despeito das idiossincrasias que as diferencia das palavras para o mundo da
física. O concurso dessas duas perspectivas permite que a filosofia de Wittgenstein subscrevase como uma investigação lógica. Ou seja, nem se trata de um apanhado psicológico da
certeza, nem tampouco de uma investigação que tem como objeto o mundo da consciência.
No entanto, a maneira como os textos sobre a certeza e sobre a filosofia da psicologia foram
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editados os estabelece na contramão de um tal esclarecimento mútuo, pois tem como
resultado o encobrimento dos laços entre a reflexão sobre a certeza e as observações sobre a
gramática dos conceitos psíquicos.133 Em certa medida, o caráter lógico da investigação tem
como efeito o que se pode conceber como um dos principais componentes antipsicologistas da
narrativa sobre a necessidade elaborada por Wittgenstein nesses textos: a substituição da
pergunta pela causa da certeza pela pergunta acerca da razão. A preferência por esta pergunta
tem importância capital na maneira como Wittgenstein pretende encarar a concepção de
sentido e enfrentar as questões que ela envolve. A uma tal concepção de sentido, interessa
fundamentalmente a subordinação da maneira de compreender à linguagem à noção de jogo.
A linguagem deixa de ser compreendida, à maneira do Tractatus, como uma espécie de
cálculo segundo regras precisas e previamente determinadas, e passa a ser concebida como
um jogo.134 A linguagem concebida por analogia a um jogo significa, dentre outras coisas, que
falar e pensar não são mais do que o exercício de um conjunto de técnicas cujo domínio as
ações e o dizer manifestam. Compreender uma linguagem implica, assim, a capacidade de
agir e reagir de acordo com as regras que governam o dizer e o pensar. Numa palavra, essa
concepção de linguagem, que tem a sua forma mais bem acabada apresentada na Parte I das
Investigações, é explorada nos textos sobre filosofia da psicologia sobretudo no que permite
afirmar que as razões que justificam as ações simbólicas e não simbólicas, as quais se
localizam no interior dos jogos, não passam de formas de ação, reações primitivas ainda não
marcadas pela reflexão.135
Parece-nos haver uma ação recíproca entre a concepção de linguagem que a escolha do
jogo como objeto de comparação reflete e ser possível uma análise lógica da modalidade de
discurso típica da psicologia. Desse modo, se por um lado a concepção de linguagem permite
“The series of manuscripts on which On Certainty is based also includes extensive discussion of topics such
as vision, color, mind and body, thought and expression, topics closely connected with the concerns of On
Certainty Nearly all of the remaining material has since been published in Remarks on Colour (1977), Last
Writings on the Philosophy of Psychology Part II (1992), and the last pages of Culture and Value
(1977/1980/1994). While it is true, as the editors note, that the material that has been put in different books is
separated by occasional lines across the page in the notebooks, there is no indication that Wittgenstein conceived
of it as separate pieces of work, nor was he responsible for the titles of the separate works we now have. The
published text of On Certainty is, therefore, not a work of Wittgenstein's, as the term is ordinarily understood:
the title, the numbering of the sections, and the decision to print this material apart from the other writing in the
source notebooks, were all editorial decisions.” (STERN, David. “Availability of Wittgenstein’s philosophy”, p.
444).
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relativas à noção de imagem de mundo em Über Gewissheit, de sorte que tanto os textos sobre certeza quanto os
textos sobre filosofia da psicologia estabelecem-se em continuidade com a Parte I das Investigações, ajustando
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Expression: Wittgenstein’s Philosophy of Psychology, p. 16.
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que a análise lógica não detenha o seu alvo no domínio dos enunciados declarativos cuja
vocação é a de representar fatos, por outro, ao mirar o domínio expressivo da linguagem, a
análise lógica pode amplificar uma tal concepção de linguagem, aplicando-a a situações
conceituais novas e reconhecendo às expressões psíquicas o direito de cidadania no âmbito do
sentido. O principal resultado dessa ação recíproca, a nosso ver, tem um claro efeito na noção
de certeza presente nas considerações sobre filosofia da psicologia de Wittgenstein. Assim, a
ampliação do domínio do sentido sobre a qual insistimos é acompanhada de uma nova
concepção dos elementos que determinam o sentido das ações simbólicas e não simbólicas
que tem lugar nos jogos de linguagem. Não basta dizer que os elementos de determinação do
sentido são articulados em interação com ações e reações que tem lugar nos jogos de
linguagem, que não seriam possíveis sem o exercício de tais elementos lógicos. É preciso
compreender como expressões psíquicas poderiam desfrutar de cidadania no reino do discurso
significativo, haja vista sua característica indeterminação. Por essa razão, as expressões
psíquicas representam um desafio à concepção prática do sentido, sendo exploradas por
Wittgenstein. No entanto, pela análise lógica, essas expressões passam da condição de desafio
à constituição do sentido à de ilustração gramatical de que o sentido se arma no interior dos
próprios jogos cujo funcionamento depende dos elementos que determinam o sentido. Por
essa perspectiva, a concepção dos elementos cujo exercício possibilita os jogos como
constituídos numa forma de ação desempenha um importante papel nessa nova concepção
prática do significado, que não mais permite reduzir a linguagem ao modelo dos enunciados
declarativos por compreendê-los como apenas mais um uso possível.
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3. A Gramática e os Fatos

A investigação da gramática dos conceitos psíquicos não consiste em considerações
psicológicas acerca das condições que tornam possível que as sensações sejam lançadas para
fora do espírito, nem tampouco a investigação sobre a certeza compreende um apanhado
psicológico das situações nas quais se mostra algo inelutável a segurança a respeito do que se
passa no mundo à volta do sujeito.136 Pelo menos do ponto de vista do próprio Wittgenstein
essas afirmações constituem um ponto pacífico, mesmo porque, num caso e no outro, trata-se
de matizar a natureza lógica da investigação. Desse ponto de vista, a investigação não mira
considerações a respeito de estados mentais, cujo propósito seja o de desvendar os processos
empíricos ou subjetivos que os engendram; como também os diferentes graus de certeza não
são remontados à diversidade de estados mentais correlatos. A partir da recusa a subscrever a
natureza da investigação no domínio da psicologia, pode-se desenhar a face do inimigo: tratase de combater aquela noção de certeza que consiste em pensá-la como articulada em um
cenário mental segundo o qual se passaria a atribuir necessidade às ações, o que, para o
propósito em questão, dá no mesmo que conceber o significado das palavras para estados
mentais como determinadas por caracteres de posse exclusiva do sujeito. No entanto, nem por
isso, pode-se inferir imediatamente o sentido e o alcance da recusa por meio da qual se afirma
o caráter lógico da investigação, muito menos o que significa a sua natureza lógica. Tudo leva
a crer que o caráter lógico da investigação significa que o seu alvo não são as relações
psicológicas ou empíricas que possam estar imbricadas na ligação de uma determinada
palavra a um dado estado mental, mas antes como é possível a determinação de um critério
capaz de discernir dentre os seus usos quais os significativos. Se é assim, então ser lógica a
investigação quer dizer que ela mira os critérios e as regras, ambos de natureza lógica, que
presidem o uso das palavras e, portanto, segundo os quais discriminamos o correto do
incorreto. Afinal, se a natureza do que se investiga não é um espelho fiel da natureza da
investigação, quando menos, a natureza da investigação é relativa ao objeto investigado.
Segundo esse mesmo espírito, a afirmação de que a lógica lida com o observável, feita
por Wittgenstein, seria suficiente para inferir que os critérios e as regras de determinação do
sentido dos quais a investigação se ocupa não podem não ser exteriores.137 Afinal, não é senão
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dessas mesmas regras e critérios que a análise lógica se ocupa. 138 Não é por outra razão que
Wittgenstein nega que a pergunta pelo critério seja uma pergunta psicológica. Os critérios que
presidem o uso das palavras funcionam de maneira semelhante às determinações conceituais
que permitem a um químico saber que um átomo de sódio está num determinado lugar da
estrutura. Nesse caso, como se passa quando da aplicação de um critério, não se trata de
determinações empíricas, como se um tal saber pudesse coincidir unicamente com a própria
percepção tomada como critério, nem de determinações psíquicas.139 Com isso, temos a
recusa de Wittgenstein a que sua investigação sobre os conceitos psíquicos possa ser
confundida com uma investigação de cunho psicológico, mas não exatamente o que significa
a atribuição de seu caráter lógico, embora as coisas se encaminhem para a afirmação de que se
trata de uma investigação lógica. Apesar de não haver obstáculo algum para a ideia de que o
que caracteriza uma filosofia é menos aquilo a que ela tende ou que estaria pronta a aceitar do
que aquilo a que ela resiste, a negação de que se trate de uma investigação psicológica por si
só não é suficiente para esclarecer o significado de ser uma investigação lógica. De qualquer
modo, a recusa tem o sentido de situar o interesse da investigação como voltado para as
razões conceituais que determinam a expressão dos estados psíquicos, pouco lhe importando
as suas causas ou os processos empíricos de que eles são construídos. Causas e processos
empíricos devem ser alvo da psicologia, e não da lógica, a cuja investigação deve interessar o
lugar do conceito na gramática que torna exprimíveis os estados psíquicos.140 Uma
investigação dessa natureza, feita por Wittgenstein no plano da psicologia, é igualmente
possível no âmbito da matemática. No entanto, segundo Wittgenstein, tal investigação
realizada no domínio da matemática seria tão matemática quanto a realizada no plano da
psicologia é psicológica. Desse ponto de vista, uma investigação sobre os conceitos
matemáticos, na melhor das hipóteses, mereceria o título de “fundamentos da matemática”.141
Se não visa a desvendar causas e processos que engendram os estados mentais, é
porque uma investigação filosófica da psicologia mira o que Wittgenstein chama de leis de
evidência do anímico.142 A linha de corte em questão aqui reflete a separação do que seria
próprio de uma investigação lógica do que seria tarefa da psicologia. A análise de tais leis da
evidência é exatamente aquela por meio da qual se pode atingir a essência do anímico. E não
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se trata de algo que possa ser apresentado de uma vez por todas e a um só golpe. Trata-se, isto
sim, de atingir a essência por meio da descrição, um a um, dos seus traços conceituais. Tal
descrição consiste em explicitar o enlaçamento lógico entre o interior e o exterior, fazendo ver
que suas conexões, na verdade, remontam a regras que possibilitam que os estados mentais
tenham lugar em caracteres exteriores. Com isso, pretende-se não simplesmente negar que a
ligação entre exterior e interior seja de natureza psicológica ou empírica, mas de afirmar que,
antes de tudo, a ligação é de natureza lógica. A investigação lógica diferencia-se da
psicológica na mesma medida em que os traços que permitem atingir a essência do anímico
não se confundem com propriedades empíricas que podem simplesmente não passar de
características acidentais. Ora, não se tratar de negar que haja uma ligação de natureza
psicológica significa também que uma tal investigação é perfeitamente possível, como, por
exemplo, poderíamos elencar as propriedades de um objeto uma por uma. Sua essência, ao
contrário, não coincide com nenhuma dessas propriedades, pois não se deixa captar pelos
sentidos, mas nem por isso deixa de ser necessária.143
A essência é prontamente identificada por Wittgenstein com o conceito do objeto. Já
que o conceito realiza-se nos usos do nome para o objeto, então ele não pode ser identificado
com nenhuma das características do próprio objeto, como se o enfeixamento delas pudesse
corresponder ao conceito do objeto, à sua essência. Aqui, a separação feita por Wittgenstein
entre as propriedades do objeto e aquilo de que se constitui a sua essência quer dizer que a
distinção entre interior e exterior não pode ser compreendida tão simplesmente por se tratar de
dois nomes que remetem a realidades distintas. Antes de mais nada, a diferença é conceitual e,
por isso mesmo, se reflete no uso das palavras que fazem remissão a um e a outro domínio, o
que quer dizer que os conceitos psicológicos encontram-se fundamente enraizados em
contextos ordinárias de nossa vida de cuja referência eles não podem se furtar. Não é à toa
que uma das principais dificuldades concernidas pela perspectiva metafísica sobre o anímico
compreenda os estados psíquicos à maneira de objetos para os quais não nos falta um nome e
cujo conceito pode ser captado na mesma medida em que a ligação nome-objeto é explicitada,
tendo sido compreendida a existência do objeto como a fonte da significação. A enunciação
da ordem “Vai para casa!” pressupõe a existência de uma casa e o saber de quem ordena a
esse respeito. No entanto, caso alguém ordene “Vai para esta casa” numa situação na qual não
haja de fato uma casa, reagiríamos com algo como “Ele crê que está ali uma casa”, mas nem
por isso nossa reação passaria a ser menos correta se de fato houvesse uma casa ali. 144 Se as
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coisas não se passassem assim, Wittgenstein certamente não estaria em condições de afirmar
que, para ele, o anímico é um adjetivo lógico, e não um epíteto metafísico.145 Afinal, mais
uma vez, parece estar em jogo a preponderância dos laços internos à gramática sobre aspectos
exteriores, a precedência lógica das razões sobre as causas.
É verdade que o caráter especialmente lógico do anímico é efeito do qual a singular
complexidade dos conceitos psicológicos é a causa; é verdade também que, diferentemente
dos conceitos da física ou da química, que não passam do resultado de manipulação simbólica
das ciências às quais pertencem, os conceitos psicológicos refletem o entrecruzamento entre
situações ordinárias de uso e componentes lógicos, de modo que se encontram enraizados em
nossa vida. Os sinais exteriores nos quais o anímico tem a sua expressão pertencem a um
emaranhado de conceitos que, relacionados tanto a matizes de comportamentos quanto a
diversas situações da vida ordinária, refletem modelos segundo os quais julgamos essas
mesmas situações e o comportamento alheio.146 É de acordo com esses modelos que, por
exemplo, somos capazes de discriminar a dissimulação das situações em que não teria sentido
sequer suspeitar de sua ocorrência. Contra a ideia de que a possibilidade de dissimulação
neutralizaria a perspectiva segundo a qual a evidência a respeito da manifestação do anímico
vincula-se a sinais exteriores, tendo concebido os conceitos psicológicos como dispostos
dessa maneira, Wittgenstein pode dizer que também a dissimulação tem sinais exteriores, do
contrário não seria possível falar em dissimulação. Desse modo, se o outro tem dores ou está
simplesmente a fingir, os sinais exteriores são capazes de exprimir tanto numa situação
quanto na outra, tanto a dor quanto o seu fingimento. Imersos e comprometidos com o curso
da experiência de uso ordinário das palavras, os conceitos psicológicos, do ponto de vista de
Wittgenstein, está para os das ciências como os conceitos da medicina estariam em relação
aos conceitos das velhas mulheres que se dedicam ao cuidado de enfermos. 147 O que quer
dizer que os conceitos psicológicos só podem ser esclarecidos na medida em que forem
confrontados com as suas situações de uso, sendo possível, apenas assim, compreender
corretamente a trama na qual eles são tecidos.
É verdade que os conceitos psíquicos estão mais fundamente entremesclados em
nossas vidas do que os conceitos das ciências e não parece ser algo diferente disso o que
Wittgenstein pretende dizer por afirmar que os conceitos da psicologia são cotidianos, ao
contrário dos conceitos da física e da química. No entanto, que o anímico seja lógico significa

145

WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 173, p. 35r.
WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 169, p. 68v.
147
WITTGENSTEIN, Ludwig. TS 232, p. 615.
146

72

tanto uma escolha metodológica de Wittgenstein como uma característica da maneira como,
segundo ele, a linguagem se estrutura possibilitando a construção de proposições
significativas sobre um domínio que, aparentemente, recusa-se à expressão. O caráter lógico
do anímico, portanto, não pode simplesmente ser compreendido como uma derivação da
complexidade em que os conceitos que o exprimem se enredam. A esse respeito é importante
notar – mais do que isso, enfatizar – que a afirmação de Wittgenstein de que o anímico não é
para ele um epíteto metafísico mas lógico trata de caracterizar um objeto de investigação. Não
é à toa que nas páginas seguintes a que afirma não ser o anímico um adjetivo metafísico,
Wittgenstein afirmará que o que lhe interessa são as leis da evidência que possibilitam a
expressão dos variados estados psíquicos. Nesse caso, é mesmo como se dissesse que o que
lhe interessa são as regras lógicas de cujo exercício depende a expressão do anímico ou a
gramática segundo a qual os estados mentais podem ser ditos, e não propriamente os estados.
Com isso, está dizendo, em outras palavras, que a sua investigação é logica, e não psicológica.
Por essa perspectiva, o anímico compreende um exemplo privilegiado de que a lógica não
precisa pressupor que tudo o que pode ser dito seja dito a respeito de algo, de cuja ligação
com as palavras depende a significação. Agora, a complexidade dos conceitos psicológicos é
uma razão para Wittgenstein preferi-los quando se trata de desenvolver uma narrativa da
origem da necessidade da qual parece resultar uma considerável ampliação do campo do
sentido. Aliás, as expressões psicológicas, que seja possível situá-las no campo do sentido,
compreende por si mesmo a ampliação do campo do sentido, pois são um bom exemplo de
expressão linguística que não cai na categoria de enunciado declarativo.
A análise dos conceitos psicológicos, realizada por Wittgenstein, compreende uma
investigação não essencialista da essência do anímico. Assim, embora pretenda descrever os
traços característicos das determinações lógicas do anímico, a investigação não deixa de
conceber os limites das categorias conceituais como relativamente fluidos, de modo a não
pretender a fixação dos conceitos a determinadas categorias segundo notas características
essenciais. A fluidez dos limites é sobretudo resultado do entrecruzamento entre as categorias
e o quanto elas se manifestam vagas em algumas situações.148 Até mesmo porque coincide
com o caráter não essencialista com o qual se compromete a sua investigação, Wittgenstein
não parece rejeitar a ideia de que os conceitos psicológicos sejam marcados por uma certa
indeterminação. No entanto, a vagueza das categorias em que se encaixam os conceitos
psicológicos não é uma virtude exclusiva deles, de tal modo que não necessitamos do conceito
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de anímico para justificar o caráter indeterminado de certos juízos, antes sim a indeterminação
é que é necessária para explicar o uso dos conceitos psicológicos.149 Tal indeterminação não é
uma ameaça capaz de anular a objetividade dos critérios que regem o uso dos conceitos e sem
a qual a expressão dos estados psíquicos não seria possível. A vagueza, na verdade, é relativa
ao fato de o enquadramento dos conceitos por modelos lógicos refletir o exercício dos jogos
de linguagem nos quais os conceitos têm lugar. Com efeito, a necessidade de que se reveste as
regras de determinação do sentido realiza-se no concurso entre uma certa margem de
liberdade e a determinação lógica, o que significa que não se trata de pontos de determinação
que doam sentido ao discurso e às ações, mas de determinantes cuja necessidade é fixada pelo
próprio discurso e pelas ações regidas pelas regras.
Ao tomar a essência do anímico como alvo, a investigação de Wittgenstein, por isso
mesmo, tem em vista a identificação da origem da necessidade. Já que a maneira pragmática
como as categorias dos conceitos são constituídas não permite a fixação de essências, não é
possível também separar o contingente do necessário segundo razões essencialistas. A esse
respeito a investigação caracteriza-se por uma dupla recusa: a necessidade nem remonta ao
domínio do mental nem tampouco consiste na generalização de situações empíricas. A
maneira de conceber a necessidade reflete tanto a ideia de que as regras a que se submetem o
dizer e o agir são justificadas pela própria forma como ordinariamente dizemos e agimos
quanto a ideia de que nossos juízos e ações são determinados pelo exercício de uma estrutura
factual. No primeiro caso, compreende-se a ausência de limites entre atividades simbólica e
não simbólicas concernidas no exercício de elaboração dos nossos juízos. No último, está em
questão a ideia de que partes do mundo são assimiladas pelo exercício dos jogos de linguagem
e passam à condição de modelos lógicos da significação. Tal concepção da origem da
necessidade vem acompanhada por uma concepção prática do sentido. Tanto uma como outra
são apresentadas e desenvolvidas por Wittgenstein nos textos sobre certeza e sobre filosofia
da psicologia, e é por essa razão que, pode-se dizer, eles encerram uma narrativa da maneira
como a necessidade é instituída. Um dos aspectos mais importantes dessa narrativa é a
ampliação do campo do sentido, a qual encontra na noção de certeza como uma questão
prática uma das suas principais condições operatórias. A questão, então, é compreender as
implicações tanto da concepção de necessidade como da concepção prática do sentido, as
quais, à primeira vista, parecem tornar a lógica algo absurdo.
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A ideia de que uma estrutura factual orienta as ações e a linguagem é comum aos
textos sobre certeza e sobre filosofia da psicologia. É verdade que apenas nos textos
selecionados para edição em Über Gewissheit tal estrutura ganha o nome de imagem de
mundo.150 Entretanto, no que tem de essencial, a concepção de que uma estrutura factual
funciona como o horizonte das práticas judicativas e, de maneira geral, das ações encontra-se
também nos textos sobre filosofia da psicologia. No que tem de essencial, tal concepção
significa que pertencem à estrutura, que tem a força de condicionar a maneira como agirmos e
julgamos, fatos gerais da natureza, que, de tão gerais, não são objetos de pensamentos ou de
juízos.151 Com isso, a ideia que está em jogo é a de que os nossos conceitos têm uma história
cujo curso tem a virtude de determinar a margem de manobra de seu uso. De acordo com essa
perspectiva, tudo se passa como se a armação segundo a qual os fatos podem ser pensados e o
mundo pode ser dito fosse constituída pelos próprios fatos desse mesmo mundo. Além do
mais, está em questão também a ideia de que as atividades simbólicas e não simbólicas, que
os jogos de linguagem incluem ou com as quais se relacionam, dependem dos elementos
empíricos, o que parece significar que elementos empíricos pertencem ao conjunto de
condições que tornam possível o exercício dos jogos de linguagem. Assim, por exemplo, não
seria possível aprender a contar se todos os objetos à nossa volta aparecessem e
desaparecessem a todo instante.152
A armação à qual devem se submeter todos os juízos e todas as ações não pode, no
contexto da concepção prática do sentido, ser compreendida como situada no nível do
sublime, como se fosse constituída por pontos absolutos dos quais aqueles mesmos juízos e
ações se distanciam ou se aproximam. Afinal, essa armação de fatos não pode se furtar dos
efeitos dos movimentos que ela própria determina na medida em que é construída em
interação com os fatos e com os jogos de linguagem contingentemente jogados por quem quer
que domine a linguagem. Daí, a questão passa a ser como uma tal armação pode manter-se
autônoma em relação aos fatos se ela própria não poderia ter sido constituída sem que
interagisse com o domínio no qual esses mesmos fatos estão situados. A força de
determinação de tal estrutura factual reflete exatamente a sua autonomia em relação aos fatos.
A esse respeito Bouveresse afirma que alguns fatos poderiam muito bem tornar nossos jogos
de linguagem impossíveis ou desinteressantes, mas nenhum dos fatos cuja constatação ou
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menção estão ao nosso alcance tornou-os necessários.153 Isto quer dizer que caso as coisas não
funcionassem como funcionam, certamente nossos conceitos seriam outros, mas isso não quer
dizer que uma alteração na maneira como as coisas funcionam seja a causa necessária da
mudança dos nossos conceitos. Determinados fatos tornariam nossos jogos impossíveis por
desmanchar suas linhas de contorno, fazendo-nos talvez rearranjar os limites da estrutura
factual que condiciona os movimentos no interior deles.154 Porém, pelo menos à primeira
vista, a possibilidade de alguns fatos desintegrarem a armação em que se assentam nossos
jogos é de natureza lógica, e, por isso mesmo, diante de um fato que não encontre lugar no
conjunto de coisas que aprendemos a considerar normais, não estaríamos confrontados com a
causa necessária da qual o redesenho dos limites da estrutura seria o claro efeito. Não é
diferente disso o que Wittgenstein parece afirmar ao dizer, em suas considerações sobre a
certeza, que caso fatos inusitados ocorressem, poderíamos alterar o nosso conceito de
indução, como também tudo poderia continuar como está.155 Muito mais do que subscrever o
ponto de vista segundo o qual os nossos conceitos correspondem ponto a ponto aos fatos, está
em jogo fazer ver que a razoabilidade de nossos conceitos não é um privilégio deles. Tanto é
assim que imaginarmos fatos bem diferentes dos que habitualmente nos cercam teria como
resultado inevitável conceitos com os quais não estamos habituados passar a apresentar-se
como bastante naturais.156 Nem por isso Wittgenstein pretende afirmar haver uma conexão
causal entre fatos e conceitos.
Se as coisas se passam assim, é porque Wittgenstein compreende ser lógica a
possibilidade de os fatos tornarem nossos jogos impossíveis pela mesma razão que afirma a
incapacidade de fatos torná-los necessários. Em ambas as situações, a nosso ver, está em
questão uma mesma recusa, a saber: que a relação entre os fatos e os conceitos seja reduzida à
modalidade de determinação causal. É também em virtude da mesma razão que Wittgenstein
compreende que a relação entre a regularidade nas ocorrências dos fatos e os conceitos não
seria possível no caso de não haver tal regularidade como lógica, o que quer dizer que não há
problema algum em conceber que determinada regularidade torna possível um ou outro
conceito, desde que “possível” seja entendido como “logicamente possível.157 Por essa
perspectiva, se por um lado é verdade que alguns fatos poderiam tornar nossos jogos
impossíveis, mesmo que fatos não sejam capazes de torná-los necessários, por outro, é
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verdade também que os mesmos fatos capazes de desfazer a possibilidade de nossos jogos de
linguagem poderiam ocorrer como se nada tivesse acontecido. E isto diz menos sobre a
modalidade de relação que Wittgenstein compreende haver entre a experiência e a estrutura
factual que condiciona nosso uso das palavras do que do papel que essa mesma estrutura
desempenha no que respeita à nossa forma de agir e de julgar e do qual aquela relação é
apenas um dos mais claros testemunhos.
O papel exercido por essa armação factual não seria possível se ela não fosse marcada
por uma certa autonomia em relação aos fatos. A margem de manobra que permite a
afirmação

dessa

autonomia

parece

estar

diretamente

relacionada

à

maneira

caracteristicamente arbitrária como determinados fatos são assimilados pela estrutura factual e
convertidos em elementos constitutivos do constrangimento que essa mesma estrutura é capaz
de exercer sobre nossos juízos e ações. Arbitrariamente estabelecidos como condicionais, os
fatos de que se constituem a estrutura que condiciona o uso de nossas palavras e conceitos
podem muito bem, arbitrariamente, continuar a limitar o uso que fazemos das palavras e
conceitos. A dificuldade é compreender como elementos empíricos poderiam interferir na
delimitação do sentido de nossas ações e conceitos, mesmo porque é exatamente na medida
em que os limites do sentido não se estabelecem à revelia da experiência que o aprendizado
de determinadas técnicas de cujo domínio depende a elaboração simbólica e a ação envolvidas
no uso da linguagem não seria possível caso a normalidade não tivesse um forte acento
normativo. Além disso, é difícil compreender como essa estrutura factual pode manter-se
autônoma em relação a elementos exteriores à linguagem dos quais ela própria se constitui.
Esse gênero de dificuldade resulta do que nos parece ser um dos principais desafios da
filosofia madura de Wittgenstein: sustentar a autonomia da lógica em relação aos fatos em um
contexto no qual não tem lugar a ideia de que a necessidade de que se reveste as regras do
sentido seja determinada pela forma essencial que o mundo e o pensamento partilham, aos
invés disso, a necessidade passa a ser concebida como relativa ao exercício de regras
instituídas e arbitrárias que refletem nem mais nem menos do que os compromissos, intenções
e propósitos constitutivos dos jogos de linguagem.
Contra a lógica sublime do Tractatus e seu compromisso com essências, entra em cena
a elasticidade característica da aplicação dos conceitos. Contra a ideia de que a análise lógica
deve fazer remontar ao pensamento como fonte de todo sentido, a gramática do uso das
palavras.158 Assim, o campo de determinação do sentido deixa de desfrutar de uma
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independência em relação ao condicionado que significa que ele possa ser constituído
inteiramente à revelia do que se passa neste. As regras às quais se subordinam as ações e o
pensamento não passam de regras que nós próprios elaboramos pela incorporação de
elementos do mundo exterior. A autonomia da lógica, nesse contexto, significa, antes de mais
nada, que pelas mesmas razões que a existência de unidades de medida é condição sem a qual
não seria possível efetuar juízos de medição verdadeiros ou falsos de maneira inteligível,
amostras usadas como modelos funcionam como instrumentos linguísticos sem os quais não é
possível elaborar juízos verdadeiros ou falsos que incorporem termos cuja definição seja feita
por referência a tais amostras.159 Em sendo assim, a dúvida a respeito da cor de um objeto só é
possível se precedida pela capacidade de discriminar cores e, portanto, formar um juízo a
respeito da cor do objeto mencionado. Por essa razão, o desafio concernido pela noção de
autonomia da lógica relaciona-se diretamente com a concepção segundo a qual os critérios de
aplicação das palavras não são um mero espelho da relação entre linguagem e mundo, nem
conformam uma estrutura a priori, mas, pelo contrário, têm como medida as próprias práticas
de uso. E, já que tem origem nas próprias práticas, os critérios não se estabelecem como
divorciados de componentes factuais com os quais as práticas interagem tomando como
referência. Por essa perspectiva, os pontos de determinação do sentido de uma expressão
linguística qualquer remonta à maneira como essa mesma expressão é regularmente usada, de
tal modo que o aspecto mais decisivo no que respeita à correção da aplicação de uma palavra
passa a ser a conformidade com as práticas de uso da própria palavra.160 Compreender uma
linguagem, por conseguinte, passa a significar o domínio de um conjunto de técnicas
imprescindíveis ao ato de elaborar juízos de acordo com uma estrutura factual cujo reflexo
pode ser reconhecido na maneira como juízos são elaborados, o que é o mesmo que dizer que
ser o domínio de um conjunto de técnicas significa que o domínio de uma linguagem envolve
a capacidade de agir e responder linguisticamente da forma prevista na estrutura que
condiciona nossas ações, juízos e reações.
Tudo se passa como se o domínio de uma linguagem encerrasse a capacidade de
desempenhar aquele conjunto de atividades e reações que não seriam possíveis sem os
instrumentos dos quais a linguagem é constituída. A ação recíproca dos instrumentos lógicos
que marcam o funcionamento da linguagem com o universo contingente ao qual eles se
aplicam implica compreender que os limites do campo do sentido não possuem um desenho
definitivo. Que uma estrutura factual estipule o uso das palavras quer dizer então que o núcleo
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de significação limita os usos que podemos fazer dos conceitos sem fechar-se à possibilidade
de novos usos. Isto porque o sistema de referências em que consistiria essa estrutural factual
estabelece-se pela interação entre regras lógicas e elementos empíricos. O principal efeito
disso é que a multiplicidade lógica característica do domínio de significação de uma palavra
não está imune aos efeitos das práticas de seu uso, de tal sorte que a regra determina o que
consideramos como correto no futuro, mas o futuro não pode ser concebido com um
desenvolvimento da regra; mesmo porque, caso o futuro fosse um desenvolvimento da regra,
seria então inteiramente previsível, no sentido de que todos os usos possíveis de uma palavra
poderiam ser determinados previamente à sua aplicação e, portanto, com atenção unicamente
às regras a partir das quais é possível discriminar os usos corretos dos incorretos.
O quadro de referências contra o qual agimos e julgamos não poderia constituir-se à
revelia dos nossos juízos e atos. Uma das consequências dessa maneira de conceber a
necessidade e as regras de cujo exercício depende a delimitação do sentido do discurso e das
ações é a ideia de que a verdade de proposições empíricas pertence ao campo de determinação
do sentido.161 O quadro de referências tem a virtude de funcionar como um pano de fundo a
partir do qual é possível discernir o verdadeiro do falso, o que quer dizer que ele funciona
como a fonte de sentido de nossas proposições e de nossas ações. 162 Mais do que refletir um
acordo em torno das definições que funcionam como instrumentos sem os quais não seria
possível formular juízos de forma inteligível, um tal quadro de referências, do ponto de vista
de Wittgenstein, deve envolver um acordo em torno de certos juízos. Não é o caso de
compreender a certeza essencial ao funcionamento da linguagem como consistindo no fato de
determinados juízos serem certamente verdadeiros, mas de compreender que a suspeita acerca
da verdade de determinados juízos denota incapacidade de formar juízos e de agir
inteligivelmente. Afinal, se o quadro de referência é capaz de fornecer critérios segundo os
quais distinguimos o verdadeiro do falso, é também porque ele é a fonte de inteligibilidade de
nossas ações e juízos. É mais ou menos assim que as coisas se passam nos textos de
Wittgenstein sobre certeza e filosofia da psicologia. No entanto, a ideia de que a verdade de
proposições pertence a esse quadro de referências parece tornar inevitável concluir que o
acordo do qual ele é o reflexo não se limitaria a determinar as condições de sentido do
discurso e das ações, determinando também o que é verdadeiro ou falso. Parece ser essa
consequência que inspira a suspeita a respeito da autonomia da lógica em relação aos fatos. A
ameaça à autonomia da lógica, nesse caso, traduz-se na acusação de que uma tal perspectiva
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tornaria toda a lógica um absurdo. Essa acusação, como já sabemos, tem lugar na concepção
segundo a qual o sentido constitui-se em interação com componentes empíricos. E o problema
que abriria o flanco para esse tipo de objeção é da mesma natureza daquele que está em jogo
na consideração de que não seria possível aprender a contar se todos os objetos ao nosso redor
estivessem surgindo e desaparecendo a todo instante.
Pretender que Wittgenstein esteja reduzindo a lógica a algo absurdo é outro nome para
a pretensão de que ele esteja a confundir o normativo com o factual. Curiosamente, é como se
se pretendesse que Wittgenstein incorresse na confusão que ele próprio afirma ser
característica da metafísica, a saber: a confusão entre o domínio do conceito e o domínio dos
fatos.163 É exatamente essa confusão que parece estar em jogo na explicitação de razões como
reduzida à explicação causal. A redução do normativo ao factual implica a heteronomia da
lógica em relação aos fatos, e não é outra a questão que está em jogo na recusa da explicitação
de razões como reduzida à explicação causal.164 A maneira como Wittgenstein concebe as
regras de uso das palavras funda a autonomia da lógica no comércio entre elementos
normativos e componentes empíricos, afinal Wittgenstein concebe-as não à maneira de uma
majestade que governaria o uso das palavras à distância, mas à maneira de uma autoridade
cujo governo não coincidiria com o exercício da força. Assim, as regras de uso das palavras,
que a estrutura factual encerra, logram moldar nossas ações e juízos muito mais por uma
espécie de constrangimento, mesmo porque a regra jamais atua à distância, o que quer dizer
que está envolvida na aplicação, sendo exatamente essa interação que garante a sua autonomia
ou, quando menos, não nos parece ser outro o sentido da afirmação de Wittgenstein de que
aquelas proposições de que se constitui o sistema de referências contra o qual julgamos nossas
ações e juízos formam um eixo cujo movimento ao redor determina como imóvel.165 Por outro
lado, estar situado nas práticas o ponto de constituição das regras quer dizer também que as
regras não poderiam determinar os casos possíveis à revelia de sua interação com elementos
empíricos envolvidos no domínio de sua aplicação, bem como que o sistema de referências
deve poder ser apreendido por quem passe a dominar a linguagem sem a enunciação explícita
de quaisquer regras.
Um dos principais signos da autonomia dos elementos normativos consiste no seu
caráter irrefletido, o que significa que esses elementos não jogam o jogo da verdade. Assim,
esses elementos podem orientar a relação entre linguagem, realidade e pensamento em virtude
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de a dinâmica de nossos jogos tê-los situado num lugar em que eles passam a funcionar como
condição operatória de todo pensamento e linguagem. E é exatamente por exercerem essa
função que esses elementos normativos devem ser assimilados de maneira irrefletida e o uso
dos conceitos cujo sentido eles condicionam situa-se em um plano no qual esses elementos
não são objeto de pensamento. O caráter irrefletido do aprendizado de tais elementos então
associa-se diretamente ao papel que esses mesmos elementos exercem em nossos jogos de
linguagem. A atuação desses elementos consiste na constituição do sistema de referência que
torna possível o sentido de nossos juízos e atos. No entanto, não seria apenas de resíduos
culturais que se constituiria o sistema de referências contra o qual distinguimos o verdadeiro
do falso, muito embora Wittgenstein considere que um tal sistema de referências seja
realizado por esses mesmos gestos e palavras cuja forma de articulação simplesmente
herdamos da tradição. O quadro de referências em confronto com o qual nossas ações e
expressões passam a ter um sentido é, antes de mais nada, de natureza lógica ou, mais do que
isso, o que nele interessa à análise filosófica coincide exatamente com o que ele tem de
determinação lógica do sentido. Em perfeita sintonia com esse espírito e sem fazer qualquer
mistério, Wittgenstein pode então dizer que o acordo que funciona como fonte do sentido de
nossos juízos e ações não se trata evidentemente de um acerto a respeito do que é verdadeiro
ou falso. O que os homens dizem, isto sim, é verdadeiro ou falso, e nada advoga contra o fato
de ser possível que os homens divirjam no plano das opiniões. Afinal, o acordo a partir do
qual o verdadeiro e falso são discriminados não é um acordo de opiniões, mas de formas de
vida.166 Numa palavra, isto quer dizer que se trata de uma modalidade de acordo logicamente
anteposto à elaboração de opiniões sobre o que quer que seja, um sistema no qual conclusões
e premissas encontram apoio mútuo.167
O domínio da linguagem é marcado pelo aprendizado das coisas, antes de tudo, como
uma norma, haja vista que o peso da tradição recai sobre nossos ombros e, ao dominar uma
linguagem, passamos a dominar uma maneira de pensar que partilhamos com todos quanto
sejam amestrados na mesma gramática. Assim, todos quanto dominem a linguagem devem ser
capazes de fazer tudo o que a linguagem possibilita fazer, tal como não passaríamos a ter
certeza caso não confiássemos no que não podemos verificar. A introdução em uma
linguagem não poderia prescindir da assimilação dos elementos normativos sem os quais os
jogos não podem ser jogados, na mesma medida em que ela deve ocorrer à maneira irrefletida
como esses mesmos elementos funcionam nos jogos, sem que solicitem reflexão. Nesse
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cenário, marcado pela linguagem concebida como o resultado do desenvolvimento de formas
de vida, tornar-se senhor de uma linguagem tem como condição submeter-se à tradição da
qual a linguagem é a expressão. A partir da noção de certeza, cujo principal índice são as
práticas nas quais ela é articulada, Wittgenstein pode então compreender o aprendizado, assim
como a atuação das regras de uso das palavras, como divorciado, por um lado, do exercício de
uma intuição e, por outro, como dissociado da noção de comportamento como efeito do qual a
maquinaria corporal seria a mera causa. Como efeito disso o aprendizado não pode ser
encarado como se fosse simplesmente determinado pelo processo psicológico que pode muito
bem vir a ser correlato de cada uma de suas etapas, pois o domínio do conjunto de técnicas
visado pelo aprendizado de uma linguagem remonta a uma capacidade imbricada com as
razões da ação, não com a sua causa. Portanto, julgar se o aprendiz domina o conjunto de
técnicas identificado ao uso da linguagem não pode ser mais do que julgar se ele é capaz de
agir de maneira adequada do ponto de vista do sistema de referências no qual o aprendizado
pretendera amestrá-lo. E é do pondo de vista deste sistema que o aprendiz passa a julgar o
mundo e as pessoas à sua volta a ponto mesmo de agir de acordo com a crença de que os
conceitos de que um tal se sistema se constitui são os únicos dotados de racionalidade. Para
Wittgenstein, essa crença é mais um sinal do vínculo entre os conceitos e os fatos e, além
disso, do quanto o reflexo da ligação de nossos interesses a determinados fatos é um dado
constitutivo dos conceitos.168 O vínculo entre os conceitos e os fatos e a ligação de nossos
interesses a determinados fatos são manifestos pela certeza da qual as nossas ações e juízos
não podem abrir mão.
O aprendizado consiste em passar a agir de acordo com a normatividade que a certeza
básica ao funcionamento dos jogos reflete. A respeito disso não se pode perder de vista que o
domínio de uma técnica envolve a capacidade de desempenhar corretamente as atividades que
lhe são relativas, o que é o mesmo que dizer que alguém que enuncia ou responde a uma
enunciação corretamente está seguindo a regra de uso da enunciação. 169 Isto não quer dizer,
porém, que a regra seja a mediação do contato do aprendiz com a sua aplicação, situando-se
em um domínio heterogêneo, mas tão somente que aquele que usa uma expressão
adequadamente já a emprega de maneira correta. Por essa razão, um conjunto de regras não é
condição suficiente para estabelecer uma prática, na mesma medida em que não poderíamos
aprender a formular juízos por meio da aprendizagem das regras que governam a formulação
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de juízos, pois é somente formulando juízos que podemos aprender a formulá-los.170 A forma
como julgamos é caracterizada pelos nossos próprios juízos, não por um domínio tão estranho
à linguagem quanto aos elementos extralinguísticos. Essa concepção de aprendizado,
associada à compreensão do papel lógico exercido por elementos normativos, então realiza a
ideia de que a harmonia entre realidade e pensamento é gramatical. A enunciação de uma
proposição ou a compreensão do que é dito, desse ponto de vista, é algo mais complexo do
que ser capaz de fazer uma asserção ou reconhecer a verdade de uma proposição. Afinal de
contas, além de denotar objetos, as palavras podem muito bem ser não mais do que um mero
acompanhamento de uma ação e é exatamente essa possibilidade que faculta aos jogos de
linguagem o título de único lugar onde as palavras estariam em casa 171. As palavras possuem
tantos usos quantos forem admitidos pelos jogos de linguagem ao qual elas pertencem e os
limites dos jogos são flutuantes, por isso a variação de significado de uma proposição não se
limita ao conjunto de usos nos quais ela pode ser verdadeira ou empregada de maneira
assertiva. Os limites de sentido não podem, com efeito, ser traçados como se fosse possível
prever todos os usos possíveis de uma palavra, discernindo, de uma vez por todas, os usos
com sentido dos usos não significativos.
A autonomia da lógica compreende um desafio, nesse cenário, em virtude de a relação
entre os conceitos e os fatos não consistir na relação dos fatos como se eles apenas
fornecessem a matéria a ser moldada pela ação da lógica, compreendida assim como uma
instância transcendental.172 Também em virtude disso não se trata de pensar a armação factual
como um espaço que reuniria certos traços essenciais do discurso, inerentes a todo sentido da
linguagem, mesmo porque não é mais concebível impor uma estrutura derivada de
determinadas regiões da linguagem, fazendo-a valer para toda a linguagem.173 Por outro lado,
Wittgenstein deve evitar que a legitimidade das regras de operação simbólica seja concebida
como um resultado da correspondência entre o sistema que elas constituem com o domínio
dos fatos. Afinal de contas, o próprio caráter de regra lógica significa que o seu
estabelecimento deve ser anterior à pergunta pela correspondência, naquele mesmo sentido
em que o estabelecimento do método de medida deve ser anterior à correção das medições.174
Entretanto, afirmar que o estabelecimento das regras possa acontecer à revelia dos fatos é o
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mesmo que afirmar que elas tenham um caráter prescritivo, e não parece se tratar nem de um
nem de outro caso. Ao invés de compreendê-las como prescritivas, Wittgenstein prefere a
ideia de que tais regras seriam constitutivas do pensamento e da linguagem, no sentido de que
a atuação delas define o que consideramos pensar e dizer. Se as coisas se passam mesmo
assim, a narrativa da constituição da necessidade elaborada por Wittgenstein, à primeira vista,
depende do ajuste de contas de duas perspectivas. De um lado, o estabelecimento das regras
deve ter prioridade lógica em relação à sua aplicação; de outro, esse mesmo estabelecimento
não pode ser feito à revelia dos fatos. O principal saldo de um tal confronto parece-nos ser a
ideia de que as regras seriam elaboradas no interior dos casos de sua aplicação, como se os
critérios de medida pudessem resultar das próprias medições. Isto quer dizer que o método de
medição, também ele, diz algo sobre o mundo no qual ele é aplicado, e não apenas as
medições.
A bem da verdade, Wittgenstein parece deixar margem à afirmação de que as regras e
os lances do jogo não compreendem domínios demarcados categorialmente quando, na
verdade, a sua ênfase nas práticas como lugar da instituição das condições lógicas da
significação não passa da ideia de que o caráter regulador das regras do jogo estabelece-se na
dependência dos lances dos jogos. Por outro lado, mais do que afirmar serem as regras
reconhecíveis unicamente na aplicação, está em jogo a ideia de que a força de determinação
das regras é possível apenas graças à diluição delas nas práticas que elas governam. A força
de determinação das regras está relacionada à sua ação silenciosa. Não é afinal pela
enunciação das regras que a força de determinação que as caracteriza encontra a sua
afirmação, antes é muito mais por não serem enunciadas. Mais do que desfazer-se da ideia
tradicional de demarcação entre juízos empíricos e juízos lógicos como constituindo universos
incomensuráveis, nesse ponto, a reflexão de Wittgenstein parece encaminhar-se em direção à
afirmação de que toda necessidade é instituída. E é no contexto dessa afirmação que tem lugar
a pergunta pela relação entre a estrutura lógica e os fatos, assim como é essa maneira de
conceber a necessidade e a concepção prática do sentido que vem acompanhada dela que
permitem a exploração da gramática dos conceitos psicológicos de um ponto de vista
exclusivamente lógico, sobretudo porque significam uma considerável ampliação do campo
do sentido a partir da integração de conceitos e expressões psicológicas. Dentre tantos outros
efeitos, a ampliação do campo do sentido tem como resultado o reconhecimento de que o
sentido lógico não se restringe àquela região da linguagem caracterizada pela enunciação
declarativa e pelo reconhecimento da verdade. Ao ampliar o âmbito do discurso significativo,
Wittgenstein considerará que, para ter em conta a diversidade do domínio de significado da

84

palavra “pensamento”, basta conceber o tanto de coisa que não concebemos como sendo
sentença.

85

Segunda Parte

Significação e Causalidade

À primeira vista, todos os enigmas filosóficos suscitados pelo ajuste entre o mundo da
consciência e a linguagem seriam resolvidos mediante a admissão de que se trata de domínios,
embora de natureza diversa, cujas regras de operação seriam redutíveis. Uma vez admitida
essa tese, não teríamos mais razões por que nos preocupar com os fantasmas que resultam da
concepção do significado das expressões dos estados da alma como determinado pelo seu
portador, pois o significado poderia, assim, ser determinado do exterior, sendo, desta maneira,
resguardada a objetividade das expressões para estados psíquicos. A principal contrapartida
dessa concepção de significado não é outra senão a ideia de que os conteúdos da alma alheia
são ocultos à observação por oposição ao acesso privilegiado aos conteúdos da própria alma.
Nessa medida, seria somente por um movimento de introspecção do espírito que os conteúdos
anímicos seriam apreendidos e lançados para fora pela linguagem. A linguagem fracassaria ao
pretender exprimir tais conteúdos, pois as expressões linguísticas sobre estados psicológicos
restariam indeterminadas em virtude do caráter oculto dos fenômenos psíquicos, sendo, por
isso mesmo, a linguagem incapaz de transmitir os aspectos singulares de mundo da
consciência. Por essa perspectiva, o significado de uma simples expressão como “Eu sinto
dor” não poderia ser decifrado senão com atenção aos elementos psíquicos correlatos. Afinal,
“ninguém tem a minha dor”, o que quer dizer que a determinação do significado recai sobre o
sujeito ao qual pertence a sensação de dor.175 Não se trata, nesse caso, de afirmar tão somente
que a linguagem, ao pretender exprimir conteúdos anímicos, sempre deixaria algo para trás,
fazendo o fracasso da linguagem coincidir com a marca subjetiva de tais conteúdos. Trata-se
de afirmar que o caráter oculto da referência das expressões psicológicas tornaria possível a
determinação de seu sentido tão somente por recurso ao seu portador, que teria acesso
privilegiado à própria consciência. Mais do que isso, trata-se de compreender as expressões
psicológicas como descrições do mundo da consciência.
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O modelo de significado objeto-designação parece funcionar como condição
operatória tanto de um paralelismo psicofísico como da perspectiva que se lhe opõe, segundo
a qual os estados psíquicos determinariam o sentido das expressões correlatas. É verdade que
a última perspectiva subscreve de maneira bem mais clara a exigência de haver algo do que as
palavras e as ações não seriam mais do que uma projeção; assim como a perspectiva
adversária consiste, no essencial, em negar que haja algo por detrás das palavras e ações,
reduzindo o psíquico ao comportamento. Essa redução, grosso modo, quer dizer que as
expressões para estados de alma e processos psíquicos devem ser traduzíveis, sem qualquer
prejuízo à sua significação, em proposições sobre comportamento e disposições. O principal
efeito dessa redução não é simplesmente que a alma, como instância que dotaria nossas ações
e palavras de um sentido, passe a figurar como uma terra arrasada. Mais do que isso, se o que
essa perspectiva combate é a concepção segundo a qual há algo do que as palavras e ações são
uma projeção, o principal efeito daquela redução não poderia ser outro: a negação de que haja
referência do que supostamente os termos psíquicos seriam a projeção. Por isso mesmo, a
psicologia científica deve abolir de seu vocabulário palavras como como “sensação”,
“percepção”, “imagem”, “desejo”, “propósito”, “pensamento” e “emoção”, por compreendêlas, todas elas, como não mais do que ilusões, o que quer dizer que todos aqueles caracteres
concernidos no que a psicologia estava habituada a chamar de consciência devem ser
rejeitados como aparentes em nome de uma realidade de outro gênero, o que impede que o
comportamento seja compreendido como orientado a partir do interior.176
No cômputo final, então, os fenômenos exteriores passariam a ser pensados apenas
como causa que age no organismo, jamais como um dado da consciência. Os laços causais
entre a ação e caracteres fisiológicos, agora, passariam a significar a fonte de explicação dos
fenômenos psíquicos. E, acreditamos, essa relação causal, que tem como efeito desejado a
explicação do domínio do psíquico por apelo a caracteres fisiológicos, é identificada pela
análise dos conceitos psíquicos feita por Wittgenstein como uma das fontes das confusões em
que os conceitos psíquicos estão envolvidos. Se a concepção referencialista de significado é
um elemento comum a essa perspectiva e àquela da qual ela pretende ser a negação, é porque
ambas pretendem determinar o sentido dos conceitos psíquicos por apelar para elementos que
lhes são exteriores e cada uma à sua maneira se vale da alegação de existência de laços
causais entre os conceitos psíquicos e aqueles elementos. Por isso mesmo, Wittgenstein
entenderá que tudo se passa como se, ao admitirmos uma outra espécie de explicação dos
176
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fenômenos psíquicos que não seja mediada por caracteres fisiológicos, afundássemos na
imagem da alma como de natureza fantasmagórica (ein geisterhaftes Seelenwesen).177
Ao que nos parece, mais do que recusar essas duas perspectivas relativas ao tratamento
dos fenômenos psíquicos, Wittgenstein as identifica, embora saiba ser uma antípoda da outra,
ao mesmo modelo de significação, fazendo ver que a modalidade de expressão a que se
pretende subordinar os conceitos psíquicos é inadequado à sua expressão, a saber: a sentença
declarativa. O ataque a esse modelo de significado, tanto por seu cerne quanto por suas
consequências, deixa à reflexão de Wittgenstein como dividendo o desafio de apresentar as
razões que sustentam a objetividade de expressões linguísticas para estados psíquicos, para as
quais parece restar a sinceridade de quem as profere como o único critério de veracidade. A
questão passa a ser então a respeito de como é possível a certeza, sem a qual a comunicação
linguística não é possível, em um contexto em que a imprecisão parece ser o que há de mais
característico. A imprecisão aqui é alimentada pelo caráter privado da suposta referência das
palavras para estados anímicos. A dificuldade é compreender como o fato de as sensações
alheias restarem inacessíveis à nossa observação não torna impossível saber a respeito
delas.178 Ao enfrentar essa dificuldade, a reflexão de Wittgenstein parece tornar relativo o
caráter determinante da posse das sensações, o que significa dizer que é verdade que as
sensações são privadas, mas não é isto que as torna enigmáticas nem tampouco é nisto que se
funda a incerteza que parece caracterizar as expressões para estados psíquicos.
Por essa perspectiva, um dos principais desdobramentos da concepção referencialista
de significado, nesse caso, não é outro senão fazer com que o sentido das expressões
linguísticas seja determinado causalmente. A recusa a essa concepção de significado
compreende, por assim dizer, o cerne da análise das palavras para estados psíquicos
empreendida por Wittgenstein e, por isso, a recusa à determinação causal do significado
desempenha um importante papel no combate ao psicologismo que marca presença na análise
dos conceitos psíquicos. Desse ponto de vista, essa concepção de significado, cujo elemento
central seria a afirmação do caráter privado das sensações, tem como origem a analogia entre
o mundo da consciência e o mundo físico. Afinal, é por meio dessa analogia que se
desenvolve uma concepção de alma como um cenário mental no qual desfilariam os estados
177
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psicológicos como objetos aos quais as expressões psíquicas correspondentes fariam
referência. Em outras palavras, a gênese de uma tal concepção de significado parece ser o
modelo referencialista, que faria confundir o reino dos objetos físicos com o mundo da
consciência, conferindo-lhes um tratamento, no mínimo, similar. Segundo essa perspectiva,
mais do que um exemplo de confusão, o modelo referencialista aplicado às palavras para
conceitos psicológicos remontaria à gênese de confusões nas quais os conceitos psicológicos
são enredados, na medida em que um tal modelo alimenta a concepção de significado como
determinado causalmente. Por outro lado, disso não decorre que, em certo sentido, o modelo
referencialista aplicado às palavras para estados psíquicos não possa ser compreendido como
um exemplo de confusão. E que as coisas se passem assim, esclarece-se à medida que
passamos do diagnóstico da gênese das confusões à maneira como Wittgenstein pretende
dissolvê-las.
É exatamente a passagem da identificação da gênese das confusões à dissolução dessas
mesmas confusões, pretendida por Wittgenstein, que pretendemos apresentar. Trata-se de,
nesse sentido, compreender o papel da recusa à determinação causal do significado na análise
dos conceitos psicológicos como um signo da importância do tema da autonomia da gramática
na filosofia da psicologia de Wittgenstein. Desse ponto de vista, no contexto da análise dos
conceitos psíquicos, recusar a determinação causal do significado não é mais do que recusar
que a significação lógica seja determinada por quaisquer elementos exteriores à gramática.
Não será outra a principal razão para a crítica wittgensteineana ao paralelismo psicofísico e ao
paralelismo mental. Wittgenstein recusa o paralelismo psicofísico e o paralelismo mental em
virtude duma concepção de significado que consiste em concebê-lo como relacionado à forma
de agir e de julgar, cujo exercício seria preponderante na constituição do sentido. Assim, o
combate à determinação causal do significado remeterá os conceitos psíquicos à gramática
que condiciona a sua aplicação. De um lado, teremos então a recusa a toda e qualquer
determinação exterior à própria gramática. De outro, a afirmação de que todo e qualquer
determinante da significação deve ser lógico. Essa afirmação quer dizer a remissão dos
estados psicológicos à gramática que condiciona a expressão desses mesmos estados, o que é
o mesmo que dizer que, assim como a harmonia entre pensamento e realidade funda-se na
gramática, também o ajuste entre pensamento e linguagem.
A crítica à determinação causal da significação na análise das palavras para estados
psíquicos será explorada em duas direções. Em um caso, trata-se de explorar a gênese das
confusões em que estão envolvidos os conceitos psicológicos, cujo principal signo é a
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concepção da alma como um cenário no qual estariam situadas as ocorrências dos estados
mentais. No outro, trata-se de compreender em que medida a maneira de enfrentar essas
confusões, remetendo-as à gramática das palavras para estados psíquicos, significa a
afirmação da preponderância de uma forma de agir na constituição do sentido da linguagem,
sendo compreendida essa forma de agir como o ponto de amarração em que se funda a certeza
essencial à compreensão linguística. Agora, a dificuldade é compreender como a forma de
agir e de julgar pode situar-se como pano de fundo do uso dos conceitos psíquicos sendo ela
mesma constituída à medida do uso desses mesmos conceitos e como a filosofia da psicologia
de Wittgenstein seria capaz de recusar a concepção de significado da qual tanto a
determinação da expressão dos fenômenos anímicos por relações causais entre o físico e o
psíquico como a determinação por estados de alma correlacionados às expressões psicológicas
seriam tributárias. A nossa hipótese, podemos antecipá-la, é a de que a chave da dissolução
das confusões em que estariam envolvidos os conceitos psíquicos, cuja gênese seria o modelo
referencialista do significado, consiste em conceber a relação entre as palavras para estados
psíquicos e esses mesmos estados como interna, o que significa compreendê-la como
instituída no interior da gramática que determina a margem de liberdade de nossas
elaborações simbólicas. Afinal, o problema não é que denominemos as sensações, mas como
se estabelece o vínculo entre a palavra e o que nomeamos.
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1. Uma palavra como a palavra para um objeto

A verdade ou falsidade de uma proposição consiste na concordância ou discordância
de seu sentido com a realidade.179 Dessa maneira, a sorte de uma proposição depende do
acerto de contas por meio do qual ela é comparada com a realidade. Tal acerto de contas tem
como condição, é claro, a capacidade de representação da proposição, a qual, por sua vez,
depende da preservação da identidade entre a proposição e aquilo para o que ela aponta. A
essa perspectiva associa-se diretamente a compreensão de que a proposição é a unidade
fundamental do discurso, à qual está vinculada uma noção de significado que consiste em
compreendê-lo como resultado do que a palavra acrescenta ao sentido da proposição em que
tem lugar, de acordo com as regras de operação simbólica. O significado das palavras assim
não seria de modo algum logicamente independente dos possíveis usos das palavras no
interior de diferentes proposições.180 Nesse sentido, essa perspectiva parece aproximar-se da
ênfase feita por Wittgenstein, ao longo da análise dos conceitos psíquicos, de que a margem
de manobra que reflete os usos possíveis de uma palavra é determinada por regras
constituídas no interior de práticas simbólicas e não simbólicas, que se vinculam aos atos de
usar a palavra e às situações em que ela tem um emprego. Essa ênfase, é verdade, tem
consequências que vão desde a noção de significado à concepção de filosofia. Trata-se, enfim,
de compreender as práticas como ponto de constituição do sentido proposicional.
A ênfase nas práticas como lugar em que se constitui o sentido envolve, mais do que a
identificação do significado das palavras ao uso, a definição do significado das palavras como
sendo o seu uso. As observações de Wittgenstein sobre conceitos psíquicos podem muito bem
ser compreendidas como a exploração e aplicação dessa noção de significado, a ponto mesmo
de ser preciso afastar a hipótese de pragmatismo aparentemente parasitária da ênfase nas
práticas. E se não se deixa confundir essa concepção de significado, cujo principal efeito é a
ideia de que o uso confere o sentido especial da proposição, com o pragmatismo, é que não se
trata de dizer que verdadeira uma proposição porque útil.181 Nesse ponto, a análise dos
conceitos psíquicos de Wittgenstein já parece situar-se nas antípodas daquela perspectiva que
consiste em compreender o significado como dependente dos usos possíveis das palavras, mas
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que subscreve a exigência de identidade entre as partes do fato representado e os constituintes
da proposição que o representa. Sem tal identidade, segundo essa perspectiva, seria
impossível a atribuição de valor de verdade a uma proposição. Nada faria ressentir-se mais
essa perspectiva do que a constatação de que a linguagem ordinária tem o defeito de originar
expressões, cuja forma gramatical destina-lhes a designar um objeto, que, em casos especiais,
não é designado. É, portanto, fundamental a essa concepção de linguagem que as mesmas
palavras sejam aplicadas às mesmas coisas. O Tractatus, bem o sabemos, satisfará essa
exigência fundamental do caráter representacional das proposições por apelar para uma
estrutura a priori que determina a margem de manobra de uso das palavras. Nesse ponto,
dissolve-se a aparente semelhança entre as duas maneiras de conceber o significado das
palavras e, por conseguinte, a proposição. A diferença, a nosso ver, ganha corpo no modo
adotado por uma e por outra maneira de conceber o significado para responder à questão a
respeito de quais condições, se satisfeitas, tornam uma proposição verdadeira. Do ponto de
vista de uma concepção representacionalista da proposição, nada parece mais natural do que a
afirmação de que “ser verdadeiro” significa “concordância com os fatos”; do ponto de vista de
uma concepção de significado de acordo com a qual a proposição como representação passa a
figurar como não mais do que um jogo de linguagem possível, não mais o único, nada mais
natural do que questionar o significado de uma tal concordância.
A unidade subjacente à diversidade dos objetos aos quais as palavras são aplicadas
manteria a linguagem à salvo de uma espécie de anarquia semântica. 182 Evitar tal anarquia
semântica significaria a preservação de objetividade do discurso. Mais do que negar que haja
uma identidade entre as palavras e os objetos que garanta que, pelas mesmas palavras,
referimo-nos aos mesmos objetos, a análise dos conceitos para estados psicológicos de
Wittgenstein compreende ser desnecessária a postulação de uma unidade subjacente à
diversidade dos objetos. Trata-se agora de confrontar a maneira como os lógicos conceberam
a estrutura da linguagem com a diversidade das palavras e seus usos possíveis.183 O confronto
permitirá fazer ver as confusões produzidas pela concepção do significado de uma palavra
como sendo o objeto para o qual ela aponta, dissolvendo-as uma a uma. Por isso mesmo, ao
relativizar a postulação da unidade subjacente aos objetos, a ponto mesmo de torná-la
desnecessária, Wittgenstein preferirá dizer que o que marca a aplicação de uma palavra, nas
diversas situações em que ela é empregada, é uma semelhança de família a dizer que é a
referência comum da palavra. Assim, não é, por exemplo, por haver algo em comum a todos
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os bilhetes que é possível ostentar um bilhete como uma amostra do que seja um bilhete,
assim como não é como se todas as bebidas alcóolicas tivessem algo em comum e, então,
fosse possível destilar a essência das bebidas alcóolicas a partir do que há em comum entre
elas, como se captássemos a sua essência.184
A dificuldade agora diz respeito a como as coisas podem ser ditas pelas palavras sem
que seja postulada a identidade entre linguagem e realidade à maneira de algo que subjaz aos
objetos. A chave para compreender essa dificuldade é a ideia de que não seria apenas a
proposição que nos comunica o resultado de uma medição, mas também os critérios segundo
os quais as medições são elaboradas dizem algo acerca do mundo em que as medições são
realizadas.185 Afinal de contas, elementos do mundo são convertidos em componentes
normativos, o que significa que os critérios de acordo com os quais pensamentos, palavras e
atos são julgados estabelecem-se no interior das práticas às quais os mesmos pensamentos,
palavras e atos tem lugar. O principal expoente dessa concepção de linguagem é o significado
como uso.186 Afinal de contas, o que, no essencial, essa concepção de linguagem recusa é a
postulação do significado de uma palavra como sendo um objeto. Ao fazer ver que o elemento
comum aos diversos casos em que uma palavra é aplicada não é a referência a algo,
Wittgenstein explora as consequências da recomendação de que não se deve perguntar pelo
significado mas pelo uso.187 Dentre outros efeitos, o apelo para o uso, que permite evitar a
explicação do significado de uma palavra pelo objeto a que ela se refere, relativiza a ideia de
que o significado de uma proposição é o seu método de verificação, por fazer ver que o
princípio de verificação não pode ser aplicado indistintamente a todos os usos possíveis.
A relativização do princípio de verificação como critério de significação significa que
a pergunta por quais condições sem as quais a objetividade do discurso não estaria assegurada
não pode ser respondida unicamente por apelo à noção de “verdadeiro” como concordância
com os fatos. Afinal de contas, ser verdadeira ou falsa uma proposição não significa mais do
que ser possível uma decisão a favor ou contra o que ela enuncia, mas não nos diz como se
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estabelece o fundamento para uma tal decisão, nem qual seja ele.188 Nesse caso, o fundamento
para a decisão a respeito da verdade ou falsidade de uma proposição deve significar os
critérios segundo os quais discernimos as situações em que um erro é concebível daquelas nas
quais um erro é impossível logicamente. Em sendo assim, a ausência de fundamento para a
decisão não é outra coisa senão a ausência de critérios de correção (Kriterium für die
Richtigkeit). Essas considerações a respeito dos critérios que tornam possível o discernimento
entre algo objetivamente certo e algo incerto são anotadas por Wittgenstein, no MS 175, a
poucas linhas duma referência explícita à noção de concordância do Tractatus.189 Trata-se de
avaliar se o caráter evidente da verdade de proposições lógicas significa sua concordância
com o mundo dos fatos. Mais do que significar o ajuste do que essas proposições enunciam e
o mundo dos fatos, o caráter evidente de sua verdade parece significar que o que é evidência
nos jogos de linguagem garante como uma necessidade o que elas enunciam. E se a evidência
do que enuncia uma proposição é instituída no interior do jogo a que pertence a proposição, é
que a todo jogo de linguagem pertence um campo de certezas ao qual as regras que
determinam a margem de manobra dos lances do próprio jogo devem reportar-se. Desta
forma, essas proposições não representariam um estado de coisas, de sorte que não
compreendem um caso ao qual é aplicável a noção de verdade como concordância com os
fatos (Übereinstimmung). Por outro lado, em algum sentido, essas proposições articulam-se
em relação aos mesmos fatos dos quais não poderiam ser uma representação. Por essa
perspectiva então, quando muito, essas proposições mostram-nos o significado de
“concordância com o mundo dos fatos”. Isto porque, embora sua verdade não possa ser
julgada por comparação aos fatos, tal como critérios de medição, também elas, enquanto
expressão dos critérios segundo os quais o discurso é elaborado, em algum sentido, dizem
algo acerca do mundo em que o discurso tem lugar.
O vínculo entre as palavras e os objetos funciona como condição elementar dos jogos
de linguagem constituídos por descrições do mundo físico. Tudo se passa como se o vínculo
de uma palavra com o objeto, tão fundamental aos jogos descritivos, fosse igualmente
essencial no que respeita aos jogos de linguagem constituídos por conceitos psíquicos. E, na
verdade, tal vinculação é mesmo essencial também quando se trata das palavras para atos da
alma e estados anímicos, na exata medida em que ela consiste na satisfação da exigência de
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que as partes mínimas da linguagem vinculem-se às partes mínimas do que a linguagem
pretende exprimir. No entanto, parece-nos que o modelo de significação que se realiza por
meio da exigência de vínculo entre palavra e objeto não é perfeitamente adequado ao domínio
dos conceitos psíquicos. Quando menos à primeira vista, a razão capital da inadequação é que
um tal vínculo não cumpre o seu propósito a menos que haja uma identidade entre a
designação e o objeto nomeado; e essa identidade parece perfeitamente realizável apenas no
âmbito dos objetos físicos. A título de ilustração, a impossibilidade de um outro possuir as
minhas dores, por um lado, parece significar a identificação das vivências a um portador; por
outro, caracteriza a impossibilidade de as sensações serem tratadas à maneira dos objetos
físicos, à medida que, exatamente em razão da marca subjetiva das vivências, parece não ser
possível o estabelecimento de um critério de identidade que determinaria as palavras por meio
das quais os estados psíquicos poderiam ser ditos.
Tem-se assim estabelecida uma certa tensão entre o caráter idiossincrático dos estados
psíquicos e a impossibilidade de instituição do critério de identidade, pois tal critério seria
imprescindível à caracterização da posse subjetiva das sensações. Como exemplo que ilustra
essa tensão, diferenciando jogos descritivos relacionados ao mundo físico de jogos de
linguagem expressivos relativos às vivências, Wittgenstein, depois de perguntar-se qual seria
o critério de identidade no caso da reclamação de propriedade das próprias vivências,
considerará o que torna possível dizer, a respeito de dois objetos físicos, que são exatamente
iguais. Trata-se de considerar o que torna possível dizer, por exemplo, que “esta poltrona não
é a que você viu aqui ontem, mas uma exatamente igual”, com pleno sentido.190 Desse modo,
se tivesse sentido dizer de uma determinada dor que é igual a de outra pessoa, então seria
possível que ambos tivessem a mesma dor. Posto que as sensações caracterizam-se pela marca
subjetiva de seu portador, como se caracterizaria, no essencial, o seu caráter privado? A esta
questão, no MS 166, Wittgenstein responderá dizendo que o caráter privado das sensações
pode significar que ninguém pode sabê-las, a menos que eu as manifeste, ou que eu não posso
manifestá-las, ou que eu não posso manifestá-las de maneira veraz, ou que se eu não quisesse,
eu não precisaria dar qualquer sinal de minhas sensações, mas, ainda que eu quisesse, eu
poderia manifestar apenas um sinal e não as próprias sensações. 191 A partir desse ponto de
vista, diferencia-se a concepção do caráter privado das sensações como significando que elas
são apreensíveis somente a partir de sinais exteriores – como o comportamento ou expressões
linguísticas – da perspectiva que consiste em conceber que a tentativa de exprimir estados
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psíquicos, haja vista a maneira como eles se vinculam a um portador, fracassa. Seja como for,
ambas as perspectivas parecem ser tributárias da concepção de ostensão para estados anímicos
como algo que se passa no interior da alma e que consistiria em aplicar nomes às sensações.192
Como, aos olhos de Wittgenstein, a gênese das confusões em que se enredam os conceitos
psíquicos não se situa na designação das sensações, mas na forma de compreender o
estabelecimento do vínculo entre a palavra e a sensação, essas duas perspectivas, a princípio,
em nada diferem.193 Pelas mesmas razões, elas devem distinguir-se então pela maneira como
compreendem a associação das palavras às sensações. A depender da maneira como o vínculo
entre palavras e sensações for concebido, a definição ostensiva como sendo realizada no
interior terá papel preponderante na determinação da significação dos conceitos psíquicos.
Assim, caso a maneira de compreender o vínculo entre as palavras e as sensações signifique
tão somente que as sensações são privadas, mas podem ser ditas segundo a gramática que
articula as palavras para essas mesmas sensações, então não há conflito algum entre essa
perspectiva e os usos habituais das palavras para conceitos psicológicos. Se, em vez disso, a
concepção de vínculo por ostensão entre as palavras e as sensações consiste em realçar a
impossibilidade de as sensações serem exibidas por sinais exteriores, há então um claro
conflito com as práticas de uso das palavras para estados psicológicos e o efeito capital disto é
o sujeito afundar no mundo de suas próprias representações. Isto quer dizer que ou a
consideração do caráter idiossincrático das sensações supõe as categorias e técnicas em que
consistem a praxis linguística, ou compreende a ostensão aplicada ao domínio das sensações
como um gesto inapreensível pela observação alheia. A última alternativa, por situar as
sensações no exterior da gramática segundo a qual elas podem ser ditas, condena-as à
impossibilidade de serem ditas, pois não restam critérios por meio dos quais se estabeleçam os
laços entre as palavras e um suposto conteúdo a ser veiculado por elas.194
O papel desempenhado pela definição ostensiva como determinante do significado das
palavras para sensações compreende a fonte dos enganos concernidos na concepção de
linguagem cujo núcleo é o relevo concedido ao caráter privado das sensações. Mais
especificamente, se é enganoso compreender a definição ostensiva como a determinação do
significado das palavras, é que, por essa perspectiva, é um peculiar processo de batismo que
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faria “de uma palavra a palavra para um objeto”.195 Compreender a definição ostensiva,
aplicada ao domínio dos conceitos psíquicos dessa maneira, consistiria em não mais do que
um tipo de superstição, um daqueles ídolos, cujo destino é ver ruir seu oratório pela análise
filosófica. A superstição a que se refere Wittgenstein é aquela que se traduz em conceber a
existência de objetos privados na mente anteriormente ao gesto de nomeação, de sorte que a
definição ostensiva só poderia mesmo fazer as vezes de um ritual de batismo dos objetos.196
Não é tanto a definição ostensiva quanto o papel que determinada concepção de linguagem
pretende votar-lhe que está em questão. Nesse sentido, a estratégia de Wittgenstein consistirá
em remeter as palavras para estados psíquicos à gramática segundo a qual eles podem ser
ditos. As palavras para estados psíquicos estão diretamente associadas às manifestações
naturais das sensações, de sorte que a exterioridade das sensações subtrai da linguagem
empregada para exprimi-las o caráter privado das sensações. Assim, temos a passagem da
subjetividade que marca as sensações e cujo significado é o de que elas são elaboradas na
dependência de um portador para a objetividade, característica do uso das expressões
linguísticas. A dificuldade agora é não permitir que a exteriorização das sensações que, como
tal, só pode ser objetiva, pois só assim pode ser garantida a compreensão linguística, apague a
marca subjetiva das sensações. Afinal, caso as coisas se passassem assim, veríamos
desintegrada a distinção entre exterior e interior.
Como toda superstição, não nos libertamos facilmente do julgo ao qual nos
submetemos pela ideia da definição ostensiva como um batismo pelo qual uma palavra tornarse-ia a palavra para um objeto (a word the word for an objetct). Não é tanto esta concepção de
significado, quando menos, não isoladamente, que Wittgenstein deve combater, mas o que
deriva dela. Essa noção de significado é assim situada como um protótipo do qual a
concepção de linguagem como destinada ao único propósito de comunicar pensamentos,
sejam eles a respeito de casas, dores, bom e mau, e tudo o mais.197 Do ponto de vista dessa
concepção de linguagem, na medida em que as sensações não podem ser apresentadas à
maneira dos objetos físicos, elas não seriam mais do que um nada, afinal a um nada é tudo ao
que pode equivaler algo que não pode ser dito. A tensão entre o caráter privado das sensações
e a sua expressão por meio de uma linguagem na qual essas mesmas sensações possam ser
ditas, sem que sejam destituídas do que as torna peculiares, só pode ser resolvida na medida
em que se rompe com aquela concepção de linguagem que reduz o comunicável ao domínio
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do pensamento, excluindo as representações psicológicas do domínio do exprimível.198 Por
essa perspectiva, se o teor supersticioso da concepção referencialista do significado afigura-se
como uma doença, a profilaxia deve significar a ruptura com o modelo de linguagem relativo
a essa concepção de significado.199 Por esse modelo de significado ser o protótipo do qual tal
concepção de linguagem é o mais perfeito desenvolvimento, o fascínio exercido por ele é a
fonte do fascínio produzido pela ideia de que a alma deve ser compreendida à maneira de um
alter ego, assim como pela imagem da mente como um cenário inacessível ao olhar alheio e
pela imagem do significado das palavras e ações como estabelecido por conexões causais.200
Nesse mesmo sentido, o rompimento com a concepção de linguagem como reduzida ao
propósito de comunicação de pensamentos – modelo de linguagem como cálculo – tem como
componente fundamental a substituição da pergunta pelo significado pela pergunta pelo uso.
A nosso ver, tal substituição esclarece a crítica feita por Wittgenstein à aplicação do modelo
referencialista no domínio dos conceitos psíquicos, a qual consistiria na determinação do
significado das palavras pelos objetos designados por elas.
O modelo referencialista do significado, na medida em que se associa à concepção de
linguagem reduzida à comunicação de pensamentos, deve despir a determinação do
significado das palavras para estados psíquicos da mediação das manifestações naturais dos
estados dos quais aquelas mesmas palavras pretendem ser a expressão. Ao que nos parece,
esse procedimento não é mais do que um resultado da redução do campo do que se deixa
apreender por uma linguagem à categoria de pensamento, da qual deve ser excluído tudo o
que possa significar resíduos subjetivos, como é o caso das sensações e das manifestações
naturais das sensações. Afinal, o sol se levanta para todos, mas há algo que singulariza a
minha impressão do nascer do sol, tornando-a minha, assim como, por compaixão,
compadecemo-nos da dor alheia, mas, nem por isso, é possível senti-la. Uma vez desfeita a
mediação das manifestações naturais que parece materializar o principal obstáculo à
transmissão da privacidade das sensações para o domínio da linguagem, nada parece obstar
contra conceber a determinação do significado das palavras para estados psíquicos como
realizada pela conexão entre palavra e objeto, que se faz pela nomeação. Desse modo, passa a
ser perfeitamente possível responder, impunemente, à pergunta a respeito de como, uma vez
desfeita a mediação que as manifestações naturais parecem cumprir, seria possível exprimir as
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sensações, dizendo que simplesmente associamos nomes às sensações e os empregamos em
descrições da alma. De um lado, temos que não haveria margem para pensar numa linguagem,
cujo caráter privado fosse efeito inevitável da privacidade das sensações, caso as
manifestações naturais das sensações – o sinal exterior das sensações – cumprisse a função de
mediar a relação entre as palavras e as sensações, como se as palavras não fossem mais do
que uma tradução da ação. Assim, já que as palavras para sensações estão associadas ao sinal
exterior dessas mesmas sensações, então, tal como eu, um outro poderia percebê-las.201 De
outro, supondo-se que não haja manifestações naturais das sensações e não haja senão
sensações, as sensações restariam imperceptíveis ao olhar alheio, na mesma medida em que
eu simplesmente associaria os nomes às sensações e os aplicaria em descrições da alma, que,
como tais, dado o caráter oculto do estado de coisas a que se referem, seriam ininteligíveis.
Em outros termos, não havendo a mediação das manifestações naturais das sensações, um
outro não poderia percebê-las tal como eu as percebo.202
A ruptura com o modelo de linguagem que a reduz à comunicação de pensamentos
não encaminha a reflexão de Wittgenstein a subscrever a tese de que o anímico deixa-se
perceber somente por seus sinais exteriores enquanto efeito do qual as sensações seriam a
causa, como se o comportamento fosse ponto de amarração da objetividade do significado das
palavras para estados psíquicos, nem tampouco a tese de que a conexão entre os estados
psíquicos e as palavras dotaria as expressões anímicas de um sentido. Ambas estão, do ponto
de vista de Wittgenstein, igualmente associadas à imagem da alma como um cenário
homogêneo constituído por objetos psicológicos. E não há maneira mais eficaz de desfazer as
confusões do que a partir do domínio da geografia dos conceitos, que consistiria em ver os
lugares em seus próximos e também em seus arredores mais distantes, situando as diferenças
que marcam as expressões anímicas no âmbito da gramática e não no âmbito dos próprios
fenômenos psíquicos.203 As considerações filosóficas de Wittgenstein assemelham-se, assim,
a caminhadas, com vistas à elaboração de um mapa, por um terreno, no qual, para situar-se
bem, mais do que conhecer o caminho certo que conduz de um lugar ao outro, é preciso saber
a que lugar seríamos conduzidos caso entrássemos na esquina errada. 204 Aqui, a
caracterização do trabalho filosófico é correlata a do objeto de investigação, sendo os
movimentos por que se faz a filosofia tão complicados quanto os nós que ela pretende desatar.
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Em contraposição à concepção de mente como um cenário homogêneo, Wittgenstein
compreende a estrutura na qual se assentam os conceitos psicológicos como imensamente
complicada, de sorte a não ser possível reduzi-la a um sistema ou a um princípio.205 Por isso
mesmo, à hierarquia de um sistema ou do estabelecimento de princípios a que se
subordinariam os conceitos, Wittgenstein preferirá o caráter plano de um tapete, que parece
característico da gramática segundo a qual o mundo da consciência pode ser dito.206
A relativização do modelo referencialista tem como componente principal a transição
da definição ostensiva concebida como o batismo por meio do qual uma palavra passa a ser a
palavra para um objeto para a definição ostensiva compreendida como a instituição de uma
técnica de uso.207 Caso não houvesse manifestações naturais das sensações, como gemidos,
caretas, sorriso, etc., haveria margem para compreender a atribuição de nomes às sensações
como tendo um acento subjetivo determinante. Com efeito, a questão passa a ser o que
significa atribuir nomes aos próprios estados psíquicos. Afinal de contas, alguém que assim o
fizesse estaria em condições de entender o significado das palavras aplicadas aos próprios
estados psíquicos pela mesma razão que seria incapaz de explicá-lo a quem quer que fosse: o
significado seria determinado de seu interior.208 Aqui, a incapacidade de explicar o
significado quer dizer a impossibilidade de constituir-se a certeza fundamental à compreensão
das expressões das sensações. Para Wittgenstein, a nomeação de uma sensação, como de um
objeto qualquer, só tem sentido já no interior da estrutura gramatical que determina a margem
de liberdade do uso das palavras, o que equivale a dizer que compreender uma proposição
significa compreender uma linguagem. A mera nomeação, portanto, só tem sentido se situada
no interior das condições preparatórias que todo gesto ostensivo deve supor. Ou seja, quando
dizemos que alguém atribui um nome para a dor, é a gramática da palavra dor que deve estar
preparada, do contrário a nomeação não faz sentido, pois a gramática “indica o posto no qual
a nova palavra é acomodada.”209
Por essa perspectiva, a nomeação só faz sentido num domínio no qual já tenha sido
instituída uma técnica de uso, e a técnica de uso pode ser privada sem problema algum. No
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entanto, que a técnica de uso seja privada quer dizer apenas que o portador da sensação
designada pela palavra sabe a qual sensação a palavra faz referência. Além disso, o fator
determinante da nomeação não poderia ser o caráter oculto do objeto a que a palavra se refere,
mas a sua semelhança com objetos exteriores. A título de ilustração, eu poderia ter uma
máquina de costura na mente que, como tal, fosse privada; não é em virtude de ser privada
que lhe reservamos o nome de “máquina de costura”, mas em razão de sua semelhança com
máquinas de costura, sejam privadas ou não.210 E que as coisas se passem assim não é senão
signo de que a definição ostensiva, assim como toda a linguagem, é tramada na dependência
de um contexto desenhado pelas práticas. Por isso mesmo, é indiferente se se tratam de
objetos interiores ou exteriores, a ostensão não pode prescindir do contexto prévio que reflete
as práticas e instituições. Na medida em que é uma prática, a técnica de uso de uma palavra
pode muito bem ser privada, no sentido de que podemos escolher preservá-la em segredo, mas
seu caráter secreto não pode significar a impossibilidade da percepção alheia. 211 Além do
mais, nada obsta contra manter uma sensação em segredo. A questão é que, na medida em que
se a manifesta, ela só pode ser expressa segundo a gramática que estrutura a sua expressão.
A remissão à gramática sem a qual a definição ostensiva não faria sentido e, portanto,
sem a qual os estados psíquicos não poderiam ser expressos significa um importante
componente antipsicologista. Mesmo porque tal compreensão da definição ostensiva tem
lugar na concepção de domínio da linguagem como o amestramento num conjunto de técnicas
cujo exercício significa competências práticas. Nesse mesmo sentido, ao contrário do que
parece ser natural se pensar, o antipsicologismo não consistiria em recusar a realidade
atribuída aos estados mentais, como se Wittgenstein reduzisse o interior ao exterior. Essa
realidade seria, na maioria dos casos, apenas postulada post factum como algo que acontecera
no momento em que as palavras foram pronunciadas, conferindo-lhes um significado. Esse
antipsicologismo, como diria Bouveresse, consiste em compreender o jogo de linguagem, em
si mesmo, como o primeiro e mais fundamental elemento, no sentido de que tão somente no
interior dos jogos que a determinação do sentido pode situar-se, de modo que eles não
carecem de explicação por referência aos estados mentais. Ao contrário, os estados mentais é
que tem o seu papel subordinado à lógica dos jogos de linguagem. 212 E que Wittgenstein não
recuse a realidade aos estados psíquicos quer dizer que ele não sugere que quando falamos ou

210

WITTGESNTEIN, Ludwig. MS 166, p. 4r.
STERN, David. “A new exposition of the ‘private language argument’: Wittgenstein’s ‘Notes for the
‘Philosophical Lecture’”, p. 55.
212
BOUVERESSE, J. “Wittgenstein on ‘Experiencing Meaning‘“, p. 80.
211

101

agimos nada aconteça na mente que não seja digno de consideração, mas antes que qualquer
consideração a respeito de estados mentais já significa tratá-los do ponto de vista de critérios
exteriores porque gramaticais.
A remissão à gramática significa também que os elementos mínimos condicionais à
elaboração do discurso pertencem à gramática segundo a qual as expressões para estados
psíquicos são estruturadas. Uma das consequências dessa perspectiva é a ideia de que a
nomeação consiste na introdução de uma palavra no jogo, no qual a palavra passa a
desempenhar um papel. O pertencimento à gramática quer dizer que as condições de sentido
são construídas mediante a conversão de componentes empíricos em componentes
normativos. Além disso, o pertencimento significa que algo só passa a ser algo no jogo. Tal
conversão consiste em situar na estrutura gramatical que coordena o uso da linguagem e as
ações na própria gramática, pois compreende a transformação da exigência de que exista o
objeto do qual uma palavra, pela nomeação, passa a ser a palavra em um paradigma de uso
que tem lugar e sentido no jogo de linguagem. Desta forma, o paradigma de uso funciona
como critério cuja aplicação permite comparar as expressões para estados psíquicos não aos
próprios estados, mas à prática de uso da sua expressão.
Os elementos mínimos dos jogos, por compreenderem a instituição das condições
preparatórias aos jogos, não podem significar um lance do jogo, sendo “meios de
apresentação.”213 Por conseguinte, a instituição de um nome para um objeto situa-se no
âmbito diferente do domínio das descrições, as quais não seriam possíveis sem que o vínculo
feito pela nomeação tenha sido realizado, pois a nomeação é uma preparação para a
descrição.214 Por um lado, o significado da designação de um objeto por uma palavra não
pode prescindir de uma estrutura gramatical, sem a qual a designação não poderia realizar o
seu propósito. Isto quer dizer que a nomeação só tem sentido já no interior de um jogo cuja
estrutura gramatical determina a margem de liberdade de uso da palavra que funciona como
nome. É como se a nomeação devesse supor aquilo que somente ela pode conceder. Afinal,
por outro lado, os elementos estruturantes dos jogos não podem possuir as propriedades
introduzidas por eles mesmos a partir de ligações com palavras, pois eles fornecem regras de
um gênero muito singular, “regras cuja função é apenas permitir o início dos jogos, mas
apenas com as quais os jogos ainda não podem iniciar”215. Essa situação aparentemente
paradoxal não é senão signo de que Wittgenstein situa a constituição do sentido nas práticas
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de uso da linguagem. Somente assim, o aparente paradoxo torna-se o que poderíamos chamar
de círculo virtuoso, sendo a principal consequência disso a possibilidade de uma mesma
palavra ser aplicada ora como modelo de uso, ora como expressão que significa um lance no
jogo. O saldo da dissolução desse aparente paradoxo é mais uma arma contra a ideia de que as
condições elementares dos jogos possam se passar por uma qualquer espécie de conhecimento
básico. Mesmo porque o amestramento em um jogo de linguagem, por essa perspectiva, passa
a ser compreendido como aprender a agir de acordo com as regras que governam o jogo,
sendo um tal amestramento, antes de mais nada, condição para conhecer qualquer coisa.216
A remissão da definição ostensiva ao conjunto de regras e práticas que governam o
uso das palavras permite, por esse prisma, que a reflexão de Wittgenstein sobre a gramática da
psicologia relacione a incerteza caraterística das palavras para estados psíquicos ao âmbito de
uso dos próprios conceitos psíquicos. Não é em razão do caráter privado das sensações que os
conceitos psíquicos possuiriam uma certa margem de indeterminação, mas em virtude de a
imprecisão ser característica dos jogos de linguagem nos quais as expressões para estados
psíquicos têm lugar. Não haveria exatidão (Genauigkeit) nesses jogos, como não há cavalo no
jogo de damas.217 A característica inexatidão desses jogos estaria assim circunscrita no
interior das regras gramaticais que “determinam a margem de liberdade de nossos possíveis
enunciados”.218 Nessa medida, diante de águas correntes, cuja imagem superficial altera-se
continuamente, fazendo surgir e desaparecer pontos claros e escuros por toda parte, não
haveria margem para o que se poderia chamar de uma descrição exata da percepção. No
entanto, continuamos a compreender as expressões que pretendem comunicar essa percepção
como tendo o caráter de uma descrição, mesmo nessa situação em que sequer o retrato mais
preciso das vivências poderia significar uma descrição exata.219 Em sendo assim, a
característica inexatidão desses jogos não significa que as expressões para sensações restem
indeterminadas a ponto de ameaçar a sua comunicação linguística. Ameaçá-la não significaria
mais do que destituí-la da certeza que se exprime no exercício das regras gramaticais que
determinam a margem de liberdade de uso das expressões. Por isso mesmo, para
Wittgenstein, pelo menos nesse caso, como já dissemos, o problema não é exatamente o de
conceber as palavras para estados psíquicos como estabelecidas em relação a uma referência,
mas como situar a instituição da associação dessas palavras aos fenômenos psíquicos que elas
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designam. Afinal de contas, parece-nos inconteste, no sentido de que também cumpre um
papel nos jogos, que não há como determinar a identidade dos estados psicológicos, caso
pretendamos traçá-la no âmbito dos próprios estados.
É verdade também que a maneira de situar a instituição da associação das palavras aos
fenômenos psíquicos correlatos não poderá consistir na determinação do significado pela
referência, o que nos leva a conceber que, em primeiro lugar, as expressões para estados
psíquicos não se subscreveriam na categoria das expressões denotativas e, em segundo lugar,
a definição ostensiva não pode corresponder a um ato da alma independente das práticas de
uso das palavras.220 Juntas essas duas concepções reiteram que, embora seja possível imaginar
um caso que consista no registro diário das sensações por meio de palavras que as nomeiam,
aplicando os mesmos sinais às mesmas sensações, faltar-nos-iam critérios para corrigir a
designação de uma determinada sensação por uma palavra caso a definição, por meio da qual
se estabelece o significado das palavras, correspondesse a um ato anímico independente da
gramática que garante a expressividade das sensações. Poder-se-ia objetar dizendo que a
ligação por meio da qual a palavra passa a significar uma sensação é gravada na própria alma,
de sorte que os critérios de correção passariam a significar aquilo que nos parece correto, o
que equivale a admitir a completa ausência de critérios diante da qual as sensações tornar-seiam incomunicáveis. Nessa medida, ao identificar a inexatidão que caracteriza os jogos de
linguagem nos quais as expressões para estados psíquicos tem lugar, mais do que enfatizar
que essas expressões não podem ser alçadas à categoria de enunciados descritivos,
Wittgenstein fará crítica do modelo de exatidão ao qual se pretende submetê-las. Trata-se de
compreender o tratamento das expressões psíquicas como expressões denotativas como
situado na gênese desse modelo. E se, aparentemente, não há nada de problemático em as
palavras terem as sensações como referência, é que falamos ordinariamente das sensações,
designando-as.221 A dificuldade é compreender como as palavras podem substituir as
manifestações naturais das sensações às quais se associam ou em que medida a descrição de
vivências descreveriam objetos, uma vez que é perfeitamente possível dizer que apontamos
para as sensações, mas não no sentido habitual.
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2. A descrição dos estados psicológicos

Os atos e estados anímicos são inocentemente proclamados como um processo
misterioso, cuja compreensão plena estamos muito longe de alcançar, e, assim, iniciamos os
experimentos, sem que tenhamos, à primeira vista, consciência do que o torna misterioso. Tão
logo a aplicação de critérios de verificação, no domínio dos atos e estados anímicos, revela-se
inadequada, pelo menos, duas maneiras de contornar as consequências de tal inadequação
figuram como a salvação da lavoura. Em primeiro lugar, a explicação dos fenômenos
psíquicos a partir dos processos fisiológicos, como se fosse possível a leitura de fenômenos
psíquicos em processos cerebrais. Em segundo, a concepção da alma como uma entidade
fantasmagórica à qual pertenceriam os atos e estados anímicos à maneira de objetos. Essas
duas maneiras de salvar a lavoura, do ponto de vista da reflexão wittgensteiniana, partilhariam
a mesma dificuldade, a saber: reduzir o interior ao exterior, como se nos faltassem categorias.
Assim, temos, de um lado, a ideia de que a palavra “anímico” designaria algo no corpo; de
outro, a ideia de que o que se passa na alma tem o caráter de incomunicável. A dificuldade
partilhada por essas duas diferentes perspectivas, além de ter importância capital na
incompreensão dos jogos de linguagem para estados psíquicos, tem uma fonte comum. Aos
olhos de Wittgenstein, a dificuldade tem sua origem em imaginarmos que uma vivência, como
é o caso da dor, como uma coisa, para a qual teríamos naturalmente um nome e cujo conceito
deve ser, por isso mesmo, facilmente apreensível.222 A facilidade de compreensão do conceito
não é mais do que um resultado da redução dos caracteres interiores a sinais exteriores, que
caracterizaria a conexão das palavras com as coisas.
O mapeamento feito por Wittgenstein dos conceitos psicológicos volta-se contra a
ideia de que a expressão do mundo da consciência seja pautada por caracteres mentais. 223 Ao
menos, esse é o sentido de dar relevo às diferenças gramaticais, além de se tratar de enfatizar
o alvo da investigação lógica. A investigação lógica interessa-se pelas relações entre os
conceitos e tais caracteres, mas não se trata de compreendê-los como a causa da qual a
expressão seria não mais do que o efeito. Trata-se de reconhecer a ordem que estrutura os
conceitos psicológicos e que se caracteriza pelas conexões, contrastes e relações de
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dependências entre eles.224 Antes de mais nada, Wittgenstein admite que a árvore genealógica
dos conceitos psíquicos a ser feita por uma tal análise não está comprometida com um modelo
de exatidão. Isto sobretudo porque a análise pretende sobressaltar as diversas maneiras como
os conceitos estão conectados uns aos outros a partir da exploração da maneira como os
próprios conceitos funcionam. Não é o caso de conceber uma estrutura e tentar adequá-los a
ela. A forma como Wittgenstein compõe o mapa que norteará a sua investigação manifesta a
direção que ela deve assumir. Do ponto de vista desse mapa, um importante traço dos verbos
psicológicos é que os enunciados em terceira pessoa são baseados na observação, ao passo
que os enunciados na primeira pessoa não poderiam ser baseados da mesma forma. 225 Em
virtude disso, os enunciados em primeira pessoa devem ser compreendidos como
exteriorizações do que pode ser expresso pelos conceitos psicológicos, ao passo que os
enunciados em terceira pessoa, somente eles, podem ser compreendidos como informativos.
Quando manifesto uma dor, por exemplo, não estou por isso informando que a sinto, mas
simplesmente a manifesto. Ao contrário, do ponto de vista da terceira pessoa, tem sentido
enunciar a meu respeito “Ele tem dores”. Se o que diferencia as emoções das sensações é o
fato de que as primeiras são caracterizadas pela duração (assim como a raiva, a alegria, a
depressão e o medo tem início e fim), por outro lado elas têm em comum o fato de que
possuem um comportamento característico. Tudo se passa então como se a identificação de
cada uma delas só pudesse ser traçada a partir do comportamento que as caracteriza.226
É importante notar que já no contexto do que o próprio Wittgenstein chama de “plano
de tratamento dos conceitos psicológicos”, está claro para Wittgenstein que o comportamento
não pode significar o que caracteriza os conceitos psicológicos a não ser em conjunto com as
suas ocasiões exteriores, o que quer dizer que o comportamento isoladamente não tem o poder
de determinar as sensações, de modo que não seria benfazeja uma perspectiva que as
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reduzisse ao comportamento.227 Assim, por exemplo, caso uma mãe deixe o seu filho sozinho
e ele chora, pode ser que o seu choro seja a exteriorização da tristeza, mas se ele cai e se
machuca, por certo não compreenderíamos o seu choro como um comportamento de tristeza
mas de dor.228 Por essa perspectiva, as finas distinções que podem ser reconhecidas no
comportamento são remontadas às distinções conceituais que o determinam. Desvendar as
relações e conexões gramaticais, nesse contexto, de maneira geral, significa explorar a
complicada relação que reações naturais, que marcam a presença de estados mentais,
estabelece com as palavras que, por isso mesmo, passam a funcionar como expressão desses
mesmos estados. A realização desse propósito demanda da análise lógica tanto o
reconhecimento da maneira como essas palavras são empregadas como a elaboração de casos
fictícios, como é o caso, aliás, de imaginar que simplesmente não sabemos se as pessoas com
as quais lidamos possuem um sistema nervoso contra o uso de processos fisiológicos para
esclarecer problemas conceituais concernidos na psicologia.229 Em todo caso, trata-se de
preferir as sentenças que resolvem os problemas as sentenças e expressões que exprimem a
tendência conforme a qual pretendemos compreender os problemas, o que quer dizer que o
desvendamento das conexões gramaticais entre os conceitos não pode perder de vista que eles
se encontram enraizados em nossas vidas de um modo determinado.
O aspecto essencial da vivência como privada, observará Wittgenstein, não se
caracteriza por cada indivíduo possuir o seu próprio exemplar, como se eu tivesse a minha dor
e ele, a dor dele. Na verdade, o aspecto essencial da privacidade é que ninguém pode saber se
o outro tem essa ou aquela vivência, de tal sorte que seria possível a suposição, embora
inverificável, de que uma parte da humanidade tenha uma sensação de vermelho e a outra
parte, uma outra sensação.230 Esse aspecto põe inevitavelmente em jogo a ideia de acesso
privilegiado aos próprios estados de consciência por oposição à impossibilidade, não só
fisiológica como lógica de acesso ao mundo da consciência alheio. Trata-se da oposição entre
a maneira como o sujeito lidaria com os seus próprios estados de alma e a maneira como
lidaria com os estados de alma alheios. A exploração desse aspecto permitirá a Wittgenstein
relativizar a concepção de alma como o cenário mental no qual estariam dispostas as

Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. TS 232, § 63; WITTGENSTEIN, Ludwig. TS 232, § 147. Respectivamente, “
Plan zur Behandlung der psychologischen Begriffe“ e “ Fortsetzung der Klassifizierung der psychologischen
Begriffe“.
228
“Das Benehmen des Schmerzes und das Benehmen der Traurigkeit. — Man kann diese nur mit ihren äusseren
Anlässen beschreiben. (Wenn die Mutter das Kind allein lässt, mag es vor Trauer weinen; wenn es hinfällt, vor
Schmerz.) Benehmen und Art des Anlassens gehören zusammen.” (WITTGENSTEIN, Ludwig. TS 232, § 147).
229
WITTGENSTEIN, Ludwig. TS 229, p. 1730.
230
WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical Investigations, § 272.
227

107

representações psicológicas, pois uma tal concepção envolveria como um dos seus principais
resultados a ideia de privilégio da primeira pessoa e a noção de introspecção como sentido
interno. Essa imagem da alma humana tem como componente fundamental a ideia de que os
estados psíquicos, enquanto pertencentes ao mundo interior, seriam apreendidos à maneira
como os objetos do mundo exterior podem ser captados por meio da observação, de tal sorte
que a introspecção corresponderia a uma percepção interna, cuja atividade marcaria a
impossibilidade psicológica de o sujeito não saber a respeito de seus próprios estados
psíquicos, como por exemplo, eu não tenho o direito de não saber que eu sinto dor. Em
contrapartida, já que, de acordo com essa perspectiva, a assimetria entre a primeira e a terceira
pessoa caracteriza-se pelo acesso privilegiado do sujeito aos seus próprios conteúdos de
consciência, eu não poderia ter qualquer certeza a respeito do estado da alma alheia, mesmo
porque não haveria como certificar-me sobre a veracidade de suas expressões.
Uma vez que a principal dificuldade concernida na compreensão dos conceitos
psíquicos consiste em tratar os estados mentais como objetos para os quais teríamos nomes, a
gênese da dificuldade pode ser traduzida pela tentação de traçar um paralelo entre os
fenômenos físicos e os atos de alma. Tal paralelo tem como condição operatória a concepção
de significado subjacente ao modelo de linguagem como constituída por duas partes, uma
inorgânica, a manipulação com signos; e uma orgânica, a compreensão desses mesmos signos.
Por conseguinte, o tratamento dos estados e atos anímicos à maneira como tratamos os
fenômenos físicos desemboca numa imagem da alma como um cenário mental constituído
pelas referências para palavras psíquicas que, por isso mesmo, é capaz de dotá-las de um
sentido. A estratégia adotada por Wittgenstein, com o claro propósito de relativizar esse
modelo de linguagem e, consequentemente, a concepção de significado que lhe é subjacente,
consistirá em substituir todos os atos de alma por processos de olhar para um objeto, “assim
como, em vez de se falar para si próprio, poder-se-ia escrever ou falar em voz alta.”231 Tratase de evitar assim a aparência misteriosa do pensamento e dos processos anímicos a partir da
substituição de quaisquer influências do espírito pela análise de objetos físicos. A concepção
de significado subjacente a esse modelo de linguagem, compreendida como constituída por
uma parte orgânica e uma inorgânica, resultaria na afirmação da perspectiva segundo a qual
teríamos, de um lado, signos mortos, e, de outro, o sopro do espírito que lhes animaria,
dotando-os de significado. Com efeito, os processos psíquicos associados ao funcionamento
da linguagem possuiriam papel preponderante na constituição do sentido do discurso
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expressivo, sendo a relação entre uma palavra e o objeto designado por ela concebida como
de natureza psicológica. Desse modo, tratar o interno a partir de exemplos de coisas exteriores
é uma maneira de fazer o significado independer da relação entre um enunciado e os
conteúdos de consciência que ele veicularia.
A gênese da confusão produzida por esse modelo de significação será identificada por
Wittgenstein como a tentação de conceber o significado como um objeto coexistente à
palavra. Assim, a pergunta a respeito do significado de uma palavra parece nos remeter
inevitavelmente à procura por um algo que só poderia estar situado na esfera em que se
situariam os estados psicológicos, na medida em que os signos que manipulamos em si
mesmos não teriam vida. A noção de significado constituída pela sujeição à tentação de tratálo como um algo associa-se à ideia de que determinados mecanismos anímicos
impulsionariam o funcionamento da linguagem por possibilitarem a transformação de signos
mortos em si mesmos em palavras dotadas de vida. Tais mecanismos anímicos, nesse sentido,
determinariam a transformação de algo material em uma parte da linguagem que, como tal,
deve ter significado.232 Compreendidos como destituídos do componente espiritual que os
tornariam partes de uma linguagem, os signos teriam a única tarefa de induzir o
desencadeamento dos processos anímicos sem os quais a linguagem não funciona e a partir
dos quais uma palavra passa à condição de a palavra para um objeto. A principal
consequência indesejável desse modelo de linguagem, do ponto de vista de Wittgenstein, é
situar o vínculo entre a palavra e o objeto na mente, compreendendo ser de natureza psíquica
o mecanismo de associação pelo qual a palavra passa a ser o nome de um objeto. É verdade
também, assim nos parece, que muitas outras consequências são igualmente indesejáveis,
como é o caso da compreensão do pensamento como uma atividade psicológica misteriosa da
qual o único testemunho que nos resta é aquele pálido reflexo dos signos responsáveis por
desencadear a atividade mental em que ele consistiria.
A substituição dos atos misteriosos da alma por elementos exteriores ao mundo da
consciência tem o propósito de desmontar o modelo de linguagem associado à compreensão
dos atos da alma como misteriosos. Tão logo fazemos a substituição, os estados anímicos que
supostamente dotariam as palavras de significado parecem perder o seu caráter misterioso.
Esse modelo de significado, a que se associa a concepção dos estados da alma como
misteriosos e responsáveis por conferir o sentido das expressões linguísticas, deve subscrever
a ideia de que diante da ordem “Traga-me uma flor vermelha” não haveria como executá-la, a
232
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menos que tivéssemos a imagem mental correspondente às palavras que a ordem articula. Na
ausência da imagem, não seria possível saber qual ação significaria o cumprimento da ordem.
Isto quer dizer que a imagem mental, neste caso, funcionaria como modelo que estabelece o
domínio de significação das palavras. E não é senão essa a perspectiva subjacente à ideia de
que o funcionamento da linguagem se sucede de processos anímicos. Wittgenstein não negará
estado civil ao exercício da imagem mental como modelo de determinação do significado sem
a qual não seria possível sequer saber quais ações poderiam corresponder ao cumprimento da
ordem. Mesmo porque a relação entre as palavras e as coisas é um aspecto essencial da
significação das palavras e, por isso mesmo, seria tão estranho que a ação em que consiste o
cumprimento de uma tal ordem dependesse da comparação da palavra com uma imagem
mental quanto se dependesse da comparação com qualquer elemento que funcionasse como
modelo contra o qual o significado da ordem se estabelece. Em poucas palavras, não é de
modo algum essencial que a imagem seja mental. Poder-se-ia, por exemplo, usar uma tabela
que fizesse corresponder nomes a quadros coloridos. E que a natureza mental da imagem não
seja essencial quer dizer, dentre outras coisas, que a definição ostensiva não funciona como se
os objetos existissem previamente num cenário mental e lhes batizássemos, conferindo-lhes
um nome. Por outro lado, considerá-la essencial significa conceber a reflexão como
preparação das ações, como se houvesse um hiato entre a enunciação de uma ordem e a ação
que a cumpre, no qual se situaria a interpretação da ordem. E não é que não possa haver um
tal hiato entre a ordem e o seu cumprimento, é que ele só tem sentido em situações bastante
excepcionais. Se, em vez de exceção, ele fosse a regra, então o processo de execução da
ordem “imagine uma mancha vermelha” incluiria, como condição preparatória, imaginar uma
mancha vermelha que sirva de modelo para a mancha vermelha que nos pediram para
imaginar.233
O ponto de vista, segundo o qual a compreensão linguística não poderia prescindir do
mecanismo de associação pelo qual se realizaria o significado tem como conclusão
incontornável a ideia de que aquilo que se acrescenta aos signos inertes e sem o que eles não
se transformariam em proposições articuladas deve não só possuir propriedades diferentes das
dos signos como deve ser de natureza imaterial.234 Parece-nos ser essa a perspectiva que
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ganha corpo a partir da ideia de que o pensamento é o sentido da proposição, sem o qual ela
não passaria de algo inteiramente inerte e trivial. Seja como for, o sentido da proposição não
pode corresponder ao acréscimo de signos inorgânicos, como se a significação dependesse de
um ato desmaterializado de um sujeito. Enfim, ao substituir processos anímicos por processos
situados no exterior, como a tabela com amostras de cor, ou o falar para si mesmo pelo falar
em voz alta ou por escrever, Wittgenstein desmonta o modelo de significado que consiste em
compreendê-lo como resultado da relação entre sinais exteriores e processos psíquicos. Tal
substituição dá margem para pensar a relação entre as regras de uso simbólico e o conjunto de
procedimentos de acordo com elas como não mediada pela reflexão. Não haver um hiato entre
a enunciação de uma ordem e a sua execução significa que a compreensão das palavras
envolve as competências sem as quais a realização das ações, que porventura se sucede delas,
não seria possível. Isto não quer dizer que já haja, nesse contexto em que se trata de
compreender o significado da questão “O que é o significado?”, lugar para a ideia, tão
característica da obra futura de Wittgenstein, do primado das práticas na constituição do
sentido. No entanto, a própria maneira de enfrentar a questão “O que é o significado?”,
identificando-a com a questão “o que é a explicação do significado de uma palavra?”, faz-nos
pensar que a ideia de primado das práticas na constituição do sentido parece ser um
desenvolvimento natural da ideia do significado como uso, que está em jogo nessa maneira de
enfrentar a questão “O que é o significado?”.
A despeito de uma proposição sem um pensamento não passar de um amontoado de
signos inertes, não seria então por um processo psíquico que as palavras passam a ter um
significado, nem tampouco seria o ato desmaterializado de um sujeito que, acrescentado à
proposição, dar-lhe-ia um sentido. Quer ou não o funcionamento da linguagem consista na
articulação entre duas partes, uma material e outra completamente desmaterializada, o
significado de uma palavra é o seu uso.235 A perspectiva que se desenvolve dessa forma de
conceber o significado é a de que não é algo como uma esfera oculta e que acompanha os
enunciados que lhes confere sentido. Ao contrário, o sentido dos enunciados é constituído no
interior da própria linguagem à qual eles pertencem. E pouco importa a Wittgenstein negar ou
afirmar que haja algo como o acompanhamento dos enunciados e que diz respeito a um
domínio etéreo, porque anímico. Importa-lhe unicamente situar a constituição do sentido no
interior da própria linguagem compreendida como um sistema no qual as palavras obteriam o
of any proposition: Without a sense, or without the thought, a proposition would be an utterly dead and trivial
thing.”
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seu significado e os enunciados, o seu sentido. Por essa perspectiva, compreender um
enunciado significa ser capaz de reconhecer os seus usos possíveis. E, já que o domínio de
significação de um enunciado é estabelecido no interior da própria linguagem à qual ele
pertence, compreender um enunciado deve significar entender uma linguagem.236
O ponto de determinação do significado é assim deslocado para o exterior, o que quer
dizer que deve ser compreendido como instituído no interior da própria gramática à qual
pertence a palavra. Assim, pode-se dizer, seja o que for que acompanhe a enunciação de uma
proposição, isto deve significar não mais do que um outro signo. De acordo com esse espírito,
a recomendação wittgensteiniana de substituição da pergunta pelo significado pela pergunta
pelo uso tem como um de seus principais efeitos evitar a identificação do significado de uma
palavra com o objeto ao qual essa mesma palavra se vincula nos jogos de linguagem. Uma tal
identificação compreenderia a fonte de enganos encerrada pela concepção mentalista do
significado: procurar pelo uso, como se ele fosse um objeto correlato ao signo. 237 Do ponto de
vista dessa concepção de significado, o caráter peculiar do pensamento seria atribuído aos
processos mentais que o engendram. Uma vez que esses processos se mantêm ocultos, porque
concebíveis somente na mente, então o pensamento e os estados psicológicos se
apresentariam como tendo natureza enigmática. Para Wittgenstein, tudo se passa como se não
fossemos capazes de captar as causas situadas na mente e das quais o pensamento e os estados
psíquicos não seriam mais do que um efeito, mas, na verdade, a pretensão de captar os
mecanismos que supostamente engendrariam o pensamento, é mais um resultado das
confusões conceituais, cuja fonte seria a concepção dos estados psíquicos como coisas para
quais devemos ter um nome. Aqui, as observações de Wittgenstein, mais do que erigir uma
perspectiva diametralmente oposta a essa, compreendem a relativização dessa perspectiva.
Em poucas palavras, tal relativização, sobre a qual tanto insistimos, nesse caso, consiste em
compreender a questão como um típico resultado de uma confusão gramatical por oposição ao
que se traduziria como um problema científico, reiterando a diferença entre filosofia e ciência.
Nada nos impediria de tratá-la à maneira científica. Assim, por exemplo, poder-se-ia ter,
como resultado de investigações psicológicas, a construção de um modelo de mente capaz de
desvendar eventuais laços causais entre o pensamento e os mecanismos psíquicos que o
engendram. Enfim, tal modelo psicológico poderia servir aos propósitos de explicar a ação da
mente sobre os fenômenos psíquicos. Os problemas que a aplicação de um tal modelo estaria
em condições de levantar são, todos eles, problemas psicológicos, na mesma medida em que o
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método em questão é aquele mesmo das ciências naturais.238 Desta forma, compreender a
questão como uma característica confusão gramatical significa, dentre outras coisas, fazê-la
prescindir de explicações causais.
Feito isso, a perplexidade característica da interrogação a respeito da natureza do
pensamento e dos estados mentais passa a significar o efeito do uso mistificador da
linguagem, e não como concernente à natureza da mente, concebida como agente mediador
entre as palavras e as coisas. A mente concebida dessa maneira seria característica da
pergunta pelas eventuais conexões causais entre os sinais em que se manifestaria o
pensamento e os mecanismos anímicos responsáveis por engendrá-lo. Compreender o
significado como uso compreende uma maneira de reformular a questão acerca do
significado, de modo que, ao deixar de compreendê-lo como uma coisa cujo desenvolvimento
depende da operação de mecanismos mentais, evita-se a compreensão de que o significado
seria determinado por entidades que se ocultam à observação e que, como tais, vemos do
exterior mas que nosso olhar não estaria em condições de penetrar. Com efeito, o
deslocamento em que consiste a relativização dessa concepção de significado parece tornar
possível conceber o pensamento como consistindo, no essencial, pela operação simbólica por
oposição à forma de concebê-lo, tributária daquela concepção de significado, como uma
atividade mental, assim como parece assinalar a perspectiva segundo a qual os estados
mentais devem ser inteligidos a partir de sua manifestação no exterior. O pensamento
compreendido como a atividade de operar simbolicamente permite a Wittgenstein identificálo ao conjunto de ações que o realiza. Assim, por exemplo, quando a operação simbólica é
realizada pela mão quer dizer que pensamos por intermédio da escrita; quando a operação
simbólica é realizada pela fala, pensamos por intermédio da boca e da laringe. A dificuldade é
que, por essa perspectiva, caso a operação simbólica consista em imaginar, então parece ser
inevitável a conclusão de que, nesse caso, pensamos por intermédio da mente e retornamos às
confusões para as quais essa concepção de pensamento como a atividade de operar com
símbolos pretendera ser o antídoto.239 Da impossibilidade de apontar para o agente do
pensamento, não deve decorrer que a mente seja compreendida como um agente oculto que
funcionaria à maneira da mão em relação à escrita. Isto porque o mais importante no que
respeita à concepção de pensamento como uma atividade de operar com símbolos, para
Wittgenstein, é compreendê-lo como um domínio redutível ao domínio de sua expressão, de
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sorte que não reste margem à compreensão de que mecanismos ocultos engendrariam o
significado das palavras.
É claro que, em se tratando do Livro Azul, está mais em jogo a definição do que seja
um problema filosófico do que uma terapia da concepção de significado subjacente à
compreensão dos estados psíquicos como inapreensíveis pela linguagem.240 Em sendo assim,
quando menos, nas primeiras páginas do Livro Azul, estaria em jogo a apresentação de uma
forma de compreender a pergunta a respeito do que é o significado, que consiste em substituir
a pergunta pelo significado pela pergunta pelo uso. No entanto, a relativização dessa
concepção de significado constitui peça fundamental no esclarecimento da diferença entre
filosofia e ciência na medida em que envolve a compreensão da pergunta por conexões
causais como característica da ciência. Aliás, mais do que isso, compreende que a
investigação filosófica não deve interessar-se por tal pergunta. A determinação do significado
das palavras por causalidade assim tem como condição operatória a concepção segundo a qual
o significado de uma palavra é o objeto ao qual a palavra se refere. É nesse ponto que, a
despeito das diferenças, parece haver, senão uma flagrante continuidade, um aspecto
marcadamente comum entre o Livro Azul e a filosofia madura de Wittgenstein. De um lado, a
ideia presente no Livro Azul de que a fonte dos problemas filosóficos pode ser compreendida
como situada na confusão que consiste em compreender o significado como um algo ao qual a
palavra se refere; de outro, a ideia presente nas considerações sobre filosofia da psicologia de
que a fonte das confusões em que estariam enredados os conceitos psíquicos consistiria em
imaginarmos as vivências como uma coisa para qual deveríamos ter um nome. O aspecto que
nos parece comum diz respeito exatamente à concepção de significado que é alvo da crítica
wittgensteiniana num e noutro caso. Além disso, no caso dos conceitos psíquicos, uma das
principais conseuências concernidas na crítica a essa concepção de significado consiste na
crítica ao paralelo entre os estados psíquicos e os fenômenos físicos. Este paralelo, desse
ponto de vista, teria como saldo a ideia de que a certeza essencial à compreensão linguística
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não poderia ser instituída no domínio da expressão dos estados psíquicos na medida em que
não é possível aplicar-lhe critérios de verificação. Nesse mesmo sentido, o que haveria de
desencaminhador em tal paralelo seria o quanto ele dá margem para imaginar o significado
como resultado de atos ocultos à observação alheia. Conceber o significado como uso,
portanto, é uma maneira de destituir o caráter misterioso do pensamento e dos estados mentais
que resulta daquela concepção de significado.
Essa concepção de significado seria o ponto de partida da tentativa de explicar a
relação das palavras com os mecanismos psíquicos pela apresentação das conexões causais
entre os caracteres concernidos no mundo da consciência e os seus sinais exteriores. Assim,
na exata medida em que prescindimos das conexões causais para explicar o significado, a
mente perde o caráter de meio no qual a relação entre os mecanismos psíquicos e os seus
sinais exteriores só pode ser misteriosa, uma vez que oculta à observação alheia. E que perca
o caráter de misteriosa significa que uma tal relação pertence à própria linguagem e então a
mente passa a estar diante de nós.241 A relativização da concepção de significado como a
coisa à qual a palavra se refere tem como principal componente a ideia de que o significado
das palavras é determinado pela maneira como as empregamos, de tal sorte que os critérios de
correção devem ser determinados pela sua conformidade com as práticas de uso. Por essa
perspectiva, não há lugar para o apelo para objetos mentais ou mecanismos psíquicos que
funcionariam como modelos a partir dos quais seria possível decidir acerca do correto
emprego das palavras. Por isso mesmo, como pretende Stroud, a partir do alvo visado pela
crítica de Wittgenstein, que tem a ideia do significado como uso como elemento central,
esclarece-se que o uso de uma expressão, ou mesmo de um sistema de expressões no interior
do qual uma palavra tem um uso e um significado, não pode ser considerado como algo que
meramente acompanha a expressão conferindo-lhe um significado.242
Dentre outros propósitos, a ideia de que o significado é o uso consiste num importante
remédio contra o desejo de generalidade no qual parecem ter origem problemas filosóficos

STROUD, Barry, “Mind, Meaning, and Practice”, p. 304: “It should be clear from the target against which
these slogans are directed that the use of an expression, or the system of expressions within which it has a use,
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concern with the general meaningfulness of words with which we began - with what distinguishes meaningful
sounds or marks from those which are "dead" or mean nothing. The answer does not appeal to anything going on
in "the mind"; those sounds or marks are meaningful which have a distinctive role or use in a system of signs
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relativos aos conceitos psíquicos. Assim, por exemplo, o modelo referencialista do significado
mostra-se de consequências nefastas quando aplicado ao domínio dos estados psíquicos. É
verdade também que isto não quer dizer que Wittgenstein subscreveria um tal modelo desde
que ele fosse aplicado ao mundo físico. Afinal, desde que tal modelo consista em
compreender o significado de uma palavra como sendo o objeto ao qual ela se refere, ele deve
colidir frontalmente com a compreensão diretamente associada à ideia de significado como
uso de que o vínculo entre palavra e objeto é uma instituição gramatical, que funciona como
condição operatória dos jogos de linguagem nos quais determinada palavra tem lugar. Em
certo sentido, um tal modelo se mostraria também inadequado em relação às expressões para
o mundo físico, mas porque se situa na gênese de uma concepção de linguagem que consiste
em reduzi-la a um vasto conjunto de descrições. Dito assim, um tal modelo de significado
seria inadequado tanto ao domínio dos estados da alma como ao domínio dos objetos físicos;
e pela mesma razão. No entanto, as consequências da aplicação de um tal modelo de
significado ao domínio dos estados de alma devem ser diferentes daquelas relativas à sua
aplicação ao domínio dos objetos físicos. Por exemplo, em virtude de o campo dos objetos
físicos compreender a possibilidade de verificação dos estados de coisas que os enunciados
representam. Assim, a despeito de em ambas as modalidades de jogos o vínculo entre palavra
e coisa estabelecer-se no interior da gramática, o que significa que os critérios de correção do
entendimento e de aplicação das expressões são instituídos nas práticas de uso, não
dissolvemos a suspeita a respeito da veracidade da expressão de um estado psíquico da
mesma maneira que poderíamos resolver a dúvida a respeito da verdade de um enunciado
sobre objetos físicos. Não decidimos, pois, se uma expressão de dor é sincera ou não segundo
os mesmos critérios que tornam possível decidir se há ou não três bolas amarelas numa sala, o
que é, no mínimo, sinal de que o padrão de verificação não pode ser o mesmo, na exata
medida em que se trata de jogos de linguagem diferentes.
É verdade que não pertence aos interesses de Wittgenstein esquadrinhar a natureza dos
estados psíquicos, traçando assim as suas diferenças em relação aos fenômenos físicos. Mas é
verdade também que, na mesma medida, Wittgenstein não desconsidera que, por assim dizer,
a natureza das coisas das quais a linguagem pretende ser a expressão desempenha papel
importante na eleição de certas maneiras de exprimi-las em detrimento de outras. Por
conseguinte, do ponto de vista de Wittgenstein, o paralelo entre os estados psíquicos e os
fenômenos da física mostra-se repleto de confusões não em virtude de tratar-se de fenômenos
cuja natureza é diferente, mas em razão de um tal paralelo desconsiderar as diferenças entre
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os jogos de linguagem nos quais os objetos físicos e os estados de alma podem ganhar uma
expressão. O modelo referencialista, por essa perspectiva, deve mostrar-se inadequado se
aplicado ao domínio das expressões para estados psicológicos por estar associado a um
determinado modelo de verificação. Desta associação resulta que a aplicação de um tal
modelo leva-nos a tratar as expressões para estados anímicos como descrições. E não é
simplesmente que tais expressões não possam ser subscritas na categoria de descrições, mas
que as descrições de estados mentais não descreveriam um objeto, como parece ser o que
inevitavelmente se sucede da aplicação do modelo objeto-designação quando aplicado ao
domínio das expressões psíquicas. Por isso mesmo, Wittgenstein deve recusar o paralelo entre
os fenômenos físicos e os estados psíquicos, o que, no interior de sua reflexão não pode senão
ter o sabor da trivialidade de tratar-se de jogos de linguagem diferentes.
Em nome do significado como uso Wittgenstein recusa toda e qualquer determinação
do sentido exterior à gramática. Aliás, essa maneira de conceber o significado inscreve-se no
seio da recusa a determinações do sentido situadas no exterior da gramática. A partir dessa
concepção de significado, Wittgenstein nota que aquilo que é relevante à significação de uma
expressão qualquer pertence ao próprio jogo de linguagem no qual ela se insere. Seja lá o que
for relevante ao sentido, fatos do mundo, intenções, expectativas, atos anímicos, práticas
simbólicas e não simbólicas, deve constituir-se na gramática cujas regras determinam a
margem de liberdade de uso das palavras e das ações. Em sendo assim, o combate à aplicação
do modelo de significado referencialista, no contexto dos estados psíquicos, representa um
importante componente de afirmação da autonomia da gramática. Afinal de contas, as
descrições dos estados psicológicos, dado seu caráter oculto, são pródigas em suscitar a ideia
de que o sentido linguístico é inapreensível, uma vez que os estados de coisas descritos
significam uma importante peça na constituição do sentido. Por um lado, o combate ao
modelo referencialista, no contexto da análise das expressões para estados psíquicos, significa
que uma palavra não se torna a palavra para um objeto por meio de um mecanismo de
associação exterior à gramática na qual tal palavra tem lugar, de tal forma que não seria o
objeto, considerado estritamente, que dota a palavra de um significado. Salvaguardadas as
diferenças, essa crítica ao modelo referencialista vale tanto no que respeita aos jogos de
linguagem dos conceitos psíquicos como no que respeita aos jogos de linguagem que
concernem às expressões sobre o mundo físico. Por outro lado, o combate ao modelo
referencialista significa que os estados e atos da alma não podem ser tratados exatamente à
maneira como tratamos objetos físicos. Afinal de contas, um importante aspecto dos objetos
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físicos é o fato de que não os observamos com o propósito de alterá-los, pois não é outra coisa
o que se significa com a ideia de independência dos objetos em relação à percepção. Do ponto
de vista gramatical, em razão do caráter inobservável dos estados anímicos, eles não podem
ser considerados como objetos.243 Assim, a caráter inobservável dos estados anímicos,
considerado por Wittgenstein a contrapelo daquele exercido pelos objetos físicos, remonta ao
reconhecimento de diferenças entre os jogos de linguagem nos quais objetos físicos ou
estados mentais tem relevância. O caráter inobservável dum domínio contraposto à natureza
observável de outro deve traduzir-se na diferença entre os papeis que um e outro podem
exercer nos jogos de linguagem.
Tudo se passa como se a vida anímica dos homens não se deixasse descrever. O
caráter inapreensível da vida anímica seria um resultado do quanto ela tem de
extraordinariamente complicada e do fato de ela constituir-se por um gênero de experiência
que não se deixa capturar por meio de descrições. As coisas se passariam assim em virtude de
a vida anímica “assemelhar-se, em grande medida, a uma formação de nuvens coloridas na
qual cada forma é a passagem para outras formas, para outras transições”, de tal sorte que as
descrições dos estados anímicos seriam incapazes de captá-los no que eles têm de singular,
apreendendo-os apenas em seus aspectos mais gerais.244 Wittgenstein não nega que a vida
anímica possa caracterizar-se por uma tal dinâmica, apenas faz notar que, apesar do caráter
aparentemente indeterminado dos estados anímicos, continuamos a elaborar descrições da
vida anímica. A dificuldade, aqui, é esclarecer como devem ser compreendidas as descrições
de um domínio cuja natureza parece significar um obstáculo incontornável à descrição. A
fonte dessa dificuldade não é outra senão a subordinação dos jogos de linguagem em que tem
lugar descrições relativas à vida anímica a um modelo de exatidão e de descrição
contrabandeado dos jogos de linguagem no qual estão concernidas as descrições sobre o
mundo físico.245
É verdade que a resposta de Wittgenstein à compreensão de que a vida anímica seria
constituída por uma modalidade de experiência que não se deixa capturar por descrições,
consiste em dizer que, a despeito da natureza da vida anímica, continuamos a descrevê-la.
Essa resposta tem o mesmo sentido da observação diante da constatação das razões por que,
em última análise, os enunciados que pretendem descrever os estados e atos anímicos não
descreveriam objetos, a saber: que, a despeito disso, continuamos a chamar os enunciados
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sobre atos e estados anímicos de descrições. Por isso mesmo, a dificuldade é como
compreender o conceito de descrição aplicado a um contexto no qual não parece haver lugar
para descrições. A dificuldade, aqui, tem a forma “a vida anímica não se deixa descrever e, no
entanto, eu a descrevo”. Ao notar o contrabando do modelo de exatidão que se pretende
aplicar no terreno dos conceitos psíquicos, Wittgenstein parece subscrever a aplicação de um
tal modelo como característica da confusão entre o mundo da consciência e o mundo físico.
Esse modelo de exatidão parece perfeitamente aplicável ao domínio dos conceitos psíquicos,
na medida em que se compreende que a descrição da vida anímica consiste na descrição de
objetos. Nesse sentido, a relativização da aplicação de um tal modelo deve começar pela
consideração de que “a descrição da vivência não descreve um objeto”, embora nada impeça
que a descrição de uma vivência sirva-se de objetos.246 E se a relativização deve começar por
aí, é porque a aplicação de um tal modelo de exatidão teria como resultado capital a ideia de
que os conteúdos de consciência são ocultos à observação alheia e, por isso, não seria possível
ter certeza acerca dos enunciados que os exprimem. A consideração de que a descrição da
vida anímica não compreende a descrição de objetos significa que o resultado da aplicação de
um modelo de exatidão contrabandeado do domínio dos jogos de linguagem sobre objetos
físicos não poderia ser outro, pois um tal resultado é o efeito da aplicação de critérios de
correção inapropriados ao domínio dos conceitos anímicos.
A compreensão dos conceitos anímicos não pode prescindir da gramática cujas regras
determina os usos possíveis desses mesmos conceitos. Assim, ao reportar o sentido dos
enunciados dos estados e atos da alma às práticas nas quais a gramática que determina os usos
dos enunciados é instituída, Wittgenstein pode identificar o amestramento relativo ao uso de
descrições da vida anímica ao aprendizado das descrições de objetos físicos. Aprendemos o
jogo de descrição de objetos e, com isto, aprendemos a descrever a vida anímica, mas a
descrevemos num outro sentido. Em outras palavras, não fazemos descrições de atos e estados
da alma no mesmo sentido em que descrevemos objetos físicos.247 E que “descrição” não
tenha, em ambos os casos, o mesmo sentido parece ter como razão o caráter inobservável da
vida anímica. A estratégia de Wittgenstein, também aqui, consiste em situar a diferença de
sentido na gramática. Tanto é assim que, depois de estabelecer que não é possível a
observação de estados anímicos em virtude de as vivências não constituírem objetos de
observação, Wittgenstein assinala que uma tal impossibilidade só pode ser de natureza
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gramatical.248 A dificuldade então concernida na ideia de que fazemos descrições da vida
anímica, ao passo que, segundo a própria gramática dos conceitos psíquicos, devemos admitir
que a vida anímica não se deixaria descrever, só pode ser resolvida a partir da consideração de
que, a despeito disso, continuamos a chamar de descrição da vida anímica os enunciados que
pretendem exprimir estados e atos da alma. Resolver a dificuldade dessa maneira é mais um
sinal de que a compreensão dos conceitos psíquicos deve reportar-se à maneira como
utilizamos as expressões da vida anímica. Nessa medida, a diferença entre o sentido das
descrições de objetos e as descrições da vida psicológica deve ser entendida como situada no
plano dos jogos de linguagem e não dos próprios fenômenos, o que não quer dizer, é claro,
que não haja diferenças no plano dos fenômenos. Mesmo porque a existência de diferenças no
âmbito dos fenômenos só poderia ser reconhecida no lugar em que ela é traçada: no plano da
gramática que torna possível a elaboração de enunciados com sentido a respeito desses
mesmos fenômenos, pois a diferença, enfim, concerne ao modo de apresentação das coisas e
não às próprias coisas.249
A aplicação do modelo referencialista ao domínio dos conceitos psíquicos envolveria,
por essa perspectiva, a desconsideração de que a vida anímica é descrita num outro sentido
em que compreendemos um relato sobre objetos como descrições do mundo físico. O modelo
de exatidão filiado a essa imagem de significado compreende uma forma de verificação
apropriada apenas ao âmbito da descrição de fenômenos físicos. Aplicá-lo indistintamente ao
âmbito das palavras para estados de alma significaria então deixar-se enredar pelo fascínio
linguístico cuja principal ilusão corresponderia a compreender a linguagem como não mais do
que um conjunto de descrições. Esta concepção de linguagem, do ponto de vista de
Wittgenstein, é diretamente tributária do modelo referencialista do significado. Por essa razão,
o modelo de exatidão característico dos jogos de linguagem em que consistem os enunciados
sobre objetos revela-se inapropriado ao âmbito dos jogos de linguagem que envolvem
conceitos psíquicos. Conceber a linguagem como um conjunto de descrições, por sua vez,
seria um resultado da generalização cuja principal consequência não é menos do que o
contrabando do conceito de descrição, tal como aplicado no terreno das descrições de objetos
físicos, para o terreno das expressões psicológicas. Se nada nos impede de considerar os
enunciados sobre a vida anímica como descrições, não poderíamos também aplicar o conceito
de descrição, que está em jogo na compreensão dos enunciados sobre objetos, impunemente,
no âmbito dos enunciados para estados psicológicos.
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Os prejuízos à compreensão produzidos pela aplicação indistinta do conceito de
descrição resultam muito menos da ideia de que descrevemos estados anímicos do que da
ideia de que os descrevemos à maneira como fazemos descrições de objetos. Com o propósito
de evitar que o sentido dos enunciados seja situado no âmbito secreto da alma, Wittgenstein
não recusará o caráter de secreto ao que se passa na alma, tampouco subscreve a ideia de que,
em razão desse caráter, a descrição da vida da alma não seja possível, a menos que se entenda
por descrição uma apresentação geral daquilo cuja produção tem forte marca subjetiva. De tal
forma que os enunciados sobre as vivências sempre deixariam algo por dizer, mas que não
poderia ser captado por palavras cuja feição é a de uma generalidade. Não se vê negado assim
o caráter subjetivo que marca a vida anímica, afinal o alvo da análise gramatical de
Wittgenstein, nesse ponto, é a ideia de que tal caráter assinalaria a impossibilidade de
descrição do que se passa na alma. Agora, articular o caráter subjetivo da vida anímica com a
possibilidade de descrevê-la quer dizer que Wittgenstein não nega a marca subjetiva dos
caracteres da alma, mas, em igual medida, não subscreve o que parece ser a consequência
mais natural da afirmação de uma tal marca subjetiva: o que se passa na vida anímica não
poderia ganhar expressão em descrições. O título de descrições para os enunciados sobre
estados da alma, que Wittgenstein, de modo algum, recusa conceder-lhes, torna-se possível
mediante a relativização do conceito de descrição, visto que a descrição do estado psíquico
não descreve um objeto. O que permite que não seja recusado o título de descrições para os
enunciados sobre estados da alma é exatamente o que vale tanto para descrições desses
estados quanto para descrições de objetos: as condições de sentido do discurso são, elas
mesmas, linguísticas. Isto quer dizer que tudo o que possa ser relevante à compreensão dos
enunciados sobre objetos pertence aos jogos de linguagem que se constituem não à revelia das
próprias coisas, mas cujos elementos, que possibilitam o seu funcionamento, devem preservar
uma certa autonomia em relação às próprias coisas. A concepção correlata a essa, aplicada ao
âmbito dos conceitos psíquicos, significa que tudo o que é relevante à compreensão das
manifestações da vida anímica pode ser dito, na medida em que o que é relevante deve
pertencer à linguagem. Com feito, se o que chamamos de descrição de uma vivência só pode
significar uma descrição da vivência em seus caracteres mais gerais, seja como for, o que se
deixa dizer por meio da descrição é, por essa perspectiva, mais do que necessário, suficiente à
compreensão da descrição. Quanto ao que a descrição deixa para trás, por ser incapaz de
capturar, deve ser subscrito, de maneira geral, na categoria de irrelevante à compreensão.
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A analogia entre a descrição das vivências e a descrição de objetos é enganadora
exatamente por retirar da vida anímica o acento subjetivo cujo sinal é o caráter
intrinsecamente indeterminado de certos usos das expressões psicológicas. É verdade que
Wittgenstein não compreende ser essa vagueza uma marca reconhecível unicamente nos
conceitos psíquicos.250 Afinal, ela deve ser compreendida mais como o reflexo da
consideração de que a margem de manobra de uso dos enunciados não é determinada por uma
estrutura a priori do que da natureza subjetiva da vida psíquica.251 No entanto, compreender
as expressões para estados da alma como descrições, a despeito do caráter desses mesmos
estados, torna-se possível somente na medida em que o conceito de exatidão aplicado ao
âmbito dessas descrições é tão diferente do conceito de exatidão aplicado ao âmbito das
descrições de objetos quanto o próprio conceito de descrição. A vagueza característica das
descrições dos estados e atos anímicos articula-se em relação à satisfação da exatidão
compreendida como condição mínima da compreensão do discurso em que se resolvem tais
descrições. Assim, tais descrições nem são indeterminadas a ponto de tornar impossível a sua
compreensão, nem tampouco seriam exatas à medida como podem ser descrições de objetos.
Isto só é possível à medida que Wittgenstein entende que, ao usarmos uma palavra para um
estado psíquico, como, por exemplo, “dor”, não estamos apontando para algo cujo acesso é
impossível ao olhar alheio, mas para o lugar destinado a essa palavra na gramática, embora a
palavra tenha como referência um estado anímico. A determinação do significado da palavra,
que pode ter como componente importante haver uma referência, estabelece-se por meio de
laços gramaticais, de modo que determinar a posição da palavra na gramática compreende a
determinação dos usos que podem ser feitos dela. Em sendo assim, não está em jogo a
negação da existência do estado anímico ao qual a palavra “dor” se refere, muito menos que o
estado anímico correlato seja irrelevante à sua expressão, mas que os critérios segundo os
quais quem quer que seja denomina o que sente como sendo uma “dor” pertencem à
gramática. Por conseguinte, os sinais exteriores dos estados anímicos, como é o caso da
manifestação de dor, já se encontram estruturados numa gramática contra o pano de fundo da
qual é possível discernir entre o uso correto e o incorreto das palavras para estados psíquicos.
Uma gramática dos estados psíquicos construída segundo o modelo referencialista do
significado não pode senão destinar ao objeto um papel irrelevante na expressão dos estados
psíquicos. Isto porque, como já vimos, a descrição de uma vivência não descreve exatamente
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um objeto, como se, ao nomear uma sensação, estivéssemos nomeando um algo que a palavra
nomeadora deve doravante substituir. Além disso, uma gramática construída assim, por
fundar-se no contrabando do conceito de descrição e de exatidão característicos dos jogos de
linguagem concernentes a objetos físicos, compreende ser a relação entre um conceito
psíquico e os estados anímicos como a relação entre um conceito e o conjunto de objetos
pertencentes ao domínio de significação do conceito. Desse modo, as palavras das quais se
compõem as descrições da vida anímica só poderiam mesmo ter o caráter de gerais, o que
quer dizer que jamais lograriam compor enunciados que significassem uma descrição por
serem incapazes de exprimir os caracteres que realizam as peculiaridades subjetivas da vida
anímica. Por essa perspectiva, a aplicação do modelo de exatidão característico dos jogos de
descrição de objetos físicos traduziria uma exigência estranha ao domínio dos conceitos
psíquicos e da qual parece resultar inevitável a incerteza como essencial às expressões
psicológicas. Afinal, desse ponto de vista, tanto faz a ausência de referência ou o caráter
inobservável das vivências, pois, seja como for, faltar-nos-iam critérios segundo os quais
discernir o uso correto do uso incorreto das palavras, assim como não haveria critérios com
que distinguir as situações nas quais a certeza é perfeitamente aplicável daquelas em que a
dúvida sensata é possível.
Ao relativizar tanto o conceito de descrição como o de exatidão, Wittgenstein pretende
mostrar então como a expressão para um estado psíquico pode ser compreendida sem abdicar
do caráter subjetivo. Tanto a ênfase no caráter subjetivo da vida anímica a ponto de concebêla como inexprimível como a negação de existência dos estados psíquicos parecem
procedimentos distintos a ter uma consequência comum, a de que a vida anímica não se deixa
dizer. A consequência comum, por sua vez, parece ser sinal de que ambos os procedimentos
consistem na aplicação dos conceitos de descrição e de exatidão, em certa medida,
característicos dos enunciados sobre objetos, e com base nos quais é construída a concepção
de linguagem como reduzida ao trabalho de descrição. A associação entre os conceitos
psíquicos e as manifestações naturais dos estados da alma, compreendida por Wittgenstein
como essencial à relação dos conceitos psicológicos com os estados e atos da alma, permite
que a análise wittgensteiniana da gramática das sensações destine um lugar no domínio do
significativo às expressões psicológicas que não significa a subtração do que tais expressões
têm de peculiar. Por outro lado, isto parece ser tudo o que uma linguagem subordinada ao
modelo referencialista, de acordo com a própria análise wittgensteiniana, mostra-se incapaz
de fazer, de modo que haver uma consequência comum entre o procedimento que consiste em

123

situar o ponto de determinação dos conceitos psíquicos na consciência e o que consiste em
negar a existência de uma referência para esses mesmos conceitos significa que ambos
pretendem, cada um à sua maneira, compreender a vida anímica com base na analogia com o
mundo físico. É verdade que, enquanto construção de gramáticas das sensações, ambos
fracassam por razões diferentes, mas também é verdade que, se o que se desenvolve a partir
da gênese dos dois procedimentos não coincide, por outro lado, disso não decorre que a
gênese não seja comum.
A análise dos conceitos psíquicos desenvolvida por Wittgenstein, na medida em que
pode ser compreendida como crítica tanto a um como ao outro dos procedimentos que
mencionamos, deve, pelas mesmas razões, considerar como desencaminhador o paralelo entre
o domínio dos conceitos psíquicos e o universo da física. Tal paralelo consistiria em
compreender que a psicologia trata dos processos que pertencem ao domínio psíquico à
maneira como a física trata os fenômenos circunscritos na espera da física. Assim, o
estabelecimento desse paralelo conduziria inevitavelmente a tratar os estados e atos da alma,
como ver, ouvir, pensar, sentir, desejar como objetos de descrição das vivências em que
consistem esses mesmos estados. O paralelo é enganador por compreender que os estados e
atos anímicos seriam objetos de uma psicologia, no mesmo sentido em que fenômenos
elétricos e o movimento dos corpos constituem objetos da física. A principal razão do caráter
enganador de um tal paralelo traduz-se numa confusão categorial que consiste em aplicar
conceitos num domínio no qual tal aplicação se revela inadequada. Se as vivências não podem
ser objeto da psicologia, como os fenômenos físicos o são da física, é porque, ao contrário do
que se passa com os fenômenos psíquicos, o objeto de investigação da física pode ser
apresentado à maneira como um geólogo nos apresenta seu objeto de estudo. Ao contrário, a
investigação que perfaz a psicologia consiste na observação das manifestações,
compreendidas como o sinal exterior dos estados anímicos.252 Ao passo que o físico, por essa
perspectiva, observa fenômenos cuja existência deve independer da percepção, o psicólogo
observa manifestações de estados psíquicos que, do ponto de vista de Wittgenstein, não
poderiam ser adequadamente compreendidos se destituídos dos seus caracteres subjetivos. A
expressão dos estados psíquicos é marcada assim pela ação recíproca entre o acento subjetivo
que caracteriza os estados psíquicos e a objetividade dos critérios da gramática, na qual a
expressão dos estados psíquicos tem lugar. Essa ação recíproca tornaria possível a observação
dos estados psíquicos, não à maneira como os fenômenos físicos podem ser observados, já
252
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que a partir das manifestações em que os atos e estados da alma se exprimem. Enfim, ao
conceber as manifestações como sinais exteriores dos estados da alma que, como tais, já se
encontram estruturados por uma gramática, Wittgenstein compreende que os estados anímicos
são exprimíveis a despeito de não constituírem objetos observáveis. Isto quer dizer, dentre
outras coisas, que deve ser possível discernir as diferentes espécies de expressões dos estados
psíquicos, como, por exemplo, entre as lágrimas enquanto manifestação de dor e as lágrimas
enquanto expressão de alegria. Tudo se passa então como se a possibilidade de discernir entre
as espécies de expressões psicológicas significasse que os estados psíquicos tornam-se
observáveis mediante os seus sinais exteriores. Isto porque os usos da palavra para um estado
anímico são instituídos na dependência da existência da manifestação relativa ao estado
anímico do qual a palavra deve ser a expressão.
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3. Paralelismo psicofísico

Nada parece mais natural do que conceber os fenômenos psíquicos como
caracteristicamente inobserváveis e, portanto, apreensíveis somente a partir da introspecção,
por oposição ao caráter observável do mundo físico. Uma tal oposição, à primeira vista,
compreende serem tão diferentes esses dois domínios quanto as leis que os governam. No
entanto, nesse caso, o reconhecimento de que se trata de domínios distintos apenas oculta as
razões pelas quais os confundiríamos. Reconhecê-los como irredutivelmente distintos parece
resultar da aplicação de um único modelo de significação à luz da qual as diferenças se
mostrariam evidentes. A aplicação de um único modelo de significação teria assim como
resultado mais imediato a assimilação ilegítima de expressões sobre o interior a expressões
sobre o exterior. A diferença que salta aos olhos diz respeito ao fato de que se se trata de uma
afirmação sobre uma experiência interior, naturalmente, ela não pode basear-se em uma
observação sobre o exterior. O principal sinal da aplicação do mesmo modelo de significado,
a partir da qual se embaralham interior e exterior, é a pergunta a respeito de em que então uma
tal afirmação estaria baseada. Inevitavelmente a resposta a essa pergunta não poderia ser
senão que a afirmação está baseada em algo situado no interior e que, como tal, só pode ser
objeto de observação do próprio sujeito. Afinal, trata-se de uma afirmação sobre o interior. O
modelo de significado em questão subscreve a exigência de que haja algo em que as
afirmações estejam baseadas.253 Em sendo assim, nada é mesmo mais natural do que concluir
que as expressões para estados psíquicos estariam baseadas na introspecção na mesma medida
em que as afirmações sobre o mundo físico estariam baseadas na percepção exterior, de tal
sorte que uma névoa de mistério encobre o mundo da consciência ao passo que o mundo
físico, por oposição a ele, mostra-se transparente. O caráter inequívoco das expressões sobre o
mundo físico seria, de acordo com essa perspectiva, um sucedâneo de haver um algo comum
visado pela percepção na qual essas expressões se baseiam e que lhes confere objetividade.
Exatamente ao contrário do que, segundo essa perspectiva, se passaria com as expressões para
estados psíquicos.
Ao traçar o seu plano de análise dos conceitos psíquicos, como vimos, Wittgenstein
considerará ser uma importante característica das palavras para estados psíquicos que somente
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as expressões dos estados psíquicos alheios podem ser julgadas do ponto de vista da
observação. Isto quer dizer que somente quando declinados na terceira pessoa os verbos
psicológicos devem ser verificados pela observação, ao contrário do que se estiverem na
primeira pessoa. À consideração dessa característica das expressões psíquicas associa-se a
recusa à ideia de que haja um qualquer mediador mental entre a palavra e as ações, de sorte a
ser concebível inferir do próprio comportamento ou por introspecção os conteúdos anímicos a
serem expressos. Disto não decorre, porém, a negação de que as expressões para estados
psíquicos estejam baseadas em algo, mesmo porque nada parece obstar contra o fato de que as
palavras se referem às sensações. Wittgenstein situa a questão na maneira como as palavras
psíquicas se vinculam às sensações, de sorte a fazer ver que uma afirmação que veicule
conteúdos anímicos baseia-se nas sensações, mas não no sentido de que se vale da observação
dos estados anímicos correlatos, mas no sentido de que os estados anímicos são expressos
pela afirmação. Nesse sentido, a consideração da característica diferença entre o uso de
expressões na primeira e na terceira pessoa vale-se da distinção entre informação e
exteriorização, o que quer dizer que, quando empregadas na primeira pessoa, as expressões
psicológicas não se traduzem em conteúdos informativos, mas meramente expressivos.
É tão natural conceber os fenômenos psíquicos como caracteristicamente ocultos como
nos parece estranha a consideração de que as expressões para esses mesmos fenômenos não se
baseiam numa espécie de observação privilegiada da primeira pessoa. As coisas se passam
assim, segundo Tugendhat, em virtude de assimilarmos “todas as afirmações a um único tipo
e depois as interpretamos segundo o modelo de afirmação de observação”. 254 Uma vez
subsumidos no modelo de afirmação de observação, os enunciados sobre estados psíquicos
passam a ter a tarefa de exprimir conteúdos inobserváveis do ponto de vista alheio e de cuja
observação a sua compreensão não pode prescindir. Desse modo, àquela assimilação associase inevitavelmente a concepção dos estados psíquicos como encerrados num domínio cujos
caracteres seriam inteligíveis apenas se explorados do ponto de vista da introspecção. A
compreensão dos enunciados sobre estados psíquicos só é possível na medida em que uma
afirmação proferida por alguém possa ser proferida por outrem segundo as mesmas regras de
enunciação, o que quer dizer que julgamos os enunciados a partir do conjunto de ações e
declarações estabelecidas como padrões segundo os quais os elaboramos. Em sendo assim, a
capacidade de usar corretamente as palavras coincide com o conjunto de competências de
cujo domínio depende a capacidade de discernir usos corretos de usos incorretos. Incorporar
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as expressões psíquicas ao modelo de afirmação de observação resulta em exigências que
essas expressões não podem satisfazer, não pelo caráter privado do domínio da consciência,
mas pelo caráter peculiar dos jogos de linguagem nos quais as expressões psicológicas têm
lugar. Uma tal incorporação então desconsidera as particularidades dos jogos, elegendo o
caráter privado dos estados psíquicos como a razão pela qual tais estados não poderiam ser
observados à maneira dos objetos físicos. Feito isso, os enunciados sobre estados psíquicos
devem necessariamente fracassar, haja vista que o sujeito seria o único a ter acesso aos
caracteres psíquicos sem cuja apreensão não seria possível discernir entre usos corretos e
incorretos de um qualquer enunciado relativo a estados psíquicos. Em outras palavras, eu não
posso saber se ele tem dor quando ele a manifesta, pois somente ele pode observar as
sensações concernidas na expressão de dor. Diante desse quadro, o paralelismo psicofísico
deve significar a salvação da lavoura por tornar compreensíveis os misteriosos processos e
estados anímicos a partir da ação mediadora de caracteres fisiológicos. Pelas mesmas razões,
recusar uma explicação dos processos e estados anímicos que se constitua por apelar para tal
ação mediadora parece significar o mesmo que subscrever uma noção de alma compreendida
como uma entidade fantasmagórica.255
A correspondência entre os constituintes do mundo da consciência e caracteres
fisiológicos teria a virtude de tornar os processos anímicos compreensíveis pela razão de fazer
a compreensão deles ser determinada por elementos observáveis. A correlação entre os
estados e processos anímicos e os elementos observáveis traduz-se na modalidade de uma
conexão causal, o que quer dizer que tornar aqueles estados e processos compreensíveis
significa explicá-los a partir de seus efeitos. A causalidade, então, aplicada nesse contexto,
consiste em tornar compreensíveis os processos psíquicos, explicando-os pelo seu correlato
exterior. Isto porque a conexão causal entre sensações e elementos exteriores torna possível a
compreensão do domínio psíquico por meio do apelo a elementos que, ao contrário dos
caracteres psíquicos, são observáveis. De acordo com essa perspectiva, a correlação entre
sensações e caracteres fisiológicos destitui os processos psíquicos do caráter de insondáveis
em virtude de situar as sensações no domínio das fontes de conhecimento do mundo físico.256
É mais ou menos esse o ponto de vista defendido por um Russell entusiasmado com o
behaviorismo e essa parece ser uma daquelas perspectivas cuja falta de sentido a análise
lógica de Wittgenstein parece desnudar. Do ponto de vista da concepção defendida por
Russell, a distinção entre mente e matéria, que tem como resultado conceber as leis físicas
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como não aplicáveis no domínio da psicologia, será compreendida como não tão fundamental
quanto parece ser. Afinal, os constituintes da mente tornam-se compreensíveis tão somente
por recurso a caracteres exteriores com os quais eles estariam correlacionados. É como se o
fato de haver uma causa externa comum das sensações lhes conferisse objetividade. Uma tal
causa exterior não parece poder prescindir da correlação entre imagens e sensações. No
entanto, ao passo que as sensações são travadas em relação causal com processos fisiológicos,
as imagens não se ajustam plasticamente às sensações que lhes são correlatas.
As imagens, além de sua causa hipotética situada no cérebro, seriam tramadas em
conexão causal com objetos físicos, mas, ao contrário das sensações, reportam-se a objetos
situados no passado, de sorte que permanecem privadas num sentido em que as sensações não
o são. A correlação entre as sensações e os processos fisiológicos permitiria que aquelas
pudessem ser substituídas por estes. A possibilidade de tal substituição significa exatamente a
ideia de que, pelo paralelismo psicofísico, as sensações seriam situadas no interior do domínio
ao qual pertencem as fontes do conhecimento físico, o que é o mesmo que dizer que a
correlação entre caracteres anímicos e elementos fisiológicos significa a explicação do
inobservável pelo observável. Mais do que isso, ao reduzir as sensações ao domínio das fontes
do conhecimento físico, essa perspectiva pretende fazer ver que não faz sentido algum
distinguir a percepção como sentido interno da percepção como sentido voltado para o
exterior, a observação interior da observação exterior. Afinal, uma vez situadas as sensações
no domínio das fontes do conhecimento físico, pode-se afirmar que toda percepção é alçada
do exterior, não havendo lugar para a introspecção como um conhecimento de espécie
peculiar.257
O combate à noção de introspecção como uma modalidade de observação em que se
baseariam os enunciados relativos a conteúdos mentais conduz essa perspectiva a recusar a
concepção segundo a qual o conhecimento dos próprios estados anímicos seria
incomparavelmente mais certo do que o conhecimento do mundo exterior, mesmo porque o
conhecimento dos estados psicológicos não se dá senão pela via do mundo exterior.258 O
combate daquela noção de introspecção envolve, dentre outras coisas, rejeitar que haja
qualquer mediação mental entre as palavras e as ações ou entre as palavras e os objetos. Esta
recusa, associada ao combate daquela noção de introspeção, é um importante componente no
desenvolvimento da concepção behaviorista do significado. Afinal de contas, uma tal recusa
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prepara o terreno para conceber a relação entre as palavras e o significado como sendo da
natureza de uma lei causal que governa os usos das palavras e as ações relacionadas ao seu
emprego.259 Compreendida assim, como sendo de natureza causal, a relação entre as palavras
e o significado, não parece haver margem para conceber que compreender uma palavra não
seja ser capaz de agir de acordo com o que ela significa, de tal sorte que compreender o
significado de uma palavra não coincidiria exatamente com ser capaz de apresentar a sua
definição, pelas mesmas razões que um planeta que está se movendo não deve ser capaz de
apresentar-nos as leis de Kepler.260
O significado se constitui por uma relação causal. Por isso mesmo, a pergunta sobre o
que constitui o significado não pode ser equivalente à pergunta por qual significado a palavra
possui, mas pela modalidade de relação que a palavra estabelece com aquilo a que se refere e
a partir da qual o significado se constitui.261 Essa concepção de significado situa-se no mesmo
registro daquela maneira de conceber as sensações que permite situá-las no domínio das
fontes do conhecimento físico, afinal, por essa perspectiva, o significado passa a depender
unicamente de conteúdos observáveis, na mesma medida em que prescinde de caracteres
mentais. Assim, por exemplo, alguém que, atravessando distraidamente uma rua, e que, de
repente, seja surpreendido pela chamada de atenção “Cuidado! Vem um automóvel”,
simplesmente olharia em volta e daria um salto para o lado. Aqui, o que a perspectiva
behaviorista mais ressaltaria é o quanto a reação às palavras é capaz de dispensar qualquer
intermediário psíquico, não havendo lugar para o que se possa chamar de “ideia”.
Compreender, desse ponto de vista, significa reagir corretamente às palavras sem que seja
necessário apelar para qualquer elemento situado além ou aquém delas que, neste caso,
funcionam como dispositivos de ação. Reduzir a compreensão do significado a uma reação
consiste num importante componente da redução dos processos psíquicos aos processos
fisiológicos. Desse modo, a compreensão, em jogo aqui pertence ao cérebro e aos nervos, pois
se constitui como hábitos adquiridos ao longo do amestramento em uma linguagem, o que não
é mais do que reduzir o processo de compreensão a meras leis causais fisiológicas.262
Se, por um lado, a natureza das sensações permite o seu deslocamento para o âmbito
das fontes do conhecimento físico, por outro, as imagens constituem um obstáculo à redução
do universo anímico a leis causais na exata medida em que situar a sua causa no cérebro tem
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apenas o caráter de uma hipótese. O caráter hipotético da determinação causal das imagens
assim é um empecilho à conclusão de que é possível obter leis causais exatas num cenário no
qual as causas sejam psíquicas. Se não há como apresentar uma resposta conclusiva à questão,
não é em virtude de se tratar de uma questão insolúvel, mas em razão de a ciência ainda não
ser capaz de fornecer dados que permitam alcançar uma conclusão que não seja meramente
provável.263 É exatamente esse o diagnóstico de Russell a respeito do behaviorismo e parece
ser, mais ou menos, o que Russell extrai desse diagnóstico, além de tudo o mais, que
Wittgenstein parece pretender evitar. Do ponto de vista de Wittgenstein, é como se Russell
estivesse enredado numa ficção gramatical que consiste em reduzir os fenômenos psíquicos a
caracteres observáveis. Ou, quando menos, é o que faz parecer a narrativa do surgimento dos
problemas filosóficos relativos aos processos e estados psíquicos e ao behaviorismo. Esta
narrativa situa o prognóstico feito por Russell de que a incerteza acerca do domínio mental
um dia cesse, dando lugar ao conhecimento certo, como mais um componente da ficção
gramatical que a concepção behaviorista envolveria. Segundo tal narrativa, o primeiro passo
na direção dos problemas filosóficos a respeito de estados e processos mentais e do
behaviorismo é inteiramente descontínuo. O caráter discreto do primeiro passo significa haver
um hiato entre a abordagem dos estados e processos anímicos e a definição de sua natureza. A
tentativa de compreender tais estados e processos teria como característica a hesitação em
relação à definição da natureza desses mesmos estados e processos, como se o mistério
inerente ao domínio mental não permitisse que uma investigação os desvendasse. Segue-se de
ter deixado em aberto a natureza dos estados e processos anímicos que não será possível saber
um pouco mais sobre ela a menos que o ponto de vista do qual a abordamos seja alterado.
Analisar os processos e estados psíquicos de um outro ângulo quer dizer abordá-los de
uma perspectiva que torna possível uma exata compreensão deles. O golpe de vista aqui
compreende a fixação num modo de ver que consiste em entender os processos anímicos
como vinculados causalmente a caracteres fisiológicos de cuja mediação passará a depender o
conhecimento da mente e aos quais, portanto, eles devem ser reduzidos.264 O que Wittgenstein
compreende como o passo decisivo no espetáculo da prestidigitação consiste exatamente em
conceber a mediação dos caracteres fisiológicos como o único remédio para o caráter oculto
dos processos e estados anímicos, como se não sendo possível observá-los por eles mesmos,
não restasse outra alternativa a não ser observá-los através de deus efeitos. Observá-los
através de seus efeitos, a despeito de em virtude de seu caráter inobservável não ser possível
263
264

Cf. RUSSELL, Bertrand. The Analysis of Mind, p. 157
WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical Investigations, § 308.

131

deslindar a sua natureza. A natureza dos estados e processos psicológicos permaneceria
indecidida, estaríamos, contudo, certos de que não se trata de uma tarefa impossível decifrála, ao passo que teríamos o alento de ser possível ler processos e estados anímicos em
processos fisiológicos que, ao contrário daqueles, seriam observáveis.
Feito isso, Wittgenstein pode lançar mão da suspeita de que tanto a perspectiva
introspeccionista como a behaviorista estão baseadas numa característica ficção gramatical.265
Tanto uma como outra seriam fruto de uma concepção primitiva da gramática, que consistiria
em assimilar a variedade de uso das expressões linguísticas a um único tipo de enunciado: a
descrição.266 No entanto, esta assimilação é muito menos a origem da ficção gramatical do
que um de seus principais efeitos. Como toda ficção, a gênese desta compreende confusões
conceituais; como toda ficção, esta caracteriza-se por confusões conceituais de um tipo
específico. Assim, diferentemente das demais ficções, a gênese da ficção em que estaria
enredada a compreensão dos processos e estados psíquicos, com independência desta assumir
a forma de um introspeccionismo ou de um behaviorismo, compreende a confusão entre fatos
e conceitos. Esta confusão categorial, por seu turno, é expressa pela incompreensão da
distinção entre conhecimento e certeza. Como resultado da concepção de que o anímico
vincula-se a caracteres corporais por meio de conexões causais, o paralelismo psicofísico
confundiria a exclusão gramatical da dúvida a respeito das expressões psicológicas com a
presença empírica da certeza a respeito do comportamento. Disto resulta que o paralelismo
psicofísico teria em comum com uma psicologia da consciência a concepção de estados
psicológicos como encerrados em um mundo interior, com a diferença de compreender que a
redução do psíquico ao comportamento lançaria o espírito para o exterior. Por identificar o
psíquico ao conhecimento subjetivo, a partir da ideia de que seria característica da primeira
pessoa um conhecimento reflexivo sobre os estados da alma, uma psicologia da consciência
confundiria a exclusão gramatical da ignorância sobre os próprios estados da alma com a
presença empírica de conhecimento. Tudo se passa então como se a velha disputa entre essas
duas correntes não passasse de uma daquelas “desnecessárias brigas de família”, pois, por
essa perspectiva, a diferença na concepção de significado relativa a cada uma delas não parece
ser mais do que relativa ao lugar que cada uma escolhe para situar os elementos que
determinam a significação. Do ponto de vista de uma, os determinantes da significação
consistem em caracteres psíquicos; do ponto de vista da outra, os determinantes compreendem
caracteres fisiológicos; para ambas, do ponto de vista de Wittgenstein, a determinação do
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significado estaria situada no exterior da gramática em que as condições de significação
seriam articuladas. É importante notar, no entanto, que Wittgenstein não nega, nem afirma
que haja algo correlato no cérebro, mas apenas que a relação entre as manifestações
psicológicas e o funcionamento cerebral seja algo tão simples a ponto de haver uma
correspondência isomórfica entre um domínio e outro.
Se recusa tanto a determinação psíquica do significado como a redução do anímico ao
fisiológico, dentre outras razões, sobretudo por entender que os determinantes do significado
estariam situados na própria gramática da linguagem, então Wittgenstein deve apostar todas
as suas fichas na redução do anímico à linguagem. Ao contrário, este desenvolvimento,
aparentemente natural, é também rejeitado por Wittgenstein não apenas porque a sua reflexão
não tem como alvo a elaboração de teses, mas também em razão de a assimilação de um
domínio a outro depor contra o espírito da sua reflexão cujo aspecto principal, a esse respeito,
consiste exatamente em preferir fazer ver diferenças mesmo em territórios conceituais nos
quais não parece haver qualquer uma. Tal preferência tem a ver diretamente com evitar
confusões categoriais. Sob este aspecto, a razão capital para a rejeição do reducionismo do
anímico à linguagem é então a mesma por que Wittgenstein criticaria tanto o behaviorismo
quanto o introspeccionismo. A resposta de Wittgenstein à suspeita de que, por compreender o
instinto como logicamente anterior ao raciocínio, esteja reduzindo o anímico ao corpóreo,
como se estivesse a dizer que “a alma é não mais do que algo no corpo”, nesse sentido, é
bastante exemplar. Depois de responder negativamente, Wittgenstein assinala não ser tão
pobre em termos de categorias a ponto de necessitar assimilar uma a outra.267 A redutibilidade
do domínio da consciência à linguagem, contudo, bem que poderia tornar irrelevante o
eventual caráter oculto dos estados anímicos. No entanto, acreditar que uma tal coincidência
entre linguagem e mundo da consciência resolveria de uma vez por todas os problemas
concernidos no ajuste entre expressões linguísticas e estados anímicos significaria subscrever
uma outra confusão conceitual, a saber: que externo e manifesto estão necessariamente
vinculados.
É nesse sentido que, mais do que desfazer a atribuição do caráter de oculto à alma, que
ele próprio define como sendo metafísico por ser irreversível (metaphysisches Verstecken),
Wittgenstein pretende recuperar a gênese de confusões conceituais em que estariam enredados
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os conceitos psicológicos.268 No que dizem respeito ao caráter oculto da alma, tais confusões
teriam como principal consequência o vínculo necessário entre interno e oculto, externo e
manifesto. Da concepção de um tal vínculo como necessário é que resulta a atribuição da
incerteza ao âmbito do anímico como uma questão de princípio. Isto quer dizer que, por um
lado, não parece haver nenhum obstáculo à compreensão dos processos e estados psíquicos
como privados, de sorte que, sem dificuldade alguma, subscreveríamos a afirmação de que, a
menos que o outro se exprima, não é possível saber o que ele está pensando; por outro lado,
caso o outro se exprimisse numa linguagem ininteligível, como, por exemplo, batendo com o
dedo de uma das mãos na outra mão, numa espécie de código Morse, a expressão não seria
capaz de nos permitir decifrar os conteúdos mentais ocultos e, entretanto, não se poderia dizer
que ele não se exprimiu.269 Em outras palavras, é perfeitamente possível que alguém oculte os
seus pensamentos exprimindo-os numa linguagem inteiramente desconhecida. Por essa
perspectiva, o caráter oculto dos estados anímicos diz respeito mais ao fato de não terem sido
expressos de acordo com nossa gramática do que ao fato de serem internos. É, quando menos,
o que se pode concluir da ilustração apresentada por Wittgenstein, a qual consiste em
imaginar que determinados estados anímicos fossem manifestos em uma linguagem tão
especial que nunca pudéssemos aprendê-la, como por exemplo, “uma linguagem com uma
regularidade extraordinariamente complicada”. Não se trata, porém, de compreender ser
possível pensar numa linguagem e, em seguida, escolher a linguagem na qual se pretende
transmitir os pensamentos. É exatamente o contrário desta perspectiva que a possibilidade de
a expressão do pensamento não ser capaz de destituí-lo do suposto caráter misterioso que lhe
seria inerente, imaginada por Wittgenstein, leva a concluir. Está em jogo, afinal, a ideia de
que apenas é possível escolher a linguagem com a qual pensar, o que significa que o
pensamento é estruturado por regras redutíveis às regras que governam a sua expressão numa
linguagem. Em certo sentido, a gramática é senhora do pensamento, de modo que nos
assenhoreamos de uma linguagem na exata medida em que nos submetemos às regras que a
governam.270
O caráter misterioso do pensamento é frequentemente associado à sua natureza oculta,
de sorte que a sua expressão deveria ser capaz de desfazer os mistérios que o envolvem.
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Destituí-lo dos mistérios que o envolvem corresponde a lhe conferir uma forma que o torne
apreensível. Nesse sentido, as expressões linguísticas cumprem a função de mediação por
meio da qual o pensamento e os estados psíquicos, caracteristicamente espirituais, tornar-seiam observáveis. Esta maneira de conceber a relação do anímico com a linguagem tanto
vincula interno a oculto como externo a manifesto. O exemplo elaborado por Wittgenstein da
expressão do pensamento numa linguagem cuja compreensão não alcançássemos mostra não
ser necessário tanto um como outro vínculo por conceber ser possível que pensamentos,
estados ou atos anímicos sejam ocultados à medida mesma que são proferidos. Tal concepção
conduz inevitavelmente à pergunta a respeito da origem dos mistérios que envolvem a vida
mental, uma vez que o candidato mais natural à origem da incerteza que cerca o anímico – a
sua natureza oculta – torna-se inelegível a partir do caso fictício montado por Wittgenstein. A
simples redução do anímico à linguagem partilharia das mesmas confusões que engendram a
concepção da alma alheia como oculta, pois pode conduzir à confusão entre os dois domínios.
Ao advertir sobre o caráter complicado do conceito de pensamento, Wittgenstein parece
alertar para o risco de, ao reduzir as regras do pensar às regras do dizer, reduza-se um domínio
ao outro, apagando as distinções entre eles. A redução da operação com sinais linguísticos a
instrumento de processo do pensamento, assim como a redução da linguagem à condição de
portadora do pensamento ou de estados da alma, do ponto de vista de Wittgenstein, seria tão
absurda quanto compreender a alma como um nome para algo no corpo.271
A confusão categorial entre linguagem e pensamento parece, aqui, decorrer da
tentativa de evitar os problemas relativos à confusão, também categorial, entre o mundo da
consciência e o mundo físico. Parece-nos ser exatamente com o propósito de evitar tanto esta
quanto aquela confusão categorial que Wittgenstein reconstitui a gênese das confusões em
que estariam enredados os conceitos psicológicos. Ou, quando menos, é com esse propósito
que ele o fará num texto de 1937-1938. Para Wittgenstein, a identificação do psíquico com o
conhecimento subjetivo, que se exprime pela ideia de que o sujeito seria portador de um
conhecimento reflexivo sobre os próprios estados anímicos, envolveria a confusão entre a
exclusão gramatical da ignorância sobre os próprios estados da alma e a presença empírica de
conhecimento. Por essa perspectiva, a pergunta “você está certo de que você sente dor?” seria
sem sentido não em razão de, neste caso, dever haver uma certeza absoluta. “A expressão ‘Eu
devo saber’ – é de fato empregada (daí o labirinto), mas considere as ocasiões nas quais a
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utilizamos”272 A situação designada por Wittgenstein como “labirinto” significa o contexto
filosófico ao qual a gênese das confusões a respeito dos conceitos psicológicos remonta.
Inúmeras imagens enganosas (irreleitende Bilder) perfazem o contexto filosófico dos
conceitos sobre estados anímicos. Tais imagens enganosas consistiriam em confundir uma
expressão de um estado anímico com algo como uma “definição ostensiva, o que não é; algo
como uma descrição, o que não é; algo como a referência a uma pessoa, o que não é; como
algo como um saber, o que não é (‘o interno e o externo’).”273
Com o propósito de explorar as distinções entre o mundo da consciência e o mundo
físico, Wittgenstein traça um contraste entre o que seria uma dúvida sobre os próprios estados
anímicos e uma dúvida a respeito de um objeto físico, como, por exemplo, um livro.274 Tratase de esclarecer os limites da impossibilidade lógica de uma dúvida a respeito dos próprios
estados psicológicos, afinal é perfeitamente concebível que eu duvide se esse livro é meu
livro, mas não o é se esse estado psicológico é meu. A questão passa a ser a respeito do
estatuto da experiência de um estado anímico: “O que é então essa experiência? Ou seja,
como empregamos as expressões demonstrativas nesse caso?” É natural que a resposta de
Wittgenstein seja que o uso das expressões demonstrativas, em se tratando de uma
experiência psicológica, difere radicalmente do uso de expressões demonstrativas no caso de
uma experiência com objetos físicos. E os erros, como afirma Van Gennip, com razão,
ocorrem exatamente naquele ponto em que passamos a julgar que as expressões
demonstrativas apontam para uma experiência, como se dirigissem nossa atenção para os
estados psicológicos que se está exprimindo ou algo correlato, o que é o mesmo que tratar as
expressões psicológicas à maneira como tratamos expressões sobre objetos físicos.275
Talvez a principal consequência da confusão entre o mundo da consciência e o mundo
físico seja a indeterminação do significado das expressões psicológicas. Esta consequência
tem origem em tal confusão em virtude de ela envolver uma concepção de mundo da
consciência como constituído pelos estados de coisas aos quais se refeririam as expressões
sobre estados anímicos. Estaria assim fundada a correlação entre as palavras para estados
anímicos e esses mesmos estados. Uma tal conexão, por sua vez, teria como resultado a
determinação do significado das expressões psíquicas pelos seus correlatos, sejam eles
estados psicológicos ou caracteres fisiológicos. Esse resultado não é mais do que a
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compreensão do significado de palavras para estados anímicos como determinado
causalmente, o que coincide com a afirmação de uma determinação exterior à gramática. E, ao
que nos parece, a crítica à determinação exterior, na medida em que se relaciona diretamente
com o tema da autonomia da gramática, constitui um dos aspectos mais fundamentais da
análise dos conceitos psíquicos. Por essa razão, a análise dos conceitos psicológicos,
acreditamos, confere um lugar importante a aspectos relacionados às relações causais. A
gênese das confusões em que se enredam os conceitos psicológicos consistiria em tratar os
estados anímicos à maneira como tratamos objetos físicos, o que quer dizer que as confusões
têm origem à medida que empregamos expressões demonstrativas com o propósito de
significar estados anímicos como se o seu uso pudesse ser o mesmo quando essas expressões
são empregadas para significar objetos físicos. Isto em virtude de esta maneira de conceber os
estados e processos anímicos ser condição operatória da explicação causal do domínio mental,
pois, na medida em que passam a ser tratados à maneira de constituintes do mundo físico,
passa a ser possível conceber os caracteres anímicos como termos de relações causais.
A desconsideração das peculiaridades do uso de expressões demonstrativas aplicadas a
estados psíquicos parece-nos, quando menos, ser a fonte da concepção do significado como
determinado causalmente seja no caso em que processos psicológicos são compreendidos
como correlatos às palavras, seja no caso em que se trata de considerar processos fisiológicos
como correlatos ao pensamento e, por conseguinte, às expressões linguísticas. Para,
Wittgenstein, nada é mais natural que pareça natural a suposição de que não haja nada,
nenhum processo no cérebro correlato ao pensamento, sendo de resto impossível ler processos
de pensamento em processos cerebrais, assim como seria absurdo lê-los em processos
anímicos. A tradução de estados e processos anímicos em caracteres fisiológicos consistiria na
suposição de que a fala ou a escrita seriam baseadas num sistema de impulsos cerebrais de
que se construiria o pensamento. As questões postas por Wittgenstein aqui lançam suspeitas
sobre a coordenação entre a regularidade anímica e a fisiológica sem a qual não seria possível
o estabelecimento da relação por causalidade entre o psíquico e o fisiológico. Além do mais,
ao suspeitar de uma tal coordenação entre o âmbito psíquico e o domínio fisiológico,
Wittgenstein questiona as razões por que não poderia haver uma regularidade psicológica que
não correspondesse a nenhuma regularidade fisiológica. Afinal, é exatamente a
impossibilidade de autonomia do domínio psíquico que está sendo afirmada pela pretensão de
explicá-lo por meio da sondagem dos seus efeitos.
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A causalidade estaria de tal modo identificada como cerne desse modelo de explicação
dos fenômenos psíquicos que, uma vez desfeita a relação causal entre o domínio psíquico e o
fisiológico, o domínio psíquico resta inexplicável. Compreendida a causalidade como o cerne
desse modelo de explicação, a maneira mais adequada para criticá-lo, então, deve consistir em
fazer ver que aquela conexão que se acreditava ser necessária não passa de uma relação
contingente e, como tal, arbitrária. É exatamente segundo esse espírito que Wittgenstein
elabora o exemplo da semente, cujo propósito é mostrar que a determinação do significado
por elementos exteriores à linguagem não desfruta de qualquer sentido, pois ele deve supor
que os estados e processos anímicos seriam coordenados pelos caracteres fisiológicos. É
verdade, dirá Wittgenstein, que determinadas espécies de plantas se reproduzem através de
suas sementes, de forma que uma semente está fadada a produzir sempre uma planta da
mesma espécie da planta da qual ela foi produzida, no entanto nenhuma das propriedades da
semente nos permitiria inferir as propriedades da planta que germinará dela; muito menos da
estrutura da semente infere-se a estrutura da planta. Na medida em que nada na semente
corresponde à planta que germina dela, só é possível inferir que uma determinada semente
produzirá uma planta com certas propriedades e determinada estrutura com base na história da
semente.276 A relação entre a semente e a planta não é interna a ponto de ser possível
concebê-las como termos de uma relação causal necessária. E que o paralelo entre a semente e
a planta só possa ser traçado com base na história da relação entre a semente e a planta
significa haver entre os termos envolvidos não uma relação interna, mas uma relação externa.
Não haveria, por essa perspectiva, obstáculo algum à suposição de um organismo cujo
surgimento não seja causal e o que faz parecer o contrário é a identificação da origem com a
causa. A história da semente torna possível traçar a sua relação com determinada planta, mas
com isso não se tem determinada a semente como causa da planta, mas apenas como sua
origem. Pelas mesmas razões, o mesmo poderia muito bem ocorrer com os estados e
processos psíquicos, cujo surgimento poderia muito bem prescindir de quaisquer
determinações causais. Sob este aspecto, a crítica ao paralelismo psicofísico significa a recusa
de Wittgenstein que uma concepção de significado como determinado por elementos
fisiológicos possa figurar como uma resposta ao psicologismo. Mais do que a manifestação de
um certo ceticismo em relação à correspondência estrita entre processos anímicos e processos
cerebrais, a crítica de Wittgenstein, como afirma Bouveresse, tem como alvo a necessidade de
haver uma regularidade fisiológica correspondente à regularidade psicológica que, como tal,
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seria capaz de pautar a maneira como pensamos, bem como seria capaz de explicar o
significado das expressões linguísticas.277 Assim, ao contrário daquela perspectiva segundo a
qual o caráter insondável dos estados anímicos não constituiria um obstáculo intransponível à
investigação de uma ciência psicológica, desse ponto de vista, é perfeitamente possível que
certos fenômenos psíquicos não possam ser investigados fisiologicamente, pois nada lhes
corresponde no plano fisiológico.
Há, no MS 119, uma variante do exemplo da semente. Agora, Wittgenstein sugere
haver dois diferentes tipos de planta, A e B. Embora diversos os tipos de planta, ambos
produzem sementes, mesmo depois de minuciosa investigação, se mostram exatamente iguais.
A despeito de as propriedades das sementes coincidirem, as sementes da planta A produzem
mais plantas A, ao passo que das sementes da planta B, resultam mais plantas do tipo B.
Nestas circunstâncias, só seria possível predizer o tipo da planta que germinaria de uma
determinada semente se soubéssemos exatamente por qual tipo de planta a semente em
questão fora produzida. Tudo parece se passar como se as diferenças no plano das
propriedades e estrutura das plantas fossem não mais do que um reflexo das diferenças no
plano das propriedades e estruturas das sementes, de tal sorte que pudéssemos dizer que, a
menos que haja uma diferença reconhecível nas sementes, a diferença das plantas é
inexplicável.278 A impossibilidade de predizer qual tipo de planta brotará de determinada
semente sem estar baseado no histórico da semente quer dizer apenas que não está em jogo o
que habitualmente chamamos de conexão causal. Isto significa que a predição não é inferida,
e nem poderia sê-lo, das propriedades peculiares da semente mas de sua história prévia. Esta
não pode ser compreendida como a causa do desenvolvimento da semente. Que a história
prévia não possa se passar pela causa do desenvolvimento da semente, do ponto de vista de
Wittgenstein, não quer dizer que a história prévia não possa constituir uma explicação do
desenvolvimento da semente. Por outro lado, que a história prévia não possa coincidir com a
causa do desenvolvimento da semente quer dizer que é possível explicá-lo sem apelar para
uma causa.279
O apelo à causalidade, nesse caso, teria como consequência narrar como necessária
uma conexão que só pode ser contingente. Isto porque a afirmação de que a semente A deve
produzir uma planta do tipo A marca o apelo à causalidade e o “deve” aqui só pode denotar a
existência de uma conexão necessária entre uma certa semente e um determinado tipo de
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planta. Essa variante do exemplo da semente, tal como o próprio exemplo, compreende então
a ilustração da relativização da necessidade de uma conexão causal sem a qual, supostamente,
não seria possível explicar o ordenamento do mundo da consciência. A relativização da
relação necessária entre os domínios do corpo e do anímico, nesse ponto, tem como propósito
fazer ver, mais do que não existir a correspondência pretendida entre elementos psíquicos e
caracteres fisiológicos, que tal correspondência não consistiria numa relação necessária entre
esses dois domínios. É nesse sentido que o exemplo esclarece a relação entre os estados e
processos psíquicos e as palavras que os exprimem.
Talvez mais importante do que a própria variante do exemplo da semente seja o
contexto no qual ela tem lugar. O exemplo da relação entre a semente e a planta, no MS 119,
é precedido por uma série de considerações a respeito da relação entre o processo em que se
resolve o cálculo matemático e o seu resultado.280 Há uma clara sintonia entre as
considerações que precedem o exemplo da semente e o próprio exemplo, pois, em ambos os
casos, está em jogo a pergunta a respeito da existência de uma relação interna entre as partes.
Assim, o exemplo da semente é uma ilustração da impossibilidade lógica de haver uma
relação interna entre a semente e a planta e, por isso mesmo, deve ser compreendido a
contrapelo das considerações a respeito da relação entre as peculiaridades dos números e o
resultado do cálculo. Ambas as situações ilustram, cada uma à sua maneira, a consideração de
Wittgenstein de que a filosofia consiste na gramática do possível e do necessário, sendo seu
propósito compreender as diferenças entre o a priori e o a posteriori.281 A consideração da
combinação matemática ‘3 x 3’ deve conduzir inevitavelmente ao ‘9’ como resultado. Que as
coisas se passem assim, para Wittgenstein, significa a expressão de uma relação interna. De
uma criança que, questionada acerca do resultado de ‘3 x 3’, responde ‘9’, dizemos que
efetuou o cálculo corretamente, ao contrário diríamos de uma criança que responda ‘10’. Isto
quer dizer que está em jogo uma regra gramatical conforme a qual discernimos o cálculo
correto do incorreto, o que é sinal de que a relação interna entre o cálculo e o seu resultado
pertence à gramática em que a combinação simbólica da qual eles se constituem tem lugar.
Ao contrário do que se passa na relação da semente com a planta, a relação entre o cálculo e o
seu resultado não é do tipo de relação entre um experimento e o seu resultado, cuja
característica seria a de uma relação externa. Assim, de um lado, a relação entre o cálculo e o
Trata-se do intervalo compreendido entre as páginas 5 e 21 do MS 119, que foi suprimido do “Cause and
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seu resultado ilustra uma relação a priori; de outro, a relação entre a semente e a planta ilustra
uma relação a posteriori. Tanto uma quanto outra consistem numa “conexão na
linguagem”.282
As considerações sobre a natureza da relação entre o cálculo e o seu resultado, no MS
119, elucidam a distinção entre relação interna e relação externa, assim como as
considerações sobre a causalidade que encontram no exemplo da relação entre a semente e a
planta a sua ilustração mais bem acabada. Parece-nos então ser um ponto pacífico que a
relação entre a semente e a planta seria a ilustração de uma conexão externa, ao tempo que a
relação entre o cálculo e o seu resultado ilustraria uma conexão interna; como também,
parece-nos ser um ponto pacífico que temos no primeiro caso o exemplo de uma relação
empírica e, no último, o exemplo de uma relação lógica. Talvez não tão pacífico, mas
certamente tão claro quanto, pode-se compreender que ser lógica a relação entre o cálculo e o
seu resultado significa que o cálculo não tem a natureza de um experimento e que ser
empírica a relação entre a semente e a planta quer dizer que as condições de um experimento
não incluem o seu resultado. O que não é tão claro assim, e tanto menos claro quanto menos
pacífica, é a conexão entre as considerações sobre a causalidade e sobre a matemática com as
questões concernidas na análise dos conceitos psicológicos. Num sentido bastante particular,
o desenvolvimento da argumentação de Wittgenstein, no MS 119, considerado em sua
inteireza, esclarece tal conexão.
A retomada das considerações sobre causalidade, indicada no texto pelo título “[Zu
Ursache und Wirkung, intuitivem Erfassen]”, é marcada por uma série de considerações a
respeito dos fundamentos dos jogos de linguagem, cujo cerne é a ideia de que não há lugar
para algo como a dúvida na forma elementar dos jogos.283 Esta ideia, ao que nos parece,
reflete um desenvolvimento natural da compreensão de que a conexão – seja ela interna ou
externa – entre os números em um cálculo matemático ou entre os componentes de um
experimento pertence à linguagem. Seja como for, depois da série de considerações que
tratam de definir a forma fundamental dos jogos como uma na qual a dúvida não seria
possível, remetendo à estrutura gramatical que torna os jogos possíveis a tarefa de
constituição da regularidade do comportamento linguístico, Wittgenstein lança mão do
exemplo da expressão de um sentimento.284 Trata-se de um caso limite que parece ir de
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encontro à ideia de que o comportamento de dúvida não é constitutivo dos jogos de
linguagem. A resposta à questão, que compreendemos representar um caso limite, na medida
em que o que se questiona é como a certeza acerca da expressão de uma dor é possível, só
pode consistir em remeter a questão, novamente, à estrutura dos jogos de linguagem por meio
da afirmação de que “o jogo é assim”. Diante da pergunta acerca da possibilidade de
simulação do sentimento expresso, que parece representar um desafio à resposta da primeira
questão, a resposta de Wittgenstein, mais uma vez, consiste em remetê-la ao jogo.285 O
discernimento entre a expressão sincera e a simulada é feita segundo critérios que pertencem
ao conjunto de elementos lógicos cujo exercício torna a expressão do sentimento possível.
Isto quer dizer que alguém não pode estar fingindo se, no jogo de linguagem, o seu
comportamento não for característico de quem está fingindo; e ser ou não característico
significa se corresponde ou não ao que consideramos como o padrão de simulação no jogo.286
É como se a possibilidade da trapaça estivesse circunscrita pelas próprias condições que
tornam o jogo possível.
Mais do que mostrar que a compreensão dos estados e processos psíquicos torna-se
possível pelas mesmas razões que possibilitam a sua expressão, a conexão entre a análise dos
conceitos anímicos e a elucidação da distinção entre relações internas e externas significa a
apresentação de razões a partir das quais se relativiza a conexão necessária entre os estados
psicológicos e a sua expressão linguística ou manifestação corporal. O significado do
comportamento linguístico assim deixa de ser tributário de causas insondáveis e tampouco
pode ser reduzido a caracteres fisiológicos, sendo compreendido como relativo ao contexto no
qual o próprio comportamento tem lugar. O contexto, em determinado sentido, é delimitado
no interior da margem de manobra permitida pelas regras gramaticais. Posto isto, por um lado,
a hipótese do paralelismo psicofísico não representa uma alternativa ao psicologismo
combatido por Wittgenstein, mas, por outro, as razões da crítica a esse mesmo paralelismo
permitem esclarecer, quando menos, uma razão capital para recusar a perspectiva
psicologista. Por um momento, o paralelismo psicofísico parece ser uma alternativa em
virtude de prometer exatamente aquilo que o psicologismo seria incapaz de cumprir: garantir
a regularidade sem a qual é impossível constituir a objetividade das expressões linguísticas. A
perspectiva psicologista constitui assim uma ameaça à regularidade tão essencial à
degeneradas da gramática, comparáveis à tautologia e à contradição (Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 151, p.
32-3).
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significação exatamente na medida em que se baseia na assimetria dos estados anímicos,
fazendo-a corresponder a uma assimetria no nível da significação das expressões que lhes são
correlatas. Deste modo, ao recusar o paralelismo psicofísico, a ponto de parecer destituí-lo até
mesmo do caráter de hipótese científica, a estratégia de Wittgenstein passa a ser a de fazer ver
que a forma de pensar está amparada em formas de vida, capazes de garantir a regularidade
tão essencial à significação.
Por essa perspectiva, a crítica à determinação causal do significado como gênese das
confusões em que se enredam os conceitos psicológicos relaciona-se diretamente com a
pergunta a respeito das garantias de objetividade da aplicação de palavras para estados
anímicos. Suposta a assimetria no domínio dos estados anímicos, a pergunta passa a ser a
respeito de em que medida a eventual singularidade dos conteúdos anímicos não se refletiria
nas expressões linguísticas que, para cumprir o propósito de comunicá-los, devem ser
reduzidas a uma forma comum e, como tal, geral. Ou ainda, já que elaboradas de acordo com
uma medida comum, as expressões linguísticas não seriam capazes de transmitir os conteúdos
anímicos, que se caracterizam por serem peculiares.
Ao recusar a determinação causal, Wittgenstein passa a compreender uma forma de
agir e de julgar como índice de objetividade das operações com sinais que caracterizam o uso
da linguagem e que estão associados a determinados comportamentos no interior dos jogos de
linguagem. Agora, a ausência de reflexão, tanto na assimilação do conjunto de técnicas cujo
aprendizado remonta ao domínio de uma linguagem quanto na aplicação dos sinais
linguísticos funciona como um forte componente antipsicologista. A essa ausência de
reflexão, associa-se a recusa a determinação causal do significado, na medida em que ela situa
o sentido das expressões psicológicas como constituído no interior das práticas de uso dos
conceitos psicológicos, destituindo os estados anímicos do caráter de etéreos, que não passaria
de uma ilusão produzida pela analogia entre o mundo da consciência e o mundo físico. A
ênfase na ausência de reflexão no uso dos sinais linguísticos é decisiva na batalha contra o
paralelismo mental, pois retira as condições operatórias da ideia de que haja um correlato
anímico das palavras para estados anímicos. Não refletimos enquanto usamos a linguagem,
simplesmente efetuamos determinadas combinações simbólicas.
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Terceira Parte

Comportamento e Certeza

Parece tratar-se de uma verdade inquestionável não sabermos o que se passa no
interior da alma alheia. A alma alheia afigura-se assim como um mecanismo bastante
sofisticado cujos movimentos exteriores seriam tramados segundo leis não menos
complicadas. Diante dessa situação, resta a esperança de que o desvendamento do interior que
se oculta à percepção pudesse ser a chave para explicar os movimentos exteriores. Como isso
não é possível, nossos juízos a respeito das manifestações anímicas alheias estariam então
mergulhados na incerteza, cujas raízes não são mais do que o caráter imprevisível de que se
reveste tudo que esteja relacionado à alma alheia, a partir da ideia de que se trata de um
domínio que ignoramos completamente. Assim, tudo o que sabemos sobre os fenômenos
exteriores passa a ser compreendido como consequências de eventos interiores dos quais
sequer temos notícia e cuja fisionomia pode apenas ser presumida a partir de seus efeitos no
exterior. Na contramão disso, nada parece mais natural do que o modo como reagimos diante
da manifestação de sensações de outrem, como é o caso da manifestação de dor alheia que
desperta a nossa compaixão. Compadecer-se da dor alheia não é algo, no entanto, que possa
acontecer sem que haja certeza a respeito de se o outro de quem nos compadecemos não está a
fingir.
Para Wittgenstein, a possibilidade de enquadrar a manifestação alheia na categoria de
fingimento reflete a aplicação de critérios que tornam possível discriminar as diversas
modalidades de manifestação, assim como a certeza com que a enquadramos, como é o caso
manifestação de dor. Afinal, se temos razões para suspeitar da fidedignidade das
manifestações alheias, é porque temos também razões para ter certeza a respeito delas em
muitas outras situações. Tais razões remontam a leis da evidência a partir das quais deve ser
possível discriminar umas de outras situações. Com isso, Wittgenstein pretende desmontar a
imagem da alma alheia como compreendida como um domínio inacessível à percepção alheia,
tendo em vista a pergunta a respeito de como é possível a certeza a respeito de manifestações
anímicas do outro já que tal imagem envolve uma afirmação de caráter incontestável porque
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óbvia: “Nunca se pode saber o que acontece na alma do outro”. No que tem de mais
fundamental, a pergunta consiste em contrastar a imagem com o fato de que, em muitas
situações, comportamo-nos com inteira certeza acerca dos sentimentos do outro. Diante da
imagem da alma alheia como insondável não parece restar outra saída a não ser concluir pela
indeterminação de todo o conjunto de expressões psicológicas. Contra isso, a ideia de que
estamos aptos a discriminar as situações em que as manifestações anímicas ocorrem significa
que a margem de indeterminação não é um obstáculo ao reconhecimento do sentido das
expressões psicológicas, o que quer dizer que a indeterminação que as caracteriza não impede
que elas sejam determinadas segundo critérios objetivos.
A determinação do sentido das manifestações anímicas tem como principal razão
compreender que as expressões psicológicas envolvem a aplicação de conceitos enraizados
em nossas vidas.287 A principal consequência dessa compreensão é conceber tais conceitos
como determinados pelos contextos nos quais as expressões são usadas, o que quer dizer, por
exemplo, que os sinais de dor não podem ser entendidos à revelia das situações em que eles se
mostram úteis para manifestar o que pretendem manifestar. Mais do que ressaltar que os
conceitos não podem ser compreendidos se isolados das situações de uso sem as quais não
poderiam ser reconhecidas as conexões gramaticais que os enlaçam a manifestações
determinadas, Wittgenstein pretende fazer notar que a técnica que preside o uso corresponde
ao conceito e que, por isso mesmo, explicá-lo significa explicar a técnica de uso. A medida da
técnica é o seu próprio exercício, de tal sorte que não há outra maneira de explicar o que quer
dizer “simular uma dor” ou “comportar-se como se estivesse sentindo dor” a não ser
mostrando as situações vividas nas quais se comportar desta e daquela maneira tem lugar.
Somente alguém cujo próprio comportamento esteja comprometido com a gramática de
nossos conceitos é capaz de entender os usos que fazemos deles em nossas variadas
manifestações anímicas. E alguém assim deve estar apto também a usá-los, ou seja, deve ser
amestrado na técnica de seu uso, o que é o mesmo que dizer que domina a linguagem que
aquelas mesmas manifestações integram. Essa maneira de afastar a suspeita a respeito da
objetividade dos conceitos psicológicos parece simples demais do ponto de vista dos malentendidos em que frequentemente se enredam explicações que tenham como alvo esclarecer
o que torna possível determinar o sentido das manifestações anímicas, pois é como se o
desafio posto pela imagem da alma alheia como insondável pudesse ser vencido unicamente
pelo apelo à maneira como vivemos e usamos os conceitos, de forma que a análise lógica dos
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conceitos psicológicos pudesse ser traduzida pela recomendação: “Viva algum tempo entre
nós e, então, você entenderá como é possível discriminar as diversas manifestações
anímicas”.288
Além de significar a impossibilidade de traçar limites nítidos entre os conceitos
psicológicos que sejam capazes de retirar-lhes o que eles têm de indeterminados, a remissão
ao seu enraizamento em situações vividas significa que as próprias práticas de uso são a fonte
dos critérios de determinação das manifestações anímicas. Em sendo assim, remeter as
manifestações anímicas aos contextos de vida nos quais eles tem um uso tem como efeito
recusar que a fonte de indeterminação seja o caráter insondável da alma alheia. Ora, se os
estados anímicos não podem ser a fonte de determinação, suposto que sejam inacessíveis,
também não podem ser a causa da indeterminação. Por essa perspectiva, a ideia de que o
sentido das manifestações anímicas não pode ser reconhecido se as isolarmos das situações
em que são utilizadas, subtraindo-as às conexões de que se constituem os conceitos
psicológicos, vincula-se à ideia de que julgamos as manifestações anímicas do outro tão
somente a partir de seus sinais exteriores. De acordo com essa perspectiva, o significado de
uma palavra não pode ser concebido como mero resultado de sua ligação com um objeto, de
maneira que a compreensão do significado não pode coincidir com a explicitação de uma tal
ligação. Ao contrário disso, compreender o significado de uma palavra implica saber em quais
circunstâncias ela pode ou deve ser usada. Desse modo, os critérios a partir dos quais
discriminamos as situações adequadas de uso de uma expressão refletem normas de ação a
partir das quais é possível distinguir usos corretos de incorretos. Nesse contexto, o
comportamento passa a ser o principal índice de compreensão, pois só é possível avaliar em
que medida o outro compreendeu o significado de uma palavra a partir de sinais exteriores.
A assimilação de uma norma de ação implica a capacidade de reagir linguisticamente a
determinados sinais aos quais às palavras, ações e expressões encontram-se doravante
vinculadas. Aplicada à gramática dos conceitos psicológicos, essa concepção de significado
parece comprometer-se, ainda que lateralmente, com uma concepção comportamentalista do
significado, que consistira em subordinar as leis de evidência às quais o anímico se submete a
conexões causais. Do ponto de vista dessa perspectiva, a comunicação dos estados anímicos
teria como fator imprescindível a função mediadora das palavras entre o estímulo e a resposta.
A função exercida pelas palavras, nesse caso, é preponderante a ponto de ser condicional à
comunicação em virtude de tornar possível que a recepção do estímulo e, por conseguinte, a
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elaboração da resposta adequada. Ter assimilado uma norma de ação, por essa perspectiva,
significaria tão simplesmente a capacidade de responder a determinados estímulos de maneira
adequada e, portanto, de algum modo, prevista na norma. Uma vez que esta perspectiva
subscreve uma concepção causal das regras que presidem o comportamento, um desvio em
relação à norma de ação deve ser compreendido como sintoma de ausência de aprendizado;
mesmo porque as ações vinculam-se às palavras por uma espécie de mecanismo cuja virtude é
a de determinar as ações e reações.
O deslocamento do campo de determinação das manifestações anímicas para os sinais
exteriores encontra na ideia de que a linguagem é uma forma sofisticada desenvolvida a partir
de formas de ação primitivas uma forte aliada. A ideia de que os juízos acerca das
manifestações anímicas alheias, bem como a maneira como habitualmente reagimos a
manifestações psíquicas, estão apoiados na compreensão dos sinais exteriores implica
subordinar a capacidade de compreensão ao amestramento nas formas de ação que balizam
essas mesmas manifestações anímicas. Em sendo assim, subscreva ou não uma concepção
comportamentalista do significado, Wittgenstein pode caracterizar aqueles casos especiais nos
quais o interior é oculto como relacionado a uma incerteza inscrita na prática, ou seja, nas
formas de ação que funcionam à maneira de trilhos fixos sobre os quais todo o nosso pensar,
julgar e agir acontecem.289 A função desempenhada pelas formas de ação como fonte dos
critérios, além de possibilitar julgar objetivamente as manifestações anímicas alheias, permite
preservar a vagueza que parece ser intrínseca à aplicação de alguns conceitos psicológicos,
que passa a ser compreendida como relativa ao seu caráter plástico. Tanto quanto o caráter
prático dos critérios, a preservação da vagueza, nesse caso, tem a ver com a recusa a aceitar
que a razão da incerteza característica de manifestações anímicas circunstanciais possa ser
identificada com o caráter insondável da alma alheia. É, por exemplo, reconhecível a vagueza
intrínseca do conceito de dor, mas, nem por isso, isto acarreta incerteza a casos particulares de
sua aplicação. Pretender o contrário disso, do ponto de vista de Wittgenstein, seria como
querer que a nacionalidade de cada um dos habitantes de um território cuja demarcação das
fronteiras estivesse em disputa pudesse ser questionada. No mesmo sentido, o conceito de
“monte de areia” evidentemente não é bem delimitado, mas isto não representa razão para
suspeitar de seu significado a cada situação em que é usado, assim como a vagueza que o
caracteriza evidentemente não resulta do fato de o monte de areia ser oculto.290
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Convém à suspeita acerca das manifestações anímicas, tal como Wittgenstein a
formula, enfatizar a relativa indeterminação dos conceitos psicológicos e o caráter
idiossincrático das expressões psíquicas com o propósito de desintegrar a regularidade do uso
dos conceitos e expressões sem a qual não seria possível qualquer juízo objetivo a respeito das
manifestações. Contra essa perspectiva, Wittgenstein mobiliza a ideia de que os nossos juízos,
ações e reações se apoiam não em formas de comportamento isoladas, mas no todo
constituído pelas nossas ações, juízos e reações; o que quer dizer que julgamos as ações
contra o pano de fundo da vida humana. Tal cenário de fundo em que se baseiam os juízos e
as reações que fazemos sobre as manifestações psíquicas alheias não é mais do que um
espelho fiel do alvoroço em que se traduz a vida. As engrenagens subjacentes à própria
maneira como vivemos são estabelecidas por uma espécie de ação recíproca entre o pano de
mundo e nossas práticas e, além do mais, só podem ser reconhecidas à medida da repetição
constante das ações. O reconhecimento não pode ser de outra maneira porque a variabilidade
é uma nota característica das ações, ao passo que a constância na repetição não significa a
exclusão da variação como se o pano de fundo de nossas ações pudesse ser reduzido a formas
monolíticas.291 Por essa razão, a constância na repetição não pode significar a eliminação da
indeterminação que atravessa as ações, mas isto não torna impossível a constituição de
regularidades que denotam o caráter normativo das regras segundo as quais as manifestações
psíquicas são constituídas. Por outro lado, conceitos cujos limites não fossem elásticos mas
fixos e rígidos exigiriam que o comportamento fosse uniforme.292
Por essa perspectiva, a objetividade das manifestações psíquicas depende de um
acordo que diz respeito muito mais do que às definições, aos juízos, ao uso dos conceitos e ao
exercício das próprias manifestações. Assim, pertence ao pano de fundo de nossas ações e
juízos a maneira como regularmente compreendemos determinadas manifestações ou
expressões psíquicas como sendo características da comunicação da sensação de dor. O
acordo em que consiste tal pano de fundo, do ponto de vista de Wittgenstein, não é uma
questão de opinião. Trata-se, isto sim, de um acordo capaz de exercer força de determinação
sobre as opiniões por se tratar de um consenso de ação, um consenso relativo aos modos como
reagimos e como julgamos. Pertence, então, ao acordo o fato de que agimos da mesma
maneira, andamos do mesmo modo, empregamos os mesmos sinais para significar o que
pretendemos significar, e assim por diante. É verdade que com isso Wittgenstein não pretende
abolir a distinção entre os critérios e os casos nos quais os critérios são aplicados, mas a
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concepção prática do normativo, que essa maneira de compreender a origem lógica da
determinação dos juízos e ações encerra, tem como elemento capital a ideia de que aquilo que
significamos com a palavra “dor”, por exemplo, é também determinado pela constância no
uso da palavra “dor”, assim como o que chamamos de “medir” é também determinado pela
constância dos resultados de medição.293 Uma das dificuldades postas por essa concepção
prática do normativo é a exigência de que a lógica seja anterior às situações que ela preside, a
exigência de que o método de medição seja anterior aos juízos a respeito das medições feitas.
Afinal, se os modos de ação e de juízos exercem a força de determinação sem que precisem
ser formulados, assim como a exigência de normas não depende da possibilidade de enunciálas, é porque a existência de regras quer dizer basicamente o fato de ser possível discriminar
ações e juízos corretos de incorretos. No entanto, discriminar o correto do incorreto significa a
aplicação de critérios que devem ser anteriores a qualquer discriminação desse tipo. A esse
respeito, o apelo às formas de ação em cujo exercício se baseiam os jogos de linguagem mais
uma vez significa a salvação da lavoura. Em específico, trata-se de compreender a ação
recíproca entre o pano de fundo das ações e as próprias ações como um círculo virtuoso do
qual resultam os modelos que ditam o funcionamento da linguagem.
Compreender que a constância do uso é constitutiva da norma de ação parece deixar
alguma margem para aquela concepção de significado comportamentalista que consiste em
compreendê-lo como resultado da conexão causal entre determinados sinais e determinadas
expressões ou ações. Esta maneira de conceber o significado associa-se diretamente a uma
concepção causal das regras de sentido, pois faz prevalecer sobre a concepção normativa da
regra a ideia de que o vínculo causal que determina o significado é suficiente para garantir a
objetividade sem a qual a comunicação não seria possível. Além da ênfase na ideia de que o
mundo da consciência só pode ser compreendido a partir de seus sinais exteriores, os quais
são conformados por modos de manifestação e expressão regulares, a concepção prática do
sentido, aplicada ao domínio da gramática dos conceitos psicológicos, envolve a afirmação de
que a reflexão não é a origem do jogo de linguagem, mas o instinto. A reflexão, isto sim, é
que tem a sua origem no instinto.294 Por essa perspectiva, tudo se passa como se o instinto
constituísse os trilhos nos quais as formas de expressão, desde as mais simples até as mais
sofisticadas, transcorreriam. A ideia de que o fundamento para qualquer explicação do
significado é o treinamento, que significa não ser possível ensinar o que é uma regra a não ser
ensinando o seu uso, parece comprometer a análise dos conceitos psicológicos feita por
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Wittgenstein com o comportamentalismo. Com tal suspeita, tem-se ameaçada a concepção
normativa da regra. Agora, mais do que isto, com a ideia de que a reflexão de qualquer ordem
é precedida pelo instinto, do qual deve ser um desenvolvimento, Wittgenstein parece dar
ampla margem à ideia de que o caráter normativo da regra não passa de um efeito de
determinações naturais, as quais, portanto, teriam precedência sobre determinações lógicas.
Apesar das aparências em contrário, uma outra leitura pode consistir muito bem em
compreender o caráter normativo da regra como algo que implica a ausência de reflexão tanto
no que respeita à sua assimilação como no que diz respeito à sua aplicação. De acordo com
essa leitura, a ausência de reflexão não seria mais do que um sintoma de que nossas ações e
juízos submetem-se a modelos de agir e de julgar primitivos a partir dos quais eles podem ser
desenvolvidos. Dessa maneira, a ideia de que o instinto é a origem dos jogos de linguagem
significaria muito menos a subordinação das normas de ação às condições instintivas do que o
fato de os modelos que regem a maneira como julgamos e agimos serem incorporados,
juntamente com a linguagem, à natureza humana; o que não está em conflito com a afirmação
de que é sempre graças à natureza que passamos a saber o que sabemos.295 Afinal de contas,
compreender que o pano de fundo contra o qual julgamos as ações alheias e segundo o qual
agimos não se trata apenas de um consenso acerca de definições quer dizer compreendê-lo
como constituído por um acordo de formas de vida. Assim, decidir entre uma e outra leitura
não é algo que possa ser feito sem que se tenha esclarecido o sentido de uma tal concepção de
acordo, pois somente a partir disso é possível compreender o lugar que Wittgenstein reserva
ao instinto no jogo de determinação do sentido e avaliar se a maneira como concebe o
comportamento permite-lhe eximir-se de qualquer compromisso com uma concepção
comportamentalista do significado. Por fim, decidir entre uma e outra leitura tem como
componente decisivo avaliar o que significa caracterizar a incerteza a respeito das
manifestações anímicas alheias como sendo instintiva e a compreensão de que a
indeterminação dos conceitos psicológicos pertence ao pano de fundo de nossas ações. E, se a
segunda leitura estiver correta, o comportamento não pode ser concebido como único critério
de significação.
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1. A gramática das sensações

Nada parece testemunhar mais a favor da concepção da linguagem como a única
porém distorcida expressão do mundo da consciência do que a identificação do anímico com
o oculto. Esta identificação seria caracteristicamente metafísica na exata medida em que
oculto passasse a significar indefinidamente oculto. Metafísica então no sentido de que aquilo
que tem o caráter de oculto não apenas jamais será desvelado, como trazê-lo à luz seria algo
impensável.296 A concepção da linguagem como única porém distorcida expressão do mundo
da consciência depõe a favor da identificação do anímico com o oculto por aliar-se à ideia de
que a distinção entre interior e exterior designa uma diferença no plano, por assim dizer,
ontológico. Isto não quer dizer que interior e exterior não recubram tanto conceitos como
fatos diferentes, mas sim que não correspondem a domínios constituídos por espécies
diferentes de elementos, como se não estivessem ligados logicamente.297 A principal
consequência de uma tal compreensão da distinção entre interior e exterior é a atribuição do
caráter oculto dos estados e processos anímicos ao fato de que eles se passam na alma em
contraposição ao caráter observável dos estados de coisas físicos. Compreendidos, exterior e
interior, como designando dois territórios a partir dos quais a linguagem se estruturaria, a
oposição entre exterior e interior confere amplo respaldo à concepção segundo a qual somente
o sujeito pode ter evidência acerca das próprias sensações. Em sendo assim, o traço mais
característico dos estados anímicos seria o fato de que, em se tratando dos alheios, só nos
restaria a sorte de adivinhá-los a partir da única via por meio da qual eles podem tornar-se
conhecidos: do exterior. Por oposição ao que é exterior, o que é anímico estaria subscrito,
portanto, na categoria do inobservável. A incerteza tão característica dos juízos sobre os
estados psíquicos alheios assim teria origem no caráter oculto desses mesmos estados, o que
impediria qualquer determinação.
Wittgenstein desmantela aquela distinção a partir da qual se imagina as diferenças
entre exterior e interior, anímico e corporal, como remontada a territórios originários dos
quais as expressões linguísticas não seriam mais do que um reflexo, de sorte que a incerteza
deixa de ser baseada no fato de o anímico ser interior, passando a referir-se à própria
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manifestação do anímico no domínio corpóreo.298 O que permite esse deslocamento da
incerteza é exatamente a ideia de que a existência do anímico não pode prescindir da sua
expressão, ela mesma já estruturada numa gramática. O que, de maneira mais natural, parece
resultar da ideia de que a incerteza refere-se não a processos interiores, mas à exteriorização
do anímico é o outro lado da moeda que Wittgenstein deve evitar, a saber, a supressão dos
aspectos subjetivos dos estados e processos psíquicos a partir da redução do anímico ao
exterior. Tal redução consistiria em definir o interior como algo exterior.299 Como então
compreender o anímico a partir do exterior, desfazendo daquela identificação metafísica do
anímico com o oculto, sem lançar mão de uma tal redução, uma vez que ela parece ser tão
inevitável quanto indesejável? A estratégia de Wittgenstein, ao que nos parece, consistirá em
remeter as diferenças entre o anímico e o corporal à própria linguagem, fazendo ver que, ao
invés de a linguagem não passar de um reflexo das diferenças entre exterior e interior,
segundo as quais ela seria estruturada, as diferenças entre exterior e interior é que derivam da
gramática segundo a qual é possível dizer o que se inscreve tanto num como noutro domínio.
Por essa perspectiva, não é que os estados e processos anímicos restem indeterminados,
furtando-se a qualquer forma de determinação, mas é que as regras de evidência que os
estruturam, tornando-os inteligíveis, são diferentes daquelas que se aplicam a outras situações
nas quais o uso da linguagem marca presença. Wittgenstein não nega que os estados anímicos
se deem para o sujeito de maneira diferente como se dão para o outro, de tal modo que o outro
não possa saber o que sinto ou penso, a menos que eu lhe manifeste. Além do mais, ao
desfazer da concepção de anímico como indefinidamente oculto, Wittgenstein diz ter apenas
apagado a distinção entre evidência direta e evidência indireta do anímico.300 Apagar tal
distinção quer sobretudo dizer que a evidência acerca das sensações não pode ser
compreendida como um privilégio do sujeito. Tal privilégio não passaria de mais uma ideia
vinculada àquela maneira metafísica de conceber a oposição interno-externo.
Feito isso, tudo se passa como se o interior fosse reduzido ao exterior ou, nas palavras
do próprio Wittgenstein, como se o interior se tornasse exterior.301 Isto porque destituir o
anímico de sua conotação metafísica significa, dentre outras coisas, situar o ponto de
constituição de sua expressividade e, portanto, de sua compreensão, no exterior. Uma das
consequências mais importantes desta perspectiva parece ser a ideia de que a incerteza que
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povoa o anímico não seria um sucedâneo, mesmo porque nem poderia, do fato de a alma
furtar-se à apreensão alheia. A incerteza só pode ter como alvo a expressão do anímico, o que
significa que ela pode referir-se ao anímico apenas na medida em que ele ganha expressão no
corpóreo, sendo somente por sua expressão exterior que o anímico pode ser sondado. 302 A
incerteza então sobre o anímico não se reportaria a processos psíquicos, pois se trata duma
incerteza a respeito do observável e não passa de um pleonasmo a afirmação de que o que se
passa na mente do sujeito é inacessível à tentativa de sondagem alheia até que ele, o próprio
sujeito, manifeste-o. O que podemos chamar de deslocamento da incerteza está associado à
compreensão de que seria inadequada à situação, que encerra o anímico, a distinção entre
evidência direta e evidência indireta. Uma tal distinção não passaria de um equívoco em
virtude de significar que o sujeito tem evidência imediata do que se passa no território de sua
própria alma, ao passo que ao outro só seria possível uma evidência mediada. Estaria, assim,
desenhada a assimetria entre a primeira e a terceira pessoa, cuja expressão máxima é a ideia
de que sobre aquilo que eu tenho evidência imediata, ele só pode ter uma evidência mediata.
Ao situar a distinção entre interior e exterior no âmbito da gramática, Wittgenstein a faz
perder todo o sentido, de tal sorte que pode afirmar não existir uma evidência interior e
imediata e uma exterior e mediata, o que, no cômputo final, consiste numa preparação para a
afirmação de que toda evidência é exterior.303
A partir da dissolução da distinção entre evidência direta e evidência indireta, pode-se
afirmar que, ao contrário do que se supõe com a distinção, o outro tem evidência, ao passo
que o sujeito não a possui, o que dá no mesmo que dizer que o interno só pode ser medido do
exterior, ou seja, que o anímico só pode ser considerado tal como se oferece na expressão
corpórea.304 Não há como julgar as sensações alheias, a menos que o sujeito delas as
manifeste, pela mesma razão que os pensamentos são inacessíveis por se encontrarem no
interior do espírito do sujeito e só podem ser compreendidos na medida em que são ditos.
Tudo isso parece favorecer a tese de que não é possível compreender o anímico senão por
meio da mediação dos seus correlatos que se inscrevem no âmbito de sua manifestação
corpórea. De um lado, teríamos então o anímico como “o santuário por detrás do corpo”; de
outro, teríamos o corpo como lugar da sua manifestação e, portanto, como meio sem o qual o
anímico não pode ser compreendido, o que leva a confundir o interior com o exterior. E, à
primeira vista, não é outro o sentido da ideia de que toda evidência é exterior. Wittgenstein,
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no entanto, não só pressente a suspeita de que, com a dissolução da distinção entre evidência
direta e indireta, estaria instituindo a redução do interno ao externo, como a rejeita.305 A
dissolução da distinção entre evidência direta e indireta é o indício capital da redução do
interior ao exterior. A dificuldade, nesse ponto, consiste em como conservar a distinção entre
interior e exterior, remetendo-a aos jogos de linguagem, diante da afirmação de que as
sensações se resolvem em sua expressão corporal, na medida em que esta afirmação quer
dizer que o interior só pode ser mensurado do exterior. Ou ainda, como a ideia de que o
anímico só pode ser compreendido do exterior pode não significar a redução do interior ao
exterior, que envolveria negar a existência de processos e estados anímicos, compreendendoos como não mais do que ficções. Seja como for, ao situar a oposição interno-externo na
própria linguagem, Wittgenstein parece considerar ser inteiramente indiferente à constituição
do significado das expressões psíquicas o que se passa na alma de quem as pronuncia. Assim,
o que se passa no interior alheio é inacessível e, a despeito disso, é possível compreender as
diversas expressões do que se passa na alma alheia, mesmo porque ser inacessível significa
apenas que não é possível saber o que o outro sente até que ele exprima seus sentimentos,
assim como não é possível saber o que ele pensa até que ele diga.
Antes de qualquer outra coisa, a dissolução da distinção entre evidência direta e
evidência indireta tem o sentido de recusar a ideia de que as diferenças entre os jogos de
linguagem sobre o anímico e aqueles que versam sobre o mundo físico remontam à diferença
caracteristicamente metafísica entre espírito e corpo. Compreender as diferenças no âmbito da
linguagem como se elas remontassem a regiões distintas do ser, na melhor das hipóteses, daria
margem para pensar que os conteúdos do espírito são apreensíveis somente do ponto de vista
do sujeito, que se constitui pelo privilégio de apreendê-los sem recorrer à mediação do corpo.
Ao contrário, do ponto de vista desse mesmo sujeito, o outro jamais poderia significar um
espírito puro, pois ele se dá a conhecer através de seus olhares, de suas feições, de seus gestos,
de seu tom de voz, de suas palavras, em suma, de todo aquele conjunto de expressões que o
seu corpo torna possível. Desta forma, por meio do corpo o território secreto do espírito abrirse-ia à observação, afinal de contas o corpo deve ser o lugar no qual os caracteres do espírito
ganhariam uma forma sensível e, portanto, observável. Por meio das manifestações corpóreas,
tornar-se-iam compreensíveis os estados e atos anímicos, que, por seu turno, não podem
residir em nenhum fragmento material, em virtude da relação entre as manifestações
corpóreas e os estados e atos da alma. O corpo, assim, compreenderia a realização de todo um
305
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conjunto de possibilidades inscrito no espírito e do qual ele não seria mais do que a
materialização. Recusar a oposição metafísica entre externo e interno significa, então, em vez
de simplesmente negá-la, compreendê-la como relativa ao plano dos conceitos. Esta
compreensão, na reflexão de Wittgenstein, parece ter como ponto de partida a consideração de
que o “interior” não passa de uma ilusão, o que quer dizer que todo aquele complexo de ideias
aludido pela palavra “interior” não é mais do que uma cortina a obstruir a compreensão do
uso apropriado da palavra.306
A concepção de que a oposição entre interior e exterior realiza uma diferença
conceitual é, por essa perspectiva, signo de que a investigação de Wittgenstein, que se volta
para a essência do anímico, não visa a responder questões a respeito de onde os estados
psíquicos estariam situados. Do ponto de vista dessa investigação, a consideração acerca de se
um sentimento qualquer, como a raiva, acontece ou não acontece no rosto, no mesmo sentido
em que as lágrimas que escorrem dos olhos e rolam sobre a face, caracteriza tanto a oposição
metafísica entre interior e exterior quanto a ideia de que os estados e atos anímicos são
inexprimíveis ou a ideia de que os atos e estados da alma encontram no corpo o meio pelo
qual se tornam inteligíveis, à medida que as diversas manifestações corpóreas despem os
estados e atos anímicos de seu acento subjetivo. Com efeito, muito mais do que conceber que
o objeto duma investigação sobre a essência do anímico não encerra questões que remontem a
por assim dizer uma distinção de essência entre o exterior e o interior, Wittgenstein concebe
um novo ponto de vista do qual a investigação deve ser realizada: da linguagem. Por isso
mesmo, enquanto ponto de partida da investigação, a consideração de que a diferença entre o
anímico e o exterior constitui uma diferença gramatical é mais a expressão de um princípio
que norteia a investigação do que um dos resultados dela. Que seja tal princípio a nortear a
investigação e não outro quer dizer que se trata de uma investigação lógica, afinal à lógica só
pode interessar o que seja observável. Isto quer dizer que deve ficar de fora de uma
investigação lógica perguntas acerca da origem dos estados mentais, assim como uma tal
investigação recobriria apenas as razões que tornam possível a expressão desses mesmos
estados.307 Nesse sentido, assim como a própria expressão do anímico, a distinção entre o
interno e o externo, também ela, é observável na medida em que esses dois domínios são
distinguíveis pela sua estrutura lógica. Assim, em vez de interior e exterior serem
compreendidos como designações de territórios distintos de cuja conjunção resulta o que
chamamos de ser humano, as diferenças que compreendemos remontar às diferenças entre
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esses dois territórios, na verdade, não passam de diferenças que marcam a própria linguagem.
Tanto as diferenças entre interior e exterior como a ligação entre os comportamentos
linguísticos a que tais conceitos se reportam e os próprios conceitos, enfim, pertencem à
gramática que determina os contornos das situações nas quais esses conceitos podem ser
empregados, de tal sorte que a ligação entre o anímico e o exterior, que consiste em tornar
aquele inteligível a partir deste, não encerra um passe de mágica por meio do qual o interior
desapareceria.308 Pelas mesmas razões, a consideração de que, no uso das expressões para os
estados e atos anímicos, não há lugar para o que chamaríamos de “evidência para o exterior” e
“evidência para o interior” não implica e tampouco encerra a assimilação do interior ao
exterior.
O caráter privado das sensações quer dizer apenas que não há um método de
comparação que permita discerni-las umas das outras ou mesmo compreendê-las como sendo
idênticas. Quando, por exemplo, eu digo que tenho agora uma sensação idêntica àquela que
tive há alguns minutos, não há qualquer critério segundo o qual identificar uma sensação com
outra, de modo que não há critério segundo o qual determinar tanto se o que estou sentindo é
dor quanto se o que estou vendo é vermelho. Se, por um lado, não restam critérios que
permitam julgar se se trata da mesma sensação; por outro, há critérios que determinam que eu
estou usando a palavra “dor” e a palavra “vermelho” corretamente, de tal sorte que julgar se o
que estou sentindo é, de fato, dor ou se o que estou vendo é, de fato, vermelho significa julgar
se o que estou designando como vermelho corresponde a um uso apropriado da palavra
“vermelho” e se o que estou chamando de dor compreende um uso adequado da palavra
“dor”.309 Ou seja, os estados e atos da alma tornam-se compreensíveis na exata medida em
que são expressos, o que não quer dizer que as expressões possam ser compreendidas como
sinais que chamam a atenção para elementos ocultos da alma.
Wittgenstein recusa a manifestação no corpo como ação mediadora sem a qual o
anímico não poderia ser compreendido exatamente na medida em que uma tal ação passa a
significar a impossibilidade de distinguir expressões diferentes, como, por exemplo, uma
expressão sincera de dor duma dissimulada. O que quer dizer que ele recusa a ideia de
evidência indireta, que significa compreender o inobservável a partir de sua manifestação no
domínio do observável, na medida em que ela dá margem para pensar que só é possível saber
com certeza se o sentimento expresso pelo outro coincide de fato com o que ele sente na
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medida em que ele nos assegura a respeito de autenticidade da expressão. É verdade que, num
determinado sentido, só é possível ter certeza a respeito dos sentimentos do sujeito caso ele os
manifeste, mas disso não resulta que só é possível discernir entre uma expressão sincera e
uma expressão dissimulada mediante uma garantia oferecida pelo próprio sujeito. Afinal de
contas, se não é possível fazer tal discernimento, então também não temos razões para confiar
na garantia dada pelo sujeito dos sentimentos. Aliás, não teríamos razões por que discernir a
palavra fidedigna de uma palavra indigna de confiança, de sorte que só nos restaria apelar
novamente para o sujeito, transformando-o em critério segundo o qual as manifestações de
sua alma devem ser compreendidas. Enfim, as situações nas quais é apropriada a afirmação de
certeza a respeito dos estados e atos psíquicos alheios se distinguem daquelas nas quais uma
tal afirmação é inapropriada pela estrutura lógica dos jogos de linguagem nos quais tanto estas
como aquelas têm lugar. Assim, tanto a afirmação de certeza a respeito da alegria alheia como
a certeza a respeito da dissimulação da alegria alheia são igualmente possíveis como lances
dos jogos para expressões dos estados psíquicos, de maneira que seria ridículo, por exemplo,
se alguém – mesmo em se tratando de um advogado – declarasse, num tribunal, sob a
alegação de que o sentimento é algo interior, que a testemunha não sabe se o réu estava
encolerizado em determinada situação. Para Wittgenstein, se as coisas se passassem assim,
então também não seria possível discernir uma pena concebível do ponto de vista do código
penal de uma inconcebível. Em suma, se não podemos saber se alguém está alegre,
encolerizado, surpreso ou triste, então também não estamos em condições de saber se o
enforcamento é uma pena.310
A remissão aos jogos de linguagem nos quais as expressões para estados anímicos são
constituídas permite a Wittgenstein a conciliação da ideia de que a afirmação de que as
sensações são privadas é um pleonasmo com a ideia, tão essencial àquela remissão, de que só
é possível mensurar o anímico do exterior. Nesse mesmo sentido, a incerteza deixa de ser
compreendida como relativa ao vínculo necessário entre anímico e oculto para passar a ser
compreendida como relacionada ao uso das palavras que encerram o conceito de anímico.
Esta passagem significa a transição da concepção segundo a qual o traço mais característico
do anímico é o fato de que somente o seu próprio sujeito pode alcançar um conhecimento
evidente para a concepção segundo a qual é possível conhecer, a partir de sinais exteriores, os
estados e atos anímicos alheios, ao passo que não é possível ao próprio sujeito desses atos e
estados descrevê-los, logrando fazer quem quer que seja convencer-se da autenticidade de
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suas descrições.311 Isto quer dizer que, num sentido bastante especial, a remissão aos jogos de
linguagem, nos quais as expressões psíquicas têm lugar, torna irrelevante a oposição entre
interior e exterior, de tal sorte que o importante não é o caráter oculto dos estados e atos
anímicos, muito menos a natureza observável dos sinais exteriores que os materializaria, mas
a estrutura lógica que torna esses mesmos estados e atos dizíveis. Por essa perspectiva, o
caráter privado da experiência não pode significar que o anímico compreenda um algo
desestruturado, que, por isso mesmo, só poderia ter o valor de um nada, mas de algo cuja
estrutura possibilita a expressão. Por fim, assim como a indecisão acerca da cor de um objeto
significa a hesitação em torno de critérios que possam determinar qual palavra de cor é
adequada para dizê-la, a hesitação a respeito da expressão de uma sensação compreende a
indeterminação de critérios segundo os quais exprimi-la, e não uma indeterminação relativa
ao próprio plano das sensações.
Tal como a incerteza acerca de um número que figura como resultado de um cálculo
matemático compreende a incerteza a respeito de um sinal numérico que encerra o resultado
do cálculo, à incerteza a respeito do interior deve corresponder a incerteza sobre o exterior.312
Com efeito, a incerteza a respeito das expressões relativas à alma alheia não tem como
contrapartida o caráter indubitável das expressões relativas à própria alma. Afinal, tanto a
incerteza quanto a certeza refletem o conjunto de ações e de juízos no interior dos quais as
formas de exprimir os próprios estados de alma e de julgar os alheios são construídas. Num
certo sentido, ao remeter o anímico aos jogos nos quais se baseiam a sua expressão,
Wittgenstein desfaz a hierarquia dos conceitos psicológicos ou, quando menos, desfaz aquela
hierarquização relativa à oposição entre exterior e interior. O fato de as expressões de
sensações serem compreensíveis seja quando empregadas por mim ou quando empregadas por
qualquer outra pessoa quer dizer que a sua justificação não é derivada duma experiência
privada, devendo estar situada no âmbito da própria expressão. Isto quer dizer que o caráter
privado das sensações não significa um obstáculo à compreensão das diversas expressões da
alma alheia, mesmo porque as sensações serem, em certo sentido, inacessíveis à observação
alheia tem o sentido de não ser possível saber a respeito dos sentimentos do outro até que ele
os exprima. Isto não quer dizer, todavia, que, de um lado, esteja posto o interior, constituído
por sensações e atos secretos de um sujeito, e, de outro, no exterior, estejam situados os sinais,
dos quais se constituiria o comportamento e, como tais, incapazes de significar com inteira
certeza. Do ponto de vista de Wittgenstein, essa só pode ser uma versão simplificadora da
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relação do anímico com os sinais exteriores, que o tornam compreensível. Ao contrário disso,
os sinais exteriores significam os estados e atos da alma de maneira extremamente
complicada, de sorte que não é sempre que significam de forma inequívoca, nem é sempre
que significam de maneira equívoca.313
A consideração de que a oposição entre interior e exterior é desimportante conduz
Wittgenstein à consideração de que a incerteza a respeito do anímico não tem como causa o
fato de ele ser privado. Neste mesmo sentido, a remissão da compreensão dos estados e atos
anímicos aos sinais exteriores nos quais eles são expressos significa compreender que o
anímico se deixa determinar por regras de evidência diferentes daquelas por meio das quais as
outras situações nos são dadas. Por esta maneira de compreendê-los, os estados e atos
anímicos de um sujeito não são ocultos, nem tampouco a sua posse tem como marca um
acesso privilegiado capaz de determinar a sua compreensão, ao contrário, eles apenas se dão
para o sujeito de um modo diferente de como se dão para observadores alheios. A despeito
dessa assimetria, na medida em que compreende serem gramaticais as regras de evidência e,
portanto, serem estruturados os estados anímicos, Wittgenstein pode afirmar que os estados
mentais não são evidentes para o próprio sujeito, mas para quem os observa de fora.314 Esta
afirmação compreende o limite da relativização do vínculo entre interno e oculto realizada por
Wittgenstein. Tal como conceber o vínculo entre interno e oculto como necessário
compreende a generalização daqueles casos nos quais o que se passa não se dá à expressão, a
relativização de tal vínculo envolve a consideração de que frequentemente não
compreendemos o outro exatamente em razão de ele fazer de tudo para exprimir seus
sentimentos, e não em virtude de ele nos ocultá-los. Aliás, ao considerar o outro lado da
moeda, Wittgenstein faz ver a feição generalizadora que marca a concepção do vínculo entre
interno e oculto e entre externo e manifesto como necessário.315
A relativização do vínculo entre interior e oculto tem como principal componente a
consideração das peculiaridades que caracterizam os jogos de linguagem acerca de conceitos
psíquicos. Nesse caso, está em jogo evitar que a expressão do mundo da consciência seja
tratada como um todo uniforme, como se fosse possível uma modalidade de determinação do
sentido que não conferisse abertura alguma à criatividade que marca o espaço das
manipulações simbólicas e não simbólicas. Tratar o mundo da consciência assim
compreenderia abordá-lo como um todo homogêneo. Uma tal perspectiva deve ser evitada por
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Wittgenstein na medida em que ele compreende não ser possível caracterizar a consciência
como um todo sem uma vista panorâmica, cujo traço fundamental é a descrição de diversos
usos possíveis, efetivos e imagináveis.
Tendo estabelecido que as sensações só podem ser mensuradas do exterior, ou seja, a
partir de sua expressão, a reflexão de Wittgenstein não só deixa ver a noção de fenômeno
psíquico com que lida como a abertura à diversidade dos usos que está associada a esta noção
de fenômeno. Muito mais do que como dados imediatos da consciência, os fenômenos
psíquicos, como por exemplo, a sensação de dor, são compreendidos como expressões
estruturadas no interior de uma determinada gramática. Esta maneira de conceber os
fenômenos psíquicos está associada à ideia de que o sentido das expressões de tais
fenômenos, enquanto manifestações gramaticalmente estruturadas, não podem ter o seu
sentido determinado previamente. Tanto esta maneira de conceber o sentido da expressão do
mundo da consciência como aquela noção de fenômeno militam, então, a favor da ideia de
que o sentido do discurso não tem sua origem numa realidade posterior ou anterior à própria
linguagem, “mas sim no uso que dela é feito no contexto de uma prática.”316 Nesse sentido,
conceber que o anímico só pode ser mensurado do exterior quer dizer que algo
indefinidamente oculto pode não representar interesse algum à compreensão dos estados da
alma, assim como os jogos de linguagem nos quais as sensações são ditas tem lugar tanto para
expressões inconfundíveis como para expressões equívocas. Numa palavra, em certas
circunstâncias, sabemos que ele tem dores ou que não tem, ao passo que em outras
circunstâncias não é possível ter certeza se ele as tem ou não.317
Seja como for, nas situações em que é possível ter certeza a respeito da autenticidade
da expressão das sensações alheias, a possibilidade da certeza, assim como da incerteza, deve
estar dada no jogo de linguagem no qual a expressão tem lugar. A afirmação de Wittgenstein
de que os únicos critérios infalíveis, segundo os quais se pode julgar a expressão das
sensações, são critérios exteriores quer dizer, desse modo, que não são possíveis critérios
interiores. Por isso mesmo, por um lado, é perfeitamente concebível que, em determinadas
situações, não seja possível decidir-se acerca da autenticidade de uma dor, por exemplo, por
outro, há casos nos quais somente um louco consideraria a expressão de dor como
inautêntica.318 Em ambas as situações, a hesitação não tem como razão o caráter oculto dos
dados da consciência, mas tão simplesmente a indeterminação de critérios segundo os quais
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julgar a autenticidade da expressão. É exatamente este o sentido da ideia à qual acreditamos
que se subordina a análise wittgensteiniana da gramática das sensações, a saber: a ideia de que
também o que se passa no interior só tem significado no fluxo da vida.319
Tal ideia põe em jogo a concepção segundo a qual a explicação do significado é a
explicação do uso. Tal maneira de conceber o significado, todavia, opera sobre a ideia de que
o sistema de referências por meio do qual julgamos as expressões e ações dos homens é a
forma de agir comum aos homens.320 Esta ideia, por sua vez, é expressa por Wittgenstein de
diferentes maneiras. Todas elas, ao que nos parece, conduzem à compreensão de que, mais do
que um dado imediato da consciência, as sensações são estruturadas numa gramática a partir
da qual elas podem então ser lançadas para o exterior. Essa compreensão encerra a ideia de
que o sentido da linguagem não tem a sua origem numa realidade articulada anteriormente e
com independência da gramática que governa a própria linguagem. Parece-nos então ser
segundo esse mesmo espírito que Wittgenstein afirma, no MS 138, que as palavras têm
significado tão somente no fluxo da vida, e, no MS 172, que um enunciado tem sentido
apenas no uso.321 Se julgamos as expressões e ações alheias de acordo com um sistema de
referências constituído pela forma de agir comum aos homens, é porque uma tal forma de agir
comum é o lugar no qual as condições lógicas, que possibilitam a operação dos jogos de
linguagem, são construídas. Não seria possível, de acordo com essa perspectiva, divorciar a
linguagem, como pura operação com sinais, dos modos de ação que os conceitos refletem e
em interação com os quais eles são constituídos. À medida que desenvolve a ideia de que os
jogos de linguagem seriam baseados numa forma de agir, Wittgenstein pode recusar que o
significado dos conceitos sobre estados da alma não possa prescindir de uma relação causal
seja com aspectos secretos do espírito, seja com elementos fisiológicos. No mesmo sentido, a
aplicação dessa noção de jogo de linguagem funciona como condição operatória da dissolução
da concepção da alma como um cenário mental, sendo então elemento decisivo no combate ao
psicologismo. O psicologismo, nesse caso, consistiria em conceber as condições de sentido de
uma sentença como dependentes do vínculo entre a sentença e o estado de alma do qual ela
pretende ser a expressão.322
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A incerteza acerca da expressão das sensações, em determinadas circunstâncias, não
pode ter como causa o caráter oculto do anímico, do contrário, a certeza deveria ter como
causa o acesso à alma alheia. A imagem da alma como insondável, no final das contas, é
tributária da ilusão de que a incerteza que cerca as expressões psicológicas têm como causa a
impossibilidade de determinar as suas condições de verdade, como se, caso não fosse possível
observar o que se passa na cabeça do outro, então toda a incerteza daria lugar a uma certeza
infalível. A ilusão, neste caso, consiste em compreender a dissimulação como algo diverso da
expressão autêntica de um sentimento, ao passo que tanto uma como outro não passam de
lances num jogo de linguagem fora do qual tanto uma como outro não teriam qualquer
sentido. A tentação metafísica aqui consiste em pretender a identificação da causa da certeza
quando, na verdade, a certeza, ela mesma, constitui o fim da cadeia de justificação. A
pretensão de identificar a causa compreende a exigência de que os enunciados estejam
baseados em algo. A certeza significa o fim da cadeia de justificação, no sentido de que estar
infalivelmente certo acerca da dor alheia não envolve estar em condições de apresentar a
causa de tal certeza, como, por exemplo, fazendo-a remontar à combinação nervosa do outro
no momento em que ele manifestou o sentimento de dor. Ao contrário, uma certeza infalível,
neste como em muitos outros casos não passa de uma questão de atitude.323
Nesse ponto, a capacidade de agir e julgar de acordo com uma gramática coincide com
a capacidade de avaliar as ações e juízos do outro de acordo com os padrões estabelecidos no
interior dessa mesma gramática. Aplicada ao contexto de uso dos conceitos anímicos, uma tal
noção de certeza só pode ter como resultado a consideração de que o interior é oculto apenas
em situações bastante particulares e, nessas situações, é oculto não em virtude de ser
interior.324 Afinal, essa noção de certeza é signo de que o anímico torna-se inteligível na exata
medida em que é manifesto, o que quer dizer que a incerteza ou a certeza acerca das
expressões psicológicas não são relativas à natureza peculiar do anímico, mas às
peculiaridades características dos jogos de linguagem em que as expressões anímicas têm
lugar. Por essa razão, depois de situar a infalibilidade da certeza sobre o anímico no domínio
da expressão do anímico, fazendo o interior ser medido do exterior, Wittgenstein pode afirmar
que a oposição entre interior e exterior não é importante.325
A oposição entre interior e exterior não é importante na medida em que interior e
exterior se diferenciam não em razão da sua natureza, mas em virtude de sua estrutura lógica.
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O confronto das imagens do interior como oculto e do exterior como observável permite a
Wittgenstein relativizar tanto o vínculo necessário entre anímico e oculto como o entre
exterior e observável. A consideração de que a oposição é desimportante não quer dizer, no
entanto, que Wittgenstein pretenda explicar o interior pelo exterior, como se os aspectos
subjetivos característicos dos dados da consciência fossem simplesmente irrelevantes à
significação e não desempenhassem nenhuma função nos jogos de linguagem. A redução do
anímico ao exterior assim implicaria suprimir os aspectos subjetivos que marcam as
expressões psicológicas, a partir da ideia de que todos os homens participam tão intimamente
das leis que governam o comportamento humano que tudo o que resta para diferenciá-los são
sutis distinções no plano do próprio comportamento. A dificuldade consiste exatamente em
fazer ver que a expressão do anímico submete-se a leis da evidência sem que disso resulte a
supressão dos aspectos subjetivos que parecem, a qualquer custo, escapar do domínio dessas
mesmas leis.
A não supressão dos aspectos subjetivos é sinal de que, da preponderância dos
critérios objetivos (que regulam a expressão) sobre aspectos subjetivos (que marcam o
domínio das sensações), não decorre a dissolução da assimetria entre a primeira e a terceira
pessoa, no que respeita à percepção das sensações. A aparente ausência de fundamento para
distinguir entre uma expressão autêntica de dor e uma expressão dissimulada é decorrente de,
em resposta à exigência de que a expressão seja baseada em algo, compreender-se o
sentimento como critério segundo o qual se pode distinguir uma da outra. No entanto, mesmo
em se tratando de minha própria dor, eu não posso compreendê-la como autêntica, em vez de
dissimulada, caso a sua expressão não seja compreendida como dor autêntica num jogo de
linguagem. Isto quer dizer que, diante de alguém que me inquira a respeito da autenticidade
de minha dor, não é para um sentimento que eu apontaria, como se ele tivesse poder de prova,
mas para a maneira como eu me comportei.326 Toda a dificuldade tem a ver com compreender
a expressão de dor, seja ela autêntica ou dissimulada, como baseada no sentimento ao qual ela
se refere, ao invés de compreendê-la como um elemento do jogo de linguagem que, como tal,
é exterior, como qualquer outro lance do jogo. A assimetria entre a primeira e a terceira
pessoa, no que respeita às sensações, circunscreve-se àquelas circunstâncias nas quais as
expressões se baseiam em imagens, como, por exemplo, no caso dum determinado uso da
expressão “Eu vejo algo vermelho”. Neste caso, em certo sentido, somente eu estaria em
condições de determinar se o que vejo é de fato vermelho. No entanto, nada impede que a
326

Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 166, p. 21r-22v. Cf. Também WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 169, p.
49r-49v.

163

minha afirmação seja julgada a contrapelo da comparação do que eu vejo com uma amostra
exterior de vermelho, com o propósito de determinar se o que designei como “vermelho”
corresponde ao que chamamos de “vermelho”. A amostra aqui funcionaria como critério
exterior. Tudo parece se passar da mesma forma quando o que está em questão são
sentimentos. Assim, por exemplo, em certo sentido, somente eu estou em condições de
assegurar que o que sinto é dor. No entanto, a determinação do que sinto como dor pode ser
feita segundo a gramática da palavra “dor”, de tal modo que determiná-lo quer dizer o
confronto do meu comportamento expressivo com o que, segundo critérios objetivos,
denominamos “dor”.
Do ponto de vista de Wittgenstein, a dificuldade encerrada por expressões psicológicas
tem a ver com o fato de não haver a possibilidade de decidir a respeito da sua verdade a partir
do confronto com a realidade.327 Aliás, tem a ver com o fato de, habitualmente, expressões do
tipo “tenho dor” não possuírem caráter informativo e, mesmo em situações em que possuem
caráter informativo, declarações desse tipo não podem ser compreendidas como descrições da
alma. Isto porque as próprias sensações não poderiam ser evocadas como prova de uma tal
informação.328 Por essa razão, o paralelo com expressões da matemática torna-se
esclarecedor. É exatamente tal paralelo que, no MS 173, ilustra o deslocamento da incerteza a
respeito do anímico dos processos que se passam no interior para a sua expressão no âmbito
do corpo. Compreender tal certeza como relativa ao fato de se tratar de processos ocultos
corresponderia, para Wittgenstein, a compreender a incerteza acerca do número que resulta
dum cálculo como relativa ao processo psíquico que, porventura, acompanha o ato de
calcular, em vez de concebê-la como correspondente ao sinal numérico que figurará como o
fim do cálculo.329 Que as coisas se passem assim, entretanto, não quer dizer que uma incerteza
a respeito do anímico possa, de maneira geral, ser expressa como uma incerteza acerca do
exterior. Afinal de contas, que interno e externo não designem modalidades de coisas
diferentes não quer dizer que não circunscrevam domínios conceituais distintos, mas, seja
como for, relativizar a importância da oposição entre interno e oculto tem como consequência
desfazer a identificação do interno com o oculto e, também nesse sentido, a comparação com
jogos relativos à matemática é exemplar. Considerar o interno como oculto, dirá Wittgenstein,
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no MS 169, teria o mesmo valor que dizer que vemos apenas o movimento exterior dos sinais
de um cálculo, ao passo que o próprio cálculo não se deixa ver.330 Enfim, conceber que o
anímico só pode ser mensurado do exterior significa que os estados e processos psíquicos são
estruturados segundo as mesmas regras às quais se subordinam a sua expressão nos jogos de
linguagem, e não a inexistência de tais estados e tais processos psíquicos.
Hacker considera que os escritos de Wittgenstein sobre filosofia da matemática não
apenas são esclarecidos pela reflexão acerca de como seguir uma regra como também ajudam
a esclarecer as questões concernidas em tal reflexão.331 Ao que nos parece, além disso, tal
como explora o paralelo entre expressões matemáticas e expressões psicológicas,
Wittgenstein usa a matemática tanto para exemplificar domínios conceituais nos quais o
conceito de saber não seria aplicável como para, por contraposição, esclarecer a noção de
certeza apropriada ao contexto de uso dos conceitos psíquicos. Ao passo que, em matemática,
uma determinada evidência enunciada claramente não deixa margem para qualquer dúvida, o
mesmo não se passa quando se trata duma expressão anímica, como é o caso da manifestação
de alegria. Desse modo, o resultado de um cálculo não significa um objeto disputável, a
menos que se trate de um uma situação especial, bem ao contrário do que ocorreria com a
decisão a respeito de se alguém estava com raiva ou não. 332 A conclusão mais natural parece
ser a de que, em se tratando da matemática, a decisão estaria sempre ao nosso alcance, ao
passo que, em se tratando duma qualquer expressão anímica, muito frequentemente, não
temos condições de decidir. No entanto, Wittgenstein conclui que considerar impossível uma
tal decisão não significa a impossibilidade de verificação da correspondência entre o que a
expressão do sentimento nos permite julgar e o sentimento, de sorte que, caso estivéssemos
em condições de efetuar a verificação, então estaríamos em condições de tomar a decisão. Ser
impossível tomar a decisão, ao contrário, deve significar que nem mesmo Deus, nesse caso,
estaria em condições de tomá-la.333
A consideração de que o anímico tem como principal característica não ser possível
determinar a fidedignidade de sua manifestação tem como consequência a indeterminação das
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regras dos jogos nos quais essa mesma manifestação se insere. O conceito de “anímico” não é
necessário para justificar o caráter indeterminado das conclusões permitidas pelas regras às
quais os lances no interior dos jogos se submetem. O conceito de “anímico” fala menos do
caráter indeterminado dos conceitos do que a indeterminação do uso desses mesmos conceitos
pode esclarecer o conceito de “anímico”.334 Isto porque a indeterminação que caracteriza o
uso dos conceitos é sinal da margem de liberdade conferida pelas regras que governam os
jogos nos quais tais conceitos estão em casa. Em sendo assim, o caráter indeterminado do
significado tem como razão o fato de que o sentido não se fecha completamente, ao contrário,
constitui-se gradativamente à mesma medida do uso, o que é o mesmo que dizer que se arma
pragmaticamente na medida em que se vincula a um conjunto de ações simbólicas e não
simbólicas. Tal como não há sentido inteiramente determinado, também não há sentido cuja
atmosfera seja completamente indeterminada. Isto quer dizer que lidamos com conceitos
flexíveis, mas a elasticidade de tais conceitos compreende espaços de manobra
gramaticalmente determinados, de tal sorte que não está ao nosso alcance, apesar da margem
de indeterminação encerrada pelas regras de uso, deformá-los a nosso bel prazer, sem que os
conceitos oferecessem qualquer resistência à maneira como os manipulamos.335 É exatamente
o caráter flexível dos conceitos que faz que a incerteza a respeito da expressão “Tenho dor”
varie caso a caso. A indeterminação dos conceitos, por fim, reflete o não fechamento
completo do sentido, o que, por sua vez, é efeito de os conceitos se constituírem nas próprias
práticas, no interior das quais são empregados, de tal sorte que o fechamento do sentido
realiza-se apenas num determinado contexto de uso. A maleabilidade dos conceitos cuja
marca é a indeterminação, desse ponto de vista, realiza a ideia de que eles devem ser
utilizáveis, o que significa a possibilidade de ajustamento a novas situações, pois conceitos
feitos sob medida para um uso se tornariam inutilizáveis.
A identificação do sentido proposicional com o complexo de vivências que pertence às
palavras não resiste ao caráter elástico do uso dos conceitos, pois deve supor o uso
momentâneo da proposição como o único, o que implica conceber o sentido como
completamente determinado.336 O ligeiro confronto entre dois usos duma expressão é
suficiente para fazer água na concepção do significado como a vivência que acompanha a
pronúncia da palavra, que subjaz à identificação do sentido proposicional com o complexo de
vivências. Compreendido como consistindo num complexo de vivências, o sentido
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proposicional dependeria da preservação da identidade das vivências vinculadas a cada uma
das palavras das quais o enunciado se constitui. Tal maneira de compreender o significado,
por isso mesmo, desemboca naturalmente na perspectiva segundo a qual um algo
inapreensível que se esconde por detrás das palavras dotaria o discurso de um sentido, como
se devesse haver algo do qual as palavras seriam uma projeção. E, nesse caso, pouco importa
a modalidade de relação que se admita haver entre a linguagem e o mundo da consciência.
Tanto a perspectiva que consiste em compreender o pensamento como constituído por um
conjunto de estados psíquicos como a que consiste em compreendê-lo como constituindo um
terceiro domínio que, como tal, distingue-se do mundo exterior e da consciência, à primeira
vista, são de algum modo tributárias dessa concepção de significado, apesar de a última
perspectiva singularizar-se por conceber a linguagem como um conjunto de condições que
torna possível que o pensamento seja lançado para fora do domínio de nossas representações,
o que quer dizer que permite conceber a linguagem como plasticamente ajustada ao
pensamento. Ao contrário da outra perspectiva que, por enfatizar o caráter oculto do mundo
da consciência, subscreve a tese de que as expressões linguísticas estabelecidas em correlação
com estados psíquicos sempre deixariam algo por dizer. Tudo se passa então como se a
correlação entre as palavras e o algo que elas pretendem exprimir fosse decisiva seja para uma
perspectiva que o defina como estados psíquicos que tem lugar na mente, seja aos olhos da
perspectiva que prefere criar uma divisória entre o domínio das representações e o domínio do
pensamento. Ao imaginar que essa correlação determina a significação dos conceitos
psicológicos, essas duas perspectivas, cada uma à sua maneira, passam a considerar as
expressões para estados psíquicos como descrições do mundo interior, no mesmo sentido em
que as proposições sobre objetos exteriores possuem informações sobre o mundo físico.
A uma filosofia que tem o propósito ensinar a ver diferenças, não resta outra saída
senão evitar generalizações, destituindo-as de um sentido, fazendo ver diferenças onde parece
não haver nenhuma.337 A possibilidade de exprimir atos psíquicos vale-se do caráter redutível
das regras segundo as quais eles se articulam às regras segundo as quais eles podem ser ditos.
No entanto, uma tal redutibilidade parece apagar as diferenças entre a linguagem e o mundo
da consciência por prescindir do quanto o mundo da consciência tem de subjetivo. Nesse
ponto, aos olhos de Wittgenstein, a distinção entre interior e exterior traduz-se pela distinção
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entre os fenômenos psíquicos e a manifestação simbólica desses mesmos fenômenos. As
diferenças entre uma interioridade e a manifestação de estados psíquicos tornam-se
desbotadas na exata medida em que os resíduos subjetivos são filtrados pelo exercício de
componentes gramaticais que possibilitam a redução das regras segundo as quais os processos
anímicos se articulam às regras segundo às quais eles podem ser lançados para fora pela
linguagem. A afirmação, por exemplo, de que algo está se passando dentro de mim se passa
fora de mim, o que quer dizer que, na afirmação, interior e exterior não podem ser
considerados como completamente independentes. Por essa razão, seria paradoxal uma
expressão que articulasse uma asserção e a manifestação de um estado psíquico que a
contrarie, como, por exemplo, um locutor de uma estação que anunciasse a chegada iminente
de um determinado trem, mas que, no entanto, a complementasse dizendo não acreditar que o
trem chegará em instantes.338 Por si só, o exemplo contrasta uma informação que, como tal,
pode basear-se em conteúdos observáveis, podendo, portanto, ser alvo de uma descrição, com
conteúdos que não se deixariam captar pela observação. Mas, nesse caso, ao que nos parece, o
interesse de Wittgenstein não poderia ser significado pela pergunta pelo que se passa no
espírito do locutor no momento em que ele profere o anúncio que tem a forma de um
paradoxo. A pergunta que nos parece mais adequada aos propósitos de Wittgenstein seria a
respeito do que, no comércio linguístico, pode ser feito com um tal proferimento, afinal o que
lhe interessa são as consequências práticas, quer dizer, como funcionaria uma gramática na
qual uma expressão daquele tipo pudesse ser feita impunemente ou por quais razões aquela
mesma expressão, do ponto de vista das regras de articulação simbólica, não poderia assumir
senão a forma de um paradoxo.
Por essa perspectiva, as considerações de Wittgenstein sobre filosofia da psicologia
parecem transitar no limite entre duas perspectivas igualmente indesejáveis. Se elas conduzem
à recusa da redução do interior ao exterior, tampouco podem aceitar que o interior seja
compreendido como um domínio etéreo no qual os fenômenos psicológicos seriam articulados
e posteriormente projetados para o exterior pela linguagem. Por um lado, é perfeitamente
possível comunicar as etapas de um cálculo feito mentalmente. Por outro, a afirmação de que
sei que estou efetuando o cálculo, embora de maneira imperceptível ao olhar alheio poderia
muito bem ser tomada como característica de um retardo mental. Temos então, de um lado, a
imagem do cálculo como realizado em algum lugar oculto e comunicado sem que a
manifestação possa destituir-lhe da atmosfera misteriosa que o encerra, como se os conceitos
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psíquicos fossem nomes incapazes de exprimir plenamente o que nomeiam; de outro, a
imagem de que o cálculo não é realizado no interior e que não passa de uma ilusão concebê-lo
assim, o que quer dizer que a realização do cálculo coincide com a sua manifestação. 339 Se a
primeira perspectiva faz de conteúdos anímicos elementos decisivos à significação, a última
consiste em excluí-los como desimportantes à significação. Entre as duas perspectivas, por ter
razões para recusar uma e para não aceitar a outra, a filosofia por exemplos de Wittgenstein
parece preferir afirmar que os conteúdos anímicos não são nem decisivos, nem desimportantes
à significação. Não resulta, afinal, da supressão do processo interior, que tudo o que nos resta
seja o jogo de linguagem descritivo desses mesmos processos, mas o jogo de linguagem cujo
ponto de partida é a manifestação dos processos interiores. Desse modo, contra a concepção,
segundo a qual não seria possível a determinação do sentido das expressões psíquicas,
Wittgenstein pode fazer ver que apenas as circunstâncias em que o exterior não está claro
fazem parecer que o interior seja algo oculto por detrás da manifestação.340
A perspectiva à qual as considerações de Wittgenstein sobre a gramática dos conceitos
psicológicos conduzem compreende um terreno propício à questão a respeito da assimetria
entre a primeira e a terceira pessoa no que respeita aos conceitos psicológicos. Trata-se de
interrogar-se se tal assimetria seria relativa aos fenômenos psíquicos ou aos próprios
conceitos.341 Ao que nos parece, a estratégia de Wittgenstein consiste em mostrar que a
assimetria no plano dos fenômenos, de algum modo, reflete-se no plano dos conceitos. Não se
trata de negar que haja o interior com que se negaria ser a assimetria gramatical reflexo da
assimetria fenomênica, mesmo porque há fatos interiores e fatos exteriores, tal como há fatos
físicos e fatos matemáticos. Trata-se, isto sim, de fazer ver que os fenômenos psicológicos só
constituem um campo de exploração na medida em que ganham expressão nos conceitos, o
que, de resto, só é possível em virtude da redutibilidade das regras que estruturam o estados e
atos da alma às regras segundo as quais eles podem ser ditos. Todo o cuidado de Wittgenstein,
também neste caso, consiste em evitar que a crítica à concepção de alma como constituída por
conteúdos insondáveis desmanche a distinção categorial entre o interior e o exterior. Por isso
mesmo, se nos enganamos frequentemente quando tentamos adivinhar os pensamentos
alheios, significa que lidamos com nossos estados psíquicos de maneira diferente de como
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lidamos com os estados psíquicos alheios, não sendo mais do que isto o significado da
assimetria entre a primeira e a terceira pessoa.342
À primeira vista uma tal assimetria encontra na ideia de que observamos os estados
psíquicos alheios, mas dado que temos acesso privilegiado aos nossos próprios estados
psicológicos, não há sentido algum em supor que observamos os nossos próprios estados. É
exatamente essa noção de acesso privilegiado que Wittgenstein pretende tornar, quando
menos, grosso modo, desimportante para o sentido dos conceitos psíquicos. Afinal de contas,
o suposto acesso privilegiado aos próprios estados tem como moeda de troca a ideia de que
não é possível adivinhar os estados alheios. No que respeita à assimetria entre a primeira e a
terceira pessoa, o acerto de contas consistirá em mostrar que o que poderíamos chamar de
leitura dos pensamentos alheios só pode ser algo excepcional. Mais do que isso, que a curiosa
assimetria entre a primeira e a terceira pessoa é característica das experiências das quais os
conceitos psíquicos pretendem ser a expressão. Assim, sem negar que os estados psicológicos
são privados e que, portanto, em algum sentido, a assimetria no plano conceitual
materializaria a assimetria no plano dos fenômenos, Wittgenstein faz coincidir a observação
dos fenômenos com como os fenômenos são. Em outras palavras, é como se captássemos os
estados psíquicos, inclusive os nossos, por meio do exterior, de sua expressão. E se tudo se
passa mesmo assim, é por que Wittgenstein converte o suposto privilégio de acesso às
próprias sensações, no qual se funda a assimetria dela com a terceira, no caráter insondável da
alma alheia, de modo que pode fazer resultar que se é somente do exterior que posso captar a
alma alheia, é, em certo sentido, igualmente do exterior que capto a minha, na medida em que
o estatuto dos estados psíquicos institui-se na dependência da possibilidade da expressão
desses mesmos estados, com independência de não ser possível que outrem sinta as minhas
sensações. A estratégia elaborada por Wittgenstein e as consequências que dela resultam tem
então como principal resultado responder ao desafio de garantir a objetividade das palavras
para estados psíquicos sem a qual a compreensão linguística não seria possível, ao recusar, em
certo sentido, que elas possam ser tratadas à maneira de expressões denotativas. Por assim
dizer, a ausência de uma referência que, em se tratando de proposições descritivas,
constituiria uma exigência para o fechamento do sentido, em se tratando das expressões para
estados psíquicos, exatamente por não constituírem descrições, não passa de uma
peculiaridade.
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2. Instinto, sistema de referências e formas de vida

A concepção prática do sentido tem como principal característica a ideia de que a
determinação dos juízos e das ações é realizada a partir do acordo em torno da maneira como
julgamos e agimos. A esta ideia, associa-se diretamente uma concepção de jogo de linguagem
que consiste em compreendê-lo como o desenvolvimento sofisticado de formas de ação bem
mais simples. Por essa perspectiva, o conjunto de atividades simbólicas e não simbólicas
concernidas pelos jogos são desenvolvidas tendo em vista as formas de ação em que se
baseiam, o que quer dizer que dispensa qualquer espécie de especulação intelectual, no
sentido de que nem o seu funcionamento, nem tampouco o domínio da técnica de que
depende o seu exercício requerem a enunciação das normas que as estruturam. Essa
perspectiva implica compreender as regras às quais as atividades humanas se submetem como
não separadas do contexto de sua aplicação por nenhum hiato intelectual. Em certa medida, as
regras são indissociáveis das práticas que as tornaram necessárias e, portanto, das formas
simples de ação das quais os casos de sua aplicação mais sofisticados são um
desenvolvimento. Tal maneira de conceber as regras é, na verdade, subsidiária da ideia
segundo a qual os jogos de linguagem não remontam a uma origem que possa ser identificada
com o pensamento. Antes sim, a origem dos jogos é a ação, o instinto. É inegável que, ao
caracterizar a origem de todo o conjunto de atividades simbólicas e não simbólicas, que inclui
intenções, propósitos, pensamento, entendimento, crença, juízo, exteriorização psicológica,
etc., Wittgenstein não pretende, de maneira alguma, contar-nos a origem histórica da maneira
como atualmente desempenhamos todas essas atividades. Ao invés disso, o alvo de
Wittgenstein é a caracterização das condições lógicas sem as quais tais atividades não seriam
desempenhadas da maneira como são desempenhadas e a linguagem não funcionaria da forma
como funciona. No entanto, não se trata de um ponto pacífico que, com isso, Wittgenstein não
esteja a subscrever a ideia de que a capacidade, que se reflete na maneira como as atividades
significativas verbais e não verbais são realizadas, remonta a condições instintivas. O que
quer dizer que não seria o caso de compreender a referência ao caráter instintivo da origem
dos jogos de linguagem como não mais do que uma forma de enfatizar a ausência de reflexão
que a caracteriza.
A anterioridade do instinto em relação aos atos reflexivos compreende conceber não
ser possível demarcar limites rígidos entre atividades verbais e atividades não verbais, pois o
que está em jogo, no essencial, nesta maneira de compreender a relação entre o instinto e a
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reflexão é a ideia de que os atos reflexivos só são possíveis em virtude de corresponderem a
um desenvolvimento de formas de ação instintivas. A impossibilidade de uma demarcação
rígida entre atividades verbais e não verbais resulta, nessa medida, de o relacionamento entre
a ação e as formas de expressão verbais ser essencial à constituição de nossos conceitos. Tão
essencial a ponto de Wittgenstein caracterizar o domínio verbal como simplesmente acessório
da ação, no sentido de que os jogos de linguagem são uma extensão da maneira como
naturalmente reagimos aos fatos e às ações e atos verbais das pessoas que nos cercam. Os
jogos de linguagem são, assim, concebidos como a extensão de formas de ação primitivas,
que seriam típicas de um indivíduo no qual não fosse possível reconhecer qualquer espécie de
raciocínio, mas apenas instinto. Mais do que compreender que os jogos de linguagem seriam
formas mais complicadas construídas tendo como base formas de comportamento primitivas,
Wittgenstein compreende que os jogos são um domínio que se caracteriza fundamentalmente
por ser uma ampliação das formas de ação primitivas e simples das quais se desenvolveram. É
somente por isso que, muito mais do que identificar os jogos com a ação, Wittgenstein afirma
que o jogo de linguagem é o comportamento.343
Desse ponto de vista, o instinto não pode ser compreendido como a causa das formas
de expressão de que se constituem os jogos de linguagem, no sentido de que a constituição da
gramática que pauta os modos conforme os quais nos comportamos consistir na incorporação
de elementos pré-linguísticos que funcionam como suas condições operatórias. O caráter
injustificado dos jogos de linguagem tem a ver diretamente com o fato de a incorporação de
reações instintivas fazer parte da constituição da gramática. Assim, compreender o instinto
como a origem dos jogos de linguagem tem o sentido de situar os elementos de cujo exercício
depende o funcionamento dos jogos como um ponto cego em relação as práticas simbólicas e
não simbólicas que os jogos abarcam. O comportamento não verbal, que se caracteriza por
prescindir do raciocínio, é, por isso mesmo, identificado como o protótipo das formas
complicadas em que consistem os atos de pensamento, o que quer dizer que não pode ser
compreendido como um resultado do pensamento ou do raciocínio. E é exatamente em
virtude de poder prescindir do raciocínio que os modos de ação podem ser caracterizados
dessa maneira, pois é essencial à função desempenhada por eles o fato de não constituírem
objeto de pensamento. A ação é considerada, então, como primitiva em relação às formas de
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expressão que tem lugar nos jogos de linguagem.344 É o caso, por exemplo, da reação natural
diante de alguém que esteja sentindo dor, que não se trata da elaboração de um juízo ou uma
opinião a respeito do comportamento alheio, mas simplesmente de uma maneira de agir que
assimilamos como sendo a forma humana de reagir em tais situações.
A anterioridade lógica do instinto em relação à opinião não significa também que
Wittgenstein pretenda compreendê-lo como a fonte de determinação da maneira como agimos
e julgamos, mas que uma forma de agir e de julgar adquire o caráter de necessária do ponto de
vista da gramática em que se situa. Mesmo porque se trata de um feito da maneira como
nossos conceitos são constituídos, a incorporação de modos de ação como naturais. Tal
incorporação pertence à dinâmica que preside nossas elaborações simbólicas e nossas ações,
de sorte que elas podem ser remontadas às formas de vida conforme as quais são feitas e as
quais devem refletir. Tudo leva a crer que Wittgenstein prefere fazer remontar o fato de
agirmos assim e não de outra maneira, de fazermos constatações de tal e tal forma, de
censuramos determinadas ações, de nos preocuparmos com os sentimentos dos outros, de
reagirmos de tal maneira a determinadas palavras e ordens e não de outra, a formas de vida,
ao invés de compreendê-lo como determinações de indefiníveis. O quer dizer que a
precedência de modos de ação irrefletidos é muito menos sinal de que formas de vida
fundamentam os jogos de linguagem do que sinal de que as atividades concernidas pelos
jogos não possuem qualquer justificação. Seja o que for o significado disto, Wittgenstein
confere ao instinto anterioridade lógica em relação à reflexão no que diz respeito ao
funcionamento dos jogos de linguagem.
A certeza que se reflete nas formas de ação, cuja constituição não solicita qualquer ato
reflexivo, parece ser exatamente um efeito da concessão de anterioridade lógica ao instinto. A
certeza, mais do que qualquer outra coisa, é uma forma de vida, algo enraizado na maneira
como desempenhamos aquelas atividades que o domínio de uma linguagem nos torna aptos a
executar.345 Compreendida dessa maneira, a anterioridade lógica do instinto quer dizer que o
amestramento no conjunto de técnicas em que consiste o uso da linguagem envolve a
capacidade de discriminar o que pode ser objeto de nossas investigações daquilo que
simplesmente herdamos como um dado inquestionável. Wittgenstein identifica a certeza
WITTGENSTEIN, Ludwig. TS 229, § 1583: “Was aber will hier das Wort ”primitiv” sagen? Doch wohl, daß
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elementar ao funcionamento dos jogos com a ausência de reflexão, de sorte que compreender
o instinto como anterior à reflexão significa identificar a reflexão com o ato de duvidar.
Assim, à anterioridade do instinto em relação à reflexão corresponde pontualmente a
anterioridade condicional da certeza em relação à dúvida. De tal modo que Wittgenstein pode
afirmar prontamente que o comportamento de dúvida tem a sua existência dependente da
existência do comportamento de certeza. Tanto um como outro estão submetidos ao que se
adequa às nossas formas de ação regulares. Não é por outra razão que Wittgenstein, ao
caracterizar essa certeza, diz pretender encarar o indivíduo que age e julga conforme o que ela
determina como um animal, um ser primitivo no qual não reconhecemos a capacidade de
raciocinar.346 Um indivíduo assim estaria em condições de dominar uma lógica suficiente para
sustentar um modo de comunicação primitivo constituído por formas simples de ação e de
expressão. O desempenho das atividades concernidas por uma tal modalidade de comunicação
não só não implica a capacidade de raciocínio como também pode prescindir de qualquer
capacidade de reflexão. Nesse caso, o alvo de Wittgenstein não nos parece ser as disposições
psicológicas nem as virtudes naturais que um tal indivíduo em estado primitivo possuiria, mas
o caráter irrefletido das condições que marcam a origem da linguagem. Por isso mesmo, o que
imaginar um modo de comunicação primitiva permite concluir não se traduz, do ponto de
vista do interesse de Wittgenstein, numa história natural de como o homem fora capaz de
desenvolver suas formas de expressão a ponto de alcançar o estágio atual de nossa linguagem.
Permite, ao invés disso, a consideração de que linguagem logicamente não tem o raciocínio
como ponto de partida.347
A relação entre os modelos de ação, que são exercitados sem a necessidade da
presença de raciocínio, e a conduta em que consiste o jogo de linguagem é interna. É somente
em virtude de haver laços internos entre tais modelos e o conjunto de nossas ações que as
regras podem tanto funcionar como guia da ação quanto como referência a partir da qual se
pode julgar a adequação das ações àqueles mesmos modelos. O exercício de tais modelos é o
reflexo de regularidades sem as quais a normatização do comportamento não seria possível.
Essa concepção de regra não dá margem para pensar a relação entre normas de ação e os
casos aos quais elas se aplicam como sendo de natureza causal. Dentre outras razões, porque
não se trata de conceber a relação entre a regra e sua aplicação como uma ação mecânica.
Especialmente em se tratando do anímico as regras devem enfrentar nuances cuja predição
não é possível, mas nem por isso constituem a abolição da regra. Assim, por um lado, a ênfase
346
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no caráter normativo da atuação das regras significa que é possível prever determinadas
reações, no sentido de que a associação entre certas palavras e determinadas reações pertence
à lógica do jogo; mas, por outro lado, a previsão não pode ser causal. Ora, o caráter normativo
das regras diz respeito ao vínculo mantido entre o seu exercício e o domínio de uma técnica.
O pertencimento da associação entre determinadas reações e certas expressões quer dizer que
uma reação inadequada denuncia a ausência de domínio da técnica em questão. Essa maneira
de conceber a regra é aplicada por Wittgenstein no contexto da análise dos conceitos
psicológicos, porém não sem reconhecer que há características lógicas aplicáveis unicamente
a tais conceitos. A aplicação irrestrita dessa concepção, que consiste em compreender a
possibilidade de efetuar previsões acerca do comportamento alheio como o resultado do
vínculo entre o exercício da regra e a técnica que rege sua aplicação, tem como consequência
fazer a questão da evidência do anímico depender do grau de certeza que caracteriza a
previsão do comportamento alheio. Contra a identificação da evidência com a regularidade da
previsão do comportamento alheio, Wittgenstein prefere compreender a imprevisibilidade
como um traço essencialmente característico do anímico.348 O que não passa de uma maneira
de entender os critérios de evidência como diretamente relacionados a padrões de
comportamento. As reações alheias, dado as sutis características e variabilidade do
comportamento, são raramente previstas.
O caráter imprevisível das reações alheias é concebido como mais uma razão para não
subscrever a relação entre as normas de ação e os casos de sua aplicação como sendo de
natureza mecânica. O que deve, nesse caso, ser evitado por Wittgenstein é a identificação do
caráter imprevisível do comportamento com o caráter privado dos estados mentais, a partir da
qual a imprevisibilidade passa à categoria de efeito do caráter secreto da vida anímica. Parece
ser exatamente essa identificação pretendida pela concepção causal das regras, pois dela
resulta a ideia de que caso o comportamento alheio não fosse imprevisível, a oposição entre
interior e exterior não teria sentido. Em situações nas quais o comportamento alheio é
inteiramente previsível, de acordo com essa perspectiva, a vida anímica é simplesmente
substituída pelo exterior e tudo se passa como se ela não existisse. Talvez fosse bem esse o
caso de uma pessoa sem alma cujo comportamento coincidisse, por isso, inteiramente com o
plano das intenções. Do ponto de vista de Wittgenstein, uma pessoa concebida assim não nos
permitiria mais do que imaginar que os seus gestos corporais não passariam dos efeitos da
maquinação de um autômato, o que quer dizer que não o reconheceríamos como o que
348
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habitualmente chamamos de “corpo humano”. Além do mais, não haveria em virtude disso
conflito algum entre a nossa concepção habitual do que seja um ser humano como consistindo
em corpo e alma pela simples razão de uma pessoa desalmada não corresponder ao que
compreendemos ser um ser humano.349 A maneira como regularmente reagimos às ações,
expressões e reações alheias é marcada por uma certa maneira de conceber o que seja um ser
humano, de modo que numa situação em que não somos instados a reagir como se
estivéssemos diante de alguém que possui uma alma dificilmente reagiríamos diante de uma
manifestação de dor como habitualmente reagimos. Afinal, o sinal de dor deixaria de ser
compreendido como associado ao que se passa na vida anímica alheia para passar a ser
entendido como uma reação automática, de modo que a percepção dos sinais de dor de um tal
autômato nos faria ter a sensação de que temos acesso ao interior dele.350
A incerteza é sobre o anímico, mas isto não quer dizer que tenha como alvo os
processos interiores. O alvo da incerteza é o anímico na exata medida em que ele é expresso
por sinais exteriores. Mas não se trata também de conceber que a inteligibilidade dos sinais
exteriores é algo que possa acontecer isoladamente. Os conceitos psicológicos têm a sua
inteligibilidade dependente de uma armação constituída por reações primitivas. A armação
constituída pelas reações primitivas é capaz de refletir o acordo sem o qual as expressões e
manifestações não seriam inteligíveis em virtude de consistir na conexão entre os diversos
conceitos e expressões que pertencem à nossa gramática. Assim, tal armação torna-se capaz
de estruturar as expressões e manifestações psicológicas a partir da aplicação de critérios que
possibilitam que os conceitos e expressões tenham um uso comum. É exatamente a aplicação
de tais critérios que possibilita tanto a certeza como a incerteza. O exercício da armação
formada pelas reações primitivas envolve, dentre outras coisas, a associação entre
determinadas palavras e certas manifestações psicológicas. O que quer dizer que é somente no
plano de determinação dessa armação que a associação entre conceitos e estados psíquicos
pode ser explicada, de tal sorte que apelar para constituintes fisiológicos apenas nos impediria
de alcançar uma compreensão correta das razões que justificam a maneira como os conceitos
são usados.351
A inteligibilidade das manifestações e expressões psíquicas é resultado do confronto
com a armação factual que as condiciona. A maneira natural de reagir às manifestações
psicológicas alheias pertence a essa armação factual, e, por isso mesmo, ela é capaz de
349
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determinar quais modos de expressão são corretos, discriminando-os dos incorretos, no
mesmo sentido que o jogo de xadrez envolve a exclusão de determinados movimentos das
peças dispostas sobre o tabuleiro como incorretos. Por essa perspectiva, a maneira típica de
reagir de forma determinada a certas manifestações psicológicas significa um fato da vida que
funciona como referência para o conjunto de nossas ações e juízos. Se uma tal maneira de
reagir não constituísse a referência da maneira como agimos, por certo agiríamos de uma
outra forma, o que quer dizer que certamente os nossos conceitos psicológicos seriam
completamente diferentes. Tal como se não houvesse um consenso a respeito da percepção
das cores, o nosso conceito de cor não existiria.352 Traços biológicos pertencem ao arranjo que
condiciona as nossas expressões e conceitos, assim como fatos gerais relativos à maneira
como a natureza funciona. É verdade que tal pertencimento significa que caso não tivéssemos
os traços biológicos que possuímos, talvez os nossos conceitos fossem outros. Mas isto não
quer dizer que a biologia humana tenha a virtude de justificar os elementos lógicos sem os
quais sequer nossa forma comum de fazer representações, ou a maneira como nos
comportamos, por exemplo, diante de alguém que manifeste sinais de dor seriam possíveis.
A limitação de nossos conceitos por uma armação factual tem o sentido de
compreender que caso determinados fatos fossem diferentes do que são, determinados
conceitos tornar-se-iam inutilizáveis.353 Isto porque eles perderiam o seu campo de aplicação,
na medida em que as regras que a presidem seriam abolidas pelas novas circunstâncias. Com
efeito, compreender que a limitação de nossos conceitos é feita a partir do confronto com uma
armação factual quer dizer que a margem de manobra do uso de uma expressão qualquer é
relativa à atividade que fixa o emprego da expressão. Do ponto de vista de Wittgenstein, que
o emprego seja tão elástico quanto a atividade que o constituiu é algo que pertence à essência
da linguagem.354 Parece-nos ser esse o sentido da afirmação de que reações primitivas
funcionam à maneira de uma plataforma sobre a qual a forma como empregamos a linguagem
está devidamente assentada. E tudo leva a crer que é exatamente essa forma de compreender a
fonte de justificação da maneira como as atividades simbólicas e não simbólicas são feitas que
permite que a análise dos conceitos psíquicos feita por Wittgenstein mude radicalmente o
ponto de vista segundo o qual esses mesmos conceitos devem ser abordados. A questão
parece ser a respeito de como é possível que as manifestações psicológicas sejam
compreensíveis, ou seja, como é possível exprimir estados psicológicos na ausência de
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critérios capazes de determinar a identidade desses mesmos estados. A análise dos conceitos
psicológicos feita por Wittgenstein, embora enfrente essa pergunta, consiste em mostrar que
essa questão é inadequada, na medida em que tem como ponto de partida confusões
conceituais. O cerne da crítica à questão é a substituição da imagem do anímico que pauta a
forma como a maneira de formular a questão mostra compreendê-lo. Do ponto de vista de
Wittgenstein, a questão não diz respeito ao que se passa em nós quando estamos certos a
respeito das manifestações anímicas alheias nem tampouco a quais seriam as suas causas
biológicas, mas sim a como é que a certeza é exteriorizada em nossas ações. 355 O principal
efeito de conceber os conceitos como limitados por fatos, que compreendem inclusive a
maneira como naturalmente reagimos, é a recusa a pensar a certeza como uma sensação que
acompanha as palavras e as ações.
Assim como a certeza, a incerteza a respeito de determinadas manifestações anímicas
não se trata de um resultado da reflexão, embora Wittgenstein caracterize a reflexão como
fonte da hesitação. É exatamente essa a posição de Wittgenstein que se segue da consideração
de que o instinto vem em primeiro lugar e a reflexão em segundo. A caracterização da
incerteza como um comportamento instintivo, uma reação natural, é uma maneira de separar
os casos nos quais a dúvida é resultado da reflexão daqueles casos nos quais a dúvida em
relação ao comportamento alheio simplesmente não se baseia no pensamento. Feito isto,
Wittgenstein pode recusar que a incerteza possa basear-se no contraste que diferencia a
apreensão dos próprios estados psíquicos da percepção dos estados psíquicos alheios.356
Assim, por saber por introspecção, o que é cada uma de suas sensações, o sujeito estaria em
condições de saber quais delas acompanham qual sinal exterior. Todavia, como há uma
notória diferença entre a maneira como o sujeito lida com seus próprios estados mentais e a
forma como seria capaz de captar os estados mentais alheios, então temos um terreno bastante
fértil à incerteza a respeito das manifestações anímicas alheias, já que a evidência, nesse caso,
dependeria da observação de algo que se mantém inobservável. Em razão de não podermos
estar certos a respeito de qual sensação secreta estaria vinculada àqueles sinais exteriores,
jamais poderíamos ter certeza acerca de se o outro está de fato sentindo dor ou se está apenas
a dissimular.357 A suposição, portanto, de que não podemos estar certos a respeito de se
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alguém está ou não fingindo, nesse caso, vincula a incerteza ao caráter inacessível da alma
alheia, como se, caso sondássemos a alma alheia pudéssemos encontrar lá os seus
pensamentos secretos. No final das contas, como vimos, essa suposição alia-se à ideia de que
as palavras são correlatas a sensações que lhes correspondem, assim como se associa à ideia
de paralelo causal entre as expressões e seus correlatos estados de alma.
Ao definir a incerteza como um comportamento primitivo, Wittgenstein situa-a em
contato com a maneira de agir regular. Desse ponto de vista, a incerteza não pode perder de
vista as normas de ação que lhe confeririam respaldo, o que quer dizer que o comportamento
de dúvida, também ele, é um desenvolvimento de formas de ação primitivas. Poder-se-ia,
nesse sentido, imaginar atos primitivos que viriam a desenvolver-se a ponto de tornar-se uma
dúvida. É o caso, por exemplo, do ato de virar e revirar um objeto, examinando-o
detalhadamente.358 Mas compreender que a incerteza é um comportamento primitivo
significa, mais do que qualquer outra coisa, caracterizar a atuação das normas de ação como
destituída de reflexão. Assim, não se trata de uma opinião do sujeito que o outro tenha uma
alma ou que sinta dor, ele simplesmente se comporta em conformidade com a crença de que o
outro tem uma alma ou sente dor. Não é o caso, porém, de negar que seja possível, em
circunstâncias determinadas, a elaboração de uma opinião a tal respeito. O mais importante, e
parece ser exatamente isto que Wittgenstein pretende enfatizar, é que mesmo uma tal opinião
deve ter como base a maneira como agimos.359 Ora, isto quer dizer que a dúvida só tem lugar
em situações posteriores à assimilação das formas de ação primitivas em que se baseiam
nossas práticas. Além disso, a possibilidade do ato de dúvida remonta a essas mesmas formas
de ação das quais as nossas práticas mais sofisticadas são um desenvolvimento. Por essas
razões, a dúvida só tem sentido em relação àquelas expressões cujas atividades relacionadas
incluem a dúvida como um ato possível.360 E, em todo caso, alguém que não tenha
familiaridade com as razões para duvidar não está em condições de duvidar, no sentido de que
alguém que não aprendeu a calcular não pode errar num cálculo. Por outro lado, na medida
em que compreender as razões para duvidar significa dominar o jogo, a incerteza deve
manifestar-se no plano das ações sem que necessite de qualquer reflexão.
No plano geral, a identificação do comportamento como critério de significação só é
possível por envolver o concurso entre a defesa de que a atitude é anterior à opinião e a ideia
de que o significado das palavras constitui-se a partir das relações entre os sinais e
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circunstâncias determinadas de uso.361 O principal saldo desse concurso consiste em passar a
ter em vista que os critérios de determinação dos conceitos psicológicos não pertencem à
associação entre as palavras e caracteres mentais, mas à complicada conexão das expressões
verbais com o comportamento. Isto não passa de uma outra maneira de dizer que também o
que se passa no interior só tem sentido se disposto no curso de nossas ações. 362 Em sendo
assim, nossos conceitos psicológicos só podem ser explicados por referência a critérios
relacionados à maneira de agir que marca a sua constituição, pois somente assim pode ser
esclarecido o lugar que eles ocupam na rede que os conecta a outros conceitos. Isto quer dizer
que a gênese dos conceitos psicológicos não se encontra na consciência, como também que os
pontos de determinação que os norteiam envolve a inerência dos estados anímicos a uma
gramática. Em virtude disso, a forma de apreender e de representar, bem como a técnica que
ela implica, reflete-se nas vivências, não no sentido de que a expressão seja responsável por
inventar a sensação que comunica, mas no sentido de que é perfeitamente concebível uma
linguagem na qual exista o comportamento de dor e a palavra que o designa sem que existisse
a dor.363
Cumpre ver que que se trata de fazer preponderar elementos internos à gramática sobre
quaisquer elementos exteriores, o que de imediato quer dizer que relações internas prevalecem
sobre relações externas. No entanto, Wittgenstein considera que nossos conceitos estão
relacionados a nossos interesses, os quais estão ligados a fatos do mundo exterior.364 Por essa
razão, tudo se passa como se fosse inconcebível haver conceitos racionais diferentes dos
nossos, até porque os juízos e as ações que elaboramos já estão todos eles imbricados pela
estrutura resultante do entrecruzamento entre nossos propósitos, nossos conceitos e os fatos.
Isto quer dizer que o acordo que funciona como horizonte da maneira como desempenhamos
atividades simbólicas e não simbólicas e que possibilita o consenso na aplicação das regras
que as governam consiste em fatos da vida.365 Não se trata de compreender que uma forma de
vida biológica tem a virtude de determinar a formação dos conceitos, mas antes de conceber
que formas de ação e de pensamento em que se reflete a visão das coisas com a qual estamos
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habituados foi incorporada pela nossa natureza como uma forma de vida.366 Assim, que se
trate de formas de vida, e não simplesmente um acordo em torno de opiniões e juízos,
significa a inerência do sistema de referências que determina a margem de manobra dos juízos
e atos à nossa natureza. Ora, as regras gramaticais podem ser compreendidas como tendo um
caráter convencional, como refletindo interesses humanos. Ao invés de identificar nossa
forma de vida biológica como causa da maneira como agimos e julgamos, Wittgenstein
prefere enfatizar o caráter convencional, arbitrário e normativo da gramática que estrutura
ações e expressões.
Tanto quanto conceber que uma armação factual funciona como horizonte da maneira
como desempenhamos as atividades verbais e não verbais, compreender que a maneira como
regularmente agimos pertence a uma tal armação significa o caráter arbitrário e convencional
da gramática. É verdade que é um erro supor que Wittgenstein esteja afirmando que a
gramática tenha como causa nossa natureza ou que nossos conceitos são da maneira que são
por causa dos fatos. Porém, por outro lado, aquilo que a gramática tem de não arbitrário
parece consistir exatamente com o quanto tanto nossa forma biológica como os fatos podem
exercer influência na formação dos conceitos, na exata medida em que possibilitam o seu
exercício. Desse modo, se determinados fatos da vida não fossem como são, a configuração
de nossos conceitos poderia entrar em colapso na medida em que os nossos conceitos não
encontrariam mais à disposição aquelas condições empíricas que marcam e possibilitam o seu
exercício. Não se trata, porém, de afirmar que caso os fatos fossem outros, a configuração
conceitual seria outra, mas apenas de fazer ver que se os fatos fossem outros, outras
configurações conceituais seriam concebíveis.367 Tudo leva a crer que o caráter arbitrário da
gramática tem a ver diretamente com o fato de a relação entre os conceitos e os fatos de
maneira geral não ser concebida como causal. Por isso mesmo, se tendo como ponto de
partida fatos diferentes daqueles com os quais estamos habituados, estruturas conceituais
diferentes das nossas e, portanto, estranhas passariam a parecer naturais, nem por isso elas nos
pareceriam necessárias como, de resto, parecem-nos as estruturas conceituais concernidas
pela armação fatual que condiciona nossas ações.
A arbitrariedade da gramática não deixa de ser um resultado do fato de que a fixação
de técnicas e a institucionalização de determinadas relações conceituais como necessárias
relaciona-se com escolhas, que se manifestam em formas de vida das quais dependem a
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inteligibilidade de nossas palavras e atividades. Não passa de um efeito dessas formas de vida,
que se dispõem como condição operatória dos jogos, os nossos conceitos serem
estigmatizados como os mais naturais, como incorporados ao nosso modo de ser. Tudo isso
remonta a formas de ação que refletem a eleição de determinados fatos da vida capazes de
nortear as diversas atividades concernidas pelos jogos. Mas não está inscrito em cada um
desses fatos a necessidade que consiste em sua institucionalização como horizonte dos atos
humanos. Nesse contexto, a certeza, compreendida como algo situado aquém da possibilidade
de justificação, também dá mostras do caráter arbitrário da gramática.368 A certeza enraíza-se
em elementos anteriores à apresentação de razões, que só tem sentido já num jogo em pleno
funcionamento. Por isso mesmo, diante de acontecimentos que pusessem abaixo as nossas
convicções, veríamos desintegrar-se debaixo dos pés a terra em que nos firmamos para
formular qualquer juízo, pois seriam aniquiladas todas as fontes de referência.369 Mas isso
também quer dizer que a segurança que caracteriza nossos atos e juízos é, em certo sentido,
reflexo do comportamento regular das coisas. Entretanto, trata-se, antes de tudo, de pensar
uma tal segurança como manifestação de uma forma de vida, por isso ela pode funcionar
como ponto assente em relação ao qual a experiência seria organizada, o que é quase o mesmo
que dizer que a gramática elabora a forma daquilo que chamamos de fatos.370 Por essa
perspectiva, a evidência segura não é um estado de espírito nem algo que descobrimos como
resultado de um longo processo de investigação, mas o correspondente de uma forma de ação
conforme a qual certas expressões só podem ser sinal de certas sensações. E o que sustenta a
relação interna entre tais expressões e tais sinais não pode estar situado fora da gramática, de
modo que, em uma situação qualquer na qual nos víssemos obrigados a apresentar a cadeia de
justificação do caráter dessa evidência, a última razão da cadeia deveria ser “é assim que
agimos”.
Vincula-se também ao caráter arbitrário e convencional da gramática a natureza
inexata das manifestações psicológicas, que se caracteriza pela ausência de regras exatas de
evidência. A impossibilidade lógica de determinação do anímico tem a ver, então, com a
ausência de delimitação dos conceitos, o que tem como efeito faltar-lhes medidas de
evidência. De outro lado, a indeterminação no âmbito dos conceitos parece resultar da
impossibilidade física de ler pensamentos e sentimentos alheios. Contra esta última,
Wittgenstein afirmará não se tratar de uma limitação capaz de fazer ruir a possibilidade de
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comunicar os próprios estados anímicos e de entender a comunicação dos estados anímicos
alheios. Isto porque, mesmo que não houvesse uma tal impossibilidade física, mesmo que
estivéssemos em condições de ler os sentimentos e pensamentos alheios, uma tal leitura, nem
por isso, seria importante para compreender as manifestações e expressões psíquicas de
outrem. Numa palavra, nas situações em que a medição não é importante não medimos, ainda
que estejamos em condições de fazê-lo.371 Contra a impossibilidade lógica, que se caracteriza
pela ausência de regras exatas de evidência, Wittgenstein dirá que, apesar da característica
indeterminação dos conceitos psicológicos, a certeza acerca de acontecimentos anímicos
alheios pode muito bem ser alcançada em inúmeros de seus casos. O caráter arbitrário da
gramática quer dizer que se fôssemos postos diante de uma situação em que pudéssemos
trocar o nosso jogo de linguagem, que nos conduz frequentemente à incerteza, por um mais
exato, estruturado por regras exatas de evidência e conceitos bem delimitados, poderíamos
muito bem continuar com o nosso, o que quer dizer que a nossa forma de vida poderia muito
bem continuar a mesma e que ela reflete também nossas escolhas.372 Afinal de contas, os
conceitos psicológicos caracterizam-se por uma margem de indeterminação, mas é
exatamente por isso que permitem a comunicação de sensações e pensamentos.

371
372

WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 176, p. 50r.
WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 176, p. 50v-51v.

183

3. Concepção Prática do Significado e o Behaviorismo

Há várias maneiras de a filosofia tematizar o mundo da consciência, mas certamente
um dos prediletos e mais antigos é aquele que consiste na suspeita a respeito da congruência
entre as expressões e os dados da consciência que elas pretendem comunicar. O principal
saldo de uma tal suspeita é a questão acerca da objetividade da qual as representações
subjetivas devem se valer e sem a qual a tentativa de exprimir atos e estados psicológicos
inevitavelmente fracassaria. A perspectiva segundo a qual o vínculo com um portador é
constitutivo dos estados psíquicos, de modo que, quando lançados para o exterior tais estados
deixariam resíduos para trás, que a sua expressão fora incapaz de captar, é uma aliada decisiva
dessa suspeita. Nesse caso, o vínculo com um portador ser decisivo à expressão tem como
consequência imediata a ideia de que seria apenas por um movimento de introspecção do
espírito que os conteúdos da consciência seriam devidamente apreendidos. Com isso, afirmase não haver identidade entre as sensações que pertencem ao sujeito e as de um outro. E, na
medida em que o plano das sensações constitui a referência das expressões, simplesmente não
há como exprimir objetivamente quaisquer conteúdos mentais. Afinal de contas, “ninguém, a
não ser eu, tem a minha dor.” Ao outro resta apenas ter compaixão de mim, do que não se
segue que a minha dor deixe, por isso, de ser minha, assim como a compaixão dele não deixa
de pertencer-lhe. Nas palavras de Wittgenstein, essa perspectiva consiste no exercício da
imagem da alma humana que determina a maneira como se deve compreender os atos e
expressões do sujeito.373 Trata-se de a partir dela conceber as expressões psicológicas como
descrições de conteúdos insondáveis pelo outro porque acessíveis apenas do ponto de vista do
sujeito ao qual eles pertencem. O acesso a tais conteúdos, por sua vez, é o resultado do
privilégio do sujeito em relação ao outro que poderia apenas tirar conclusões precipitadas a
partir do exterior, que, como tal, é observável. Em suma, o sujeito sabe com evidência os seus
próprios estados psicológicos, ao passo que o outro pode apenas inferi-los do que se deixa ver
pelo exterior. Enquanto mera manifestação exterior, o destino da linguagem não pode ser
outro senão o de fracassar ao pretender exprimir conteúdos de consciência em virtude da
identificação deles com o seu portador significar a separação entre a primeira e a terceira
pessoa, e a linguagem significar apenas um elemento comum aos dois lados da linha divisória
que as separa.
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A análise dos conceitos psicológicos feita por Wittgenstein, em grande medida, voltase contra a noção de introspecção característica da perspectiva que conclui pelo caráter
insondável da alma alheia e, portanto, pela ideia de que a expressão dos estados psicológicos
jamais poderia desfrutar da evidência que caracteriza a sua própria apreensão pelo sujeito que
os possui. A tal imagem da alma estaria associada a concepção segundo a qual a evidência
relativa à expressão dos estados psicológicos remonta à capacidade de acessá-los sem
qualquer mediação, o que só pode ser feito pelo seu próprio portador. Como efeito disso, a
diferença entre a primeira e a terceira pessoa deve remontar à distinção entre o domínio
interior, como acessível apenas à primeira pessoa, e o domínio exterior, como acessível
também aos olhos da terceira. A oposição entre a primeira e a terceira pessoa, então, trata de
fazer a evidência depender da maneira como o sujeito lidaria com os seus próprios estados
psicológicos e como lidaria com os estados da alma alheia. O combate dessa concepção de
introspeção e das consequências que ele encerra é realizado por Wittgenstein a partir da
exploração de diversos aspectos lógicos típicos dos conceitos psíquicos. Mas tal exploração
tem em comum o que o próprio Wittgenstein denominará de substituição da imagem que
determina a compreensão dos conceitos pelo uso dos próprios conceitos.374 Assim, tem-se a
relativização da concepção de alma como o cenário mental no qual estariam dispostas as
representações psicológicas com base no diagnóstico de que os principais resultados de uma
tal concepção são a ideia de privilégio da primeira pessoa e a noção de introspecção como
sentido interno. Em certa medida, essa imagem da alma humana tem como componente
fundamental a ideia de que os estados psíquicos, pertencentes ao mundo interior, seriam
apreendidos à maneira como os objetos do mundo exterior podem ser captados por meio da
observação, de tal sorte que a introspecção corresponderia a uma percepção interna cuja
atividade marcaria a impossibilidade psicológica de o sujeito não saber a respeito de seu
próprio estado psíquico, como por exemplo, eu não tenho o direito de não saber que eu sinto
dor. Em contrapartida, já que, de acordo com essa perspectiva, a assimetria entre a primeira e
a terceira pessoa tem como razão capital o acesso privilegiado do sujeito aos seus próprios
conteúdos de consciência, eu não poderia ter qualquer certeza a respeito do estado da alma
alheia, mesmo porque não haveria como certificar-me sobre a verdade de suas expressões.
A imagem de alma que consiste em concebê-la como um cenário mental no qual
estariam dispostas as representações psicológicas implica compreender o interior como uma
fachada por detrás da qual atuam poderes mentais em cujo exercício se situa a gêneses das
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palavras e atitudes psicológicas. Por isso, de acordo com a noção de introspeção que
acompanha uma tal imagem, as condições de significação dos conceitos psicológicos têm a
sua determinação feita a partir de elementos psíquicos, no mesmo sentido que o eu estaria
encerrado dentro de si mesmo até o infinito como cativo das próprias representações. À
primeira vista, a redução do reino psíquico ao comportamento figuraria como o fim da rota
para o problema decorrente da concepção dos conteúdos da alma alheia como privados por
significar a substituição do interior oculto à observação alheia pelo exterior observável. Tal
redução assim teria o sentido de estabelecer o comportamento como dispositivo de mediação
entre o mundo interior inacessível e o mundo exterior, tornando doravante possível a
conformação de uma ciência psicológica. Contra a concepção segundo a qual a psicologia
seria a ciência da consciência, o behaviorismo, a esse respeito, consiste na afirmação de que o
alvo da investigação científica da psicologia é o comportamento humano. Assim, ao reduzir
os fenômenos psíquicos aos caracteres do comportamento a partir dos quais se pode alcançar
uma explicação científica, o behaviorismo pretende ter expurgado da psicologia todas aquelas
concepções medievais que remontam à ideia de alma ou consciência. Convém notar que se
trata, antes de tudo, de uma escolha metodológica que consiste em restringir o campo de
investigação da ciência psicológica ao que seja observável e de acordo com a qual a
explicação da ação humana em termos subjetivos pertence a uma mitologia pré-científica. A
redução da vida psicológica ao comportamento significa, então, a exclusão de todo o
vocabulário típico de uma psicologia da consciência segundo o qual a psicologia é definida
como a ciência da consciência. Por isso mesmo, o ponto de partida do behaviorismo
compreende fazer ver que os conceitos psicológicos relacionados ao mundo da consciência e
que pretendem descrever a vida psíquica, na verdade, não possuem um significado, ao
contrário do que se passa com os termos psicológicos comportamentais nos quais deve ser
doravante traduzida a vida psíquica.375
A crítica da noção de introspecção como associada à imagem das vivências como
organizadas em uma espécie de cenário mental ao qual recorreríamos à maneira como
observamos o comportamento alheio parece comprometer a análise dos conceitos psíquicos
feita por Wittgenstein. Isto porque, por oposição a uma psicologia como ciência da
consciência, que a ciência do comportamento em que pretendera consistir a psicologia
behaviorista tenha como cerne a redução do psíquico ao comportamento significa que
proposições acerca de estados da alma e processos psíquicos seriam traduzíveis, sem qualquer
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prejuízo à sua significação, em proposições sobre comportamento e disposições, o que quer
dizer que a vida psíquica passa a ter como critério de medida o exterior. Por essa razão, essa
psicologia científica pretendera erigir-se como ciência a partir do abandono de todo o
vocabulário de termos subjetivos como “sensação”, “percepção”, “imagem”, “desejo”,
“propósito”, “pensamento” e “emoção” enquanto termos definidos subjetivamente, os quais
não passariam de nomes fictícios. Assim, os fenômenos exteriores passariam a ser pensados
apenas como causa que age no organismo, jamais como um dado da consciência.
É claro que não nos interessa o behaviorismo enquanto método de investigação
segundo o qual a ciência psicológica deve proceder, mas apenas enquanto perspectiva que
consiste em compreender os usos da linguagem como consistindo em estímulo ou resposta.
De qualquer modo, o behaviorismo concebido como método de investigação psicológica não
deixa de ser, quando não a matriz teórica da qual resulta essa perspectiva sobre o significado e
suas variantes, pelo menos, a sua fonte de inspiração.376 Isto porque, ao reduzir o campo de
investigação da ciência psicológica ao domínio do que é observável, tal modalidade de
behaviorismo deve excluir do domínio do observável tudo aquilo que não possa ser descrito
como o que o organismo faz e o que o organismo diz. A vida psíquica, de acordo com esse
ponto de vista, pode ser descrita em termos de comportamento pela virtude de dizer não ser
mais do que uma forma de ação, ou seja, comportar-se de maneira determinada.377 Muito mais
do que permitir compreender o comportamento como instância mediadora entre a consciência
e a percepção exterior, a identificação da vida psíquica com dados observáveis significa a
O termo “behaviorismo” não designa uma única e definida posição, sendo definido de várias formas. Dentre
elas, a mais comum consiste em distinguir três formas de behaviorismo: o behaviorismo ontológico, o
metodológico e o lógico. Essas três formas de behaviorismo são definidas nos seguintes termos por Overgaard:
“One must thus distinguish between ontological behaviorismo (which claims something about the types of things
that exist in the world), logical behaviorism (which claims something about the meanings of, and connections
between our words), and methodological behaviorism (which claims something about the proper method for the
science of psychology).” (OVERGAARD, Soren. “Exposing the conjuring trick: Wittgenstein on subjectivity”,
p. 272-3.). Uma caracterização mais completa dessa distinção é feita por Chantal: “In philosophical expositions
of behaviourism, three kinds are usually distinguished, namely, methodological, logical and ontological
behaviourism. Behaviourism of the methodological or epistemological variety merely concerns the way in which
psychological research should be conducted. It states that psychology, if it is to be a truly scientic discipline,
cannot rely on introspective reports and should only concern itself with publicly observable, behavioural data. It
is informed by species ideas about what knowledge and observability consist in but is not automatically
committed to any views on what our everyday psychological concepts mean or refer to. Logical behaviourism, in
contrast, is a thesis about the meaning of our ordinary psychological vocabulary. It holds that every
psychological expression can be translated into a statement about behavioural occurrences without this affecting
the meaning of the expression at issue. Yet like methodological behaviourism, it oficially refrains from making
claims about the referents of these expressions, or about what psychological phenomena actually are. This,
rather, is the province of ontological behaviourism. Ontological behaviourism is behaviourism in its most radical
form, stating that psychological phenomena simply are behavioural phenomena. On this view, there is nothing to
a person over and above his or her bodily and verbal actions and reactions.” (CHANTAL, Bax, Subjectivity
after Wittgenstein, p. 52-3.)
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afirmação de que a vida psíquica consiste em tais dados observáveis. Tanto é assim que o
conjunto de expressões nas quais consiste a linguagem, desde que compreendido como formas
de comportamento, é tão objetivo quanto o conjunto de ações em que consiste um jogo como,
por exemplo, o futebol. E, já que, nesse contexto, dizer linguagem significa dizer pensamento,
tal é a identificação entre esses dois domínios, então o pensamento, reconhecido no conjunto
de formas de comportamento, deve ser tão objetivo quanto a linguagem. As palavras não
apenas substituem objetos como funcionam como estímulos e respostas na cadeia de ações e
reações de que a linguagem se constitui. Isto quer dizer que as palavras não têm apenas a
virtude de provocar a pronúncia de outras palavras, expressões e sentenças, mas também a de
desencadear aquelas reações às quais elas se encontram vinculadas. Por essa perspectiva, o
significado das palavras está estritamente relacionado com as atitudes às quais elas estão
conectadas.
Não são poucas as razões para a atribuição de behaviorismo às considerações de
Wittgenstein a respeito da gramática dos conceitos psicológicos. Elas vão desde a ideia de que
Wittgenstein nega a existência do mental até a ideia de que pensamento e linguagem são
articulados segundo regras comuns e que, em razão disso, constituem domínios redutíveis um
ao outro. Contra a ideia de que é impossível elaborar uma prova que justifique o saber a
respeito das vivências alheias, Wittgenstein argumenta no sentido de fazer ver que, embora
não seja possível a elaboração de uma prova que se apoie em critérios reconhecidos,
naturalmente podemos saber o que se passa no outro a partir daquilo que se situa entre a
vivência dele e quem quer que seja que o observe: a expressão da sua vivência. 378 É claro que
essa estratégia argumentativa envolve a recusa à ideia de que a relação entre os estados
psicológicos e o seu sujeito caracteriza-se por ser um conhecimento de primeira mão, ao
contrário do que se passaria com a relação da terceira pessoa com os estados alheios, que só
poderia ser de segunda mão. Mesmo porque Wittgenstein pretende que a relação entre o
sujeito e os seus próprios estados não seja concebida como uma qualquer espécie de saber.
Não tem sentido compreendê-la como um saber imediato em razão de não ser possível
duvidar de que o sujeito dos próprios estados psicológicos saiba a respeito de suas próprias
sensações. Por essa perspectiva, só tem sentido atribuir saber à relação entre as vivências do
sujeito e a percepção do outro. Isto, porém, não impede que, tendo caracterizado a expressão
como o que está entre o sujeito dos estados psicológicos e o outro, tudo leve a crer que
Wittgenstein compreenda o domínio da expressão como mediação por meio da qual as
378
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vivências, por si mesmas inacessíveis, tornam-se observáveis à percepção exterior. E, ao que
parece, isto só é possível na medida em que as palavras para estados psicológicos tomam o
lugar das manifestações originárias e naturais para esses mesmos estados. Assim, por
exemplo, a expressão verbal da dor substitui a manifestação natural de dor com a qual
doravante estará vinculada.379 O estabelecimento de uma tal ligação tem paralelo na maneira
como ocorre o aprendizado das palavras para sensações, o qual consiste na assimilação de
expressões verbais para sensações que funcionam à maneira de um novo comportamento
relacionado à sensação. Em última análise, a expressão verbal de dor não é mais do que um
novo comportamento de dor que substitui o choro ou o grito.
Feito isso, Wittgenstein pode dizer que o interno só pode ser descrito em termos
exteriores. O interior ou pelo menos o que mais importa nele, só podemos descrevê-lo a partir
de conceitos psicológicos cuja atuação consistiria na substituição de comportamentos
rudimentares e naturais por comportamentos verbais. É exatamente por compreender a relação
entre os processos psíquicos e as palavras dessa maneira que Wittgenstein pode afirmar que a
observação do comportamento de um ser vivo é uma e a mesma coisa que a observação da sua
alma. É verdade que não podemos observar nossa própria alma da mesma maneira como
observamos a alma alheia, afinal quando digo, por exemplo, que falo comigo mesmo não se
trata de uma afirmação baseada na observação de meu próprio comportamento.380 No entanto,
mesmo em se tratando desse caso, do ponto de vista de Wittgenstein, o comportamento não
deixa, nem por isso, de ser a referência, pois se tem sentido afirmar que falo comigo mesmo, é
porque há uma maneira típica de comportar-se que caracteriza falar consigo mesmo. Por essa
perspectiva, as únicas razões que nos permitiriam alegar que uma pessoa tem uma vida
anímica podem ser colhidas somente na maneira como ela se comporta, assim como tudo o
que se pode alegar contra ou a favor do fato de um cão ter vida anímica coincide com o seu
comportamento, o que quer dizer que as razões para uma qualquer alegação que diga respeito
ao anímico só pode ser feita se apoiada no que o ser vivo em questão é capaz ou não de
fazer.381 No mesmo sentido, não se trata de uma opinião de minha parte que o outro tem ou
não uma vida anímica, é antes minha atitude em relação a ele que manifesta isso. Tudo se
passa então como se a maneira como Wittgenstein compreende a atuação do comportamento e
sua conexão com os estados de consciência implicasse a negação do mental ou quando menos
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a consideração de que é desimportante, de sorte a vir a subscrever uma espécie de
behaviorismo ontológico.
De acordo com esse mesmo espírito, Wittgenstein dirá que “o corpo humano é a
melhor imagem da alma humana”.382 Nada mais natural então que considere o conjunto de
ideias a que se alude com a palavra “interior” como uma ilusão. 383 Parece, desse modo, não
restar qualquer dúvida de que Wittgenstein esteja comprometido com um behaviorismo
ontológico que consiste em negar a existência do mental, concebendo o comportamento como
único critério de significação das expressões e das ações humanas. Tanto parece que
Wittgenstein está pronto a afirmar que mesmo Deus se tivesse bisbilhotado nossas almas, não
seria capaz de adivinhar a partir do que vê nelas o estado psicológico ao qual se refere uma
expressão qualquer sem que tivesse contato com a própria expressão.384 No entanto, contra a
suspeita de que estaria comprometido com uma espécie de behaviorismo ontológico,
Wittgenstein rejeita a ideia de negação da presença de constituintes mentais, por exemplo, na
recordação, compreendendo-a como um absurdo, pois negar que a lembrança envolva um
processo espiritual significa negar a própria recordação, negar que seja possível recordar-se
do que quer que seja.385 Não se trata, portanto, de fazer a existência das sensações depender
do comportamento que as manifesta de forma que a existência delas passe a ser algo
desimportante. Do ponto de vista de Wittgenstein, a existência das sensações depende, isto
sim, de ser possível atribuí-las a seres vivos, o que quer dizer que a própria maneira como o
comportamento se estrutura já deve envolver uma tal atribuição. Trata-se de um feito da
educação que o sujeito reconheça as próprias sensações e passe então a atribuí-las a seres
vivos semelhantes a ele. É verdade que mais uma vez o comportamento funciona como
critério, afinal não é possível julgar se se trata de um ser vivo semelhante a não ser a partir
dos seus sinais exteriores.386 Mas o reconhecimento desses sinais exteriores que nos permitem
agir como se estivéssemos diante de um ser vivo cuja forma biológica é, quando menos, muito
semelhante à nossa, já envolve a pressuposição do interior. A título de ilustração, sempre
pressupomos que aquilo que sorri é uma pessoa, não que se trate de um corpo humano. A
nossa conduta diante do outro, na verdade, apoia-se nessa pressuposição, a qual permite
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vincular um sinal qualquer, como um sorriso, em conexão com outras manifestações do
interior e outras formas de conduta.387
O behaviorismo ontológico nega a existência do mental ou o reduz ao comportamento.
Wittgenstein não faz nem uma coisa nem outra, de sorte que temos afastada a suspeita de que
as suas considerações sobre os conceitos psicológicos estejam comprometidas com essa
espécie de behaviorismo. Resta, no entanto, a suspeita de que Wittgenstein esteja
comprometido com a perspectiva assinalada pelo behaviorismo lógico por conceber que as
medidas do interior são exteriores. Em sendo assim, Wittgenstein compreenderia que a
atribuição de um estado mental significa a atribuição de um certo comportamento ou de uma
disposição a comportar-se de uma determinada maneira, o que quer dizer que expressões
acerca do mental sempre podem ser reduzidas a expressões acerca do comportamento ou
acerca de disposições comportamentais. Decidir-se a respeito dessa questão implica, a nosso
ver, a identificação do lugar na gramática dos termos e conceitos psíquicos que as
observações wittgensteinianas sobre os conceitos psíquicos atribuem ao comportamento. A
afirmação de que o interior só pode ser medido a partir do exterior volta-se contra a ideia de
que expressões psicológicas jamais poderiam ser julgadas de um ponto de vista objetivo em
virtude do caráter oculto das condições para um tal juízo. Assim, se as medidas estabelecidas
a partir do exterior não são infalíveis, são pelo menos as únicas que nos restam. A falibilidade
dos critérios é, em grande medida, um sinal da maneira como nossos conceitos psicológicos
são constituídos e da forma como funcionam, o que quer dizer que, em certo sentido, deve ser
inerente à lógica dos conceitos e do seu funcionamento que em determinadas situações
expressões psicológicas suscitem incerteza ao contrário do que se passa com tantas outras
situações. É exatamente nesse sentido que Wittgenstein afirma haver casos nos quais apenas
um louco poderia considerar uma expressão de dor como uma expressão inautêntica. 388 Por
essa perspectiva, pode-se dizer que o caráter oculto do interior é ressaltado somente naquelas
situações em que não há clareza acerca do exterior, de sorte que, uma vez compreendido o
interior como medido pelo exterior, a oposição entre interior e exterior mostra-se de pouca ou
nenhuma importância.389
Com independência de haver ou não um perfeito espelhamento do interior pelo
exterior, os sinais exteriores são suficientes para garantir um juízo seguro a respeito do
interior. Ao afirmar que o interior é medido pelo exterior, Wittgenstein não pretende, com

387

WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 174, p. 6r.
WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 169, p. 50v-51r.
389
WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 173, 36r.
388

191

isso, dizer que os processos interiores sejam todos eles perfeitamente redutíveis a sinais
exteriores a partir dos quais eles podem passar à condição de inteligíveis. Afinal de contas, a
questão não diz respeito exatamente a como é possível o encaixe entre domínios tão
diferentes, o interior e o exterior, sem o qual o mundo da consciência não poderia ganhar
expressão. Antes sim, diz respeito às condições lógicas que torna possível o fato de palavras
serem capazes de exprimir com alguma objetividade fenômenos carregados de um acento
eminentemente subjetivo. Se a questão não é aquela mas esta, é porque Wittgenstein prefere
fazer a diferença no domínio da expressão remontar à gramática que a preside ao invés de
concebê-la como simplesmente relativa ao âmbito dos fenômenos. Por outro lado, a afirmação
de que o interior é medido pelo exterior parece consistir na aplicação geral da ideia de que a
compreensão de processos interiores não poderia prescindir da aplicação de critérios
exteriores.390 Tal afirmação assim bem que poderia significar a redução do universo anímico a
termos comportamentais. Como tal, essa redução seria o remédio para todos os problemas
decorrentes da oposição entre interior e exterior, que se caracterizam pela atribuição de saber
inconteste do próprio sujeito em relação aos seus estados de alma em contraposição ao caráter
sempre inseguro dos juízos do outro a seu respeito. No entanto, em todo caso, não se trata de
compreender o interior como uma entidade inobservável da qual só temos notícia pelos seus
efeitos, como se não passasse de uma causa desconhecida de que temos notícia apenas pelas
suas manifestações exteriores. A aplicação de critérios exteriores torna possível a
inteligibilidade do mundo da consciência na medida em que permite tanto segurança a
respeito das expressões anímicas quanto a respeito de que tenho um caderno à minha vista,
uma caneta em minha mão, ou de que o livro cairá caso eu o solte, ou de que não errei o
cálculo quando afirmo que 25 x 25 são 625.391 Todavia, a bem da verdade, tais critérios não
são capazes de excluir a dúvida a respeito do interior.
A ausência de critérios capazes de excluir a dúvida, para Wittgenstein, não
compreende uma peculiaridade do interior mas dos jogos de linguagem nos quais as
manifestações psicológicas têm lugar. Em sendo assim, contra o fato de não haver critérios ou
a despeito deles, Wittgenstein está em condições de considerar que, ao contrário do que o
ímpeto em tratar as questões filosoficamente parece tornar natural conceber, corriqueiramente
ouvimos uma ou outra pessoa proferindo declarações acerca dos estados psíquicos alheios
sem a menor hesitação ou dúvida, ao tempo que, muito raramente, ouvimos qualquer suspeita
a respeito do que se passa no interior do outro. Muito pelo contrário disso, é até um tanto
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frequente a expressão de que, embora o outro não queira admitir, sabemos muito bem o que
ele sentiu em determinada situação ou o que se passa no coração dele.392 O comportamento
assim parece ser muito mais mais um componente fundamental à inteligibilidade das
expressões e manifestações psíquicas por encontrar-se imbricado com as palavras para estados
psíquicos do que propriamente uma instância à qual os estados psíquicos poderiam ser
reduzidos. Isto quer dizer que a compreensão da ideia de que o interior é medido pelo exterior
não pode, de maneira alguma, perder de vista que o comportamento pode ser considerado
critério de significação apenas no sentido de que a atmosfera da palavra é o uso.393 Por essa
perspectiva, o comportamento é assumido como critério de significação apenas no sentido de
que a maneira como as palavras são usadas é decisiva à formação da atmosfera de sua
significação. O comportamento assim não pode ser concebido como o simples efeito da
aplicação de uma regra que consiste no vínculo entre certas ações e determinadas reações,
pois o comportar-se de tal e tal maneira deve incluir também as circunstâncias exteriores ao
próprio comportamento.394 Por isso mesmo, em resposta à pergunta sobre o que noticiamos
quando dizemos de alguém que está chateado, se se trata de um relato acerca do
comportamento ou acerca de um estado mental, Wittgenstein pode responder que se trata de
um relato a respeito tanto de um comportamento quanto de um estado mental.395 Isto não quer
dizer, porém, que um relato seja seguido do outro, mas que em um sentido se trata de um
relato e noutro sentido de outro relato. Tudo se passa da mesma maneira como a diferença
entre jogos de linguagem sobre objetos físicos e jogos sobre dados dos sentidos, pois, em um
sentido, trata-se de uma descrição sobre dados observáveis, em outro, de uma descrição sobre
estados de alma alheios; o que quer dizer declarações acerca da terceira pessoa não podem ser
reduzidas ao comportamento, o que, nesse caso, é o mesmo que afirmar que não podem
simplesmente ser reduzidas a dados observáveis por oposição a uma interioridade
inobservável.
Do ponto de vista de Wittgenstein, se o interior fosse redutível a caracteres
comportamentais, e, mais do que isso, se nossa compreensão das expressões anímicas alheias
dependesse de uma tal redução, então não seria possível um sentimento que não adquirisse
expressão, nem tampouco um comportamento relativo a um sentimento sem que o sentimento
existisse. Ao contrário, é perfeitamente possível que, por exemplo, uma dor ocorra sem que
ela ganhe o exterior a partir da sua manifestação, como também é possível um comportamento
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de dor sem que haja dor alguma. Suposto o vínculo entre manifestações e expressões
estruturadas num jogo de linguagem, é tanto possível a expressão “Eu sinto dor” num
contexto em que não haja dor alguma, como é possível a expressão “Eu sinto dor” num
contexto em que se trata de uma expressão autêntica de dor. Assim, para Wittgenstein, o
behaviorismo lógico significaria a restrição das expressões psicológicas ao sentido de
constituir-se como dados observáveis quando há para elas também um outro sentido. Essa
restrição não é mais do que a redução do mental ao comportamento, o que Wittgenstein se
nega a fazer. Essa versão do behaviorismo significa a lembrança de que a inteligibilidade do
interior torna-se possível à medida da aplicação de critérios exteriores, mas nem por isso ela
deixa de envolver uma incompreensão da lógica da linguagem exatamente por seu
reducionismo implicar a exclusão do outro sentido, que igualmente pertence à maneira como
as palavras podem ter o seu significado determinado a despeito da vagueza que caracteriza os
critérios elaborados em sintonia direta com o uso. Em sendo assim, o interior mantém-se
oculto aos golpes da percepção alheia apenas no sentido de que o outro não está em condições
de adivinhá-lo sem que ele seja manifesto em termos verbais ou não verbais, não que o outro
não pode percebê-lo em virtude do seu pertencimento à alma.
Comportar-se de determinada maneira e não de outra já é algo que envolve o domínio
de uma linguagem ou, quando menos é o ponto de partida para o amestramento numa
linguagem. Imaginar, por exemplo, um grupo de homens capaz de desenvolver regularmente
uma série de atividades sem proferir qualquer palavra não significa conceber um cenário
mental do qual façam parte as sensações e o pensamento como estabelecidos anteriormente ao
domínio de uma linguagem que lhes permita o proferimento de combinações de palavras
compreensíveis. Wittgenstein está disposto a admitir, nesse caso, que o aprendizado da
linguagem está enraizado numa espécie de treinamento que antecede toda e qualquer
explicação. Tal treinamento é concebido como um mecanismo causal da modalidade de
estímulo condicionado, o que se aproxima muito da concepção behaviorista. Porém, para
Wittgenstein, admitir que o conjunto de ações desses homens primitivos seja elaborado de
maneira puramente mecânica, como se cada gesto ou cada ato deles pudesse ser ou estímulo
para um determinado comportamento, ou resposta a um outro, não é o mais importante. O
mais importante, nesse caso, é que seja possível imaginar a linguagem desses homens, bem
como o seu pensamento, como rudimentar, o que quer dizer que a linguagem e o pensamento
possam ter a sua descrição a partir de ações primitivas.396 A possibilidade de descrever o

396

WITTGENSTEIN, Ludwig. TS 232, § 204.

194

pensamento e a linguagem em termos de ações primitivas quer dizer que o pensar e o dizer,
nesse caso, não podem ser separados das ações em que se manifestam, assim como as
sensações e o pensamento não podem ser compreendidos como um acompanhamento
espiritual da expressão verbal ou não verbal. Pelas mesmas razões, o comportamento não
pode ser concebido como instância mediadora entre o interior oculto e o exterior manifesto
por meio da qual o interior se mostra tão evidente quanto o exterior.
Uma afirmação verbal é também um comportamento, mas não apenas comportamento,
é também um articulado uso da linguagem. Por essa razão, ao imaginar homens como
dispostos numa cena de cinema mudo, realizando ações que envolvam comparações,
tentativas e escolhas, Wittgenstein não pode aceitar que possamos traduzir os pensamentos
não verbais de tais homens em termos de pensamento verbal como se o pensar não passasse
de uma forma de linguagem não-verbal, um acompanhamento da expressão linguística.
Naturalmente, o pensar desses homens não poderia apresentar-se divorciado das atividades
que eles executam, de modo a ser possível a tradução verbal de suas ações compreendida
como divorciada das próprias práticas. Apesar de a execução de uma série de ações dessa
maneira assemelhar-se em muito com o exercício que caracteriza o uso de nossa linguagem, o
domínio de nossa gramática não se reduz à capacidade de agir e reagir, na exata medida em
que implica também a capacidade de refletir. Agora, se numa situação determinada da
execução de uma das suas atividades um desses homens fizesse uma ligeira pausa no trabalho
e mirasse para o nada como se estivesse ponderando sobre algo, talvez isto nos permitisse
atribuir-lhe a capacidade de refletir. No entanto, a capacidade de reflexão não pode separar-se
da capacidade de proferi-la, o que quer dizer que a suposição de que uma tal ação seja indício
de capacidade de reflexão deve incluir a suposição de que o homem em questão domina uma
linguagem.397 Ao afirmar a impossibilidade de divorciar expressões verbais de expressões
não-verbais, Wittgenstein recusa que expressões sobre estados psicológicos sejam reduzidas à
forma de expressões de comportamento como se os estados psicológicos pudessem ser
concebidos como um todo organizado com independência de sua expressão e do qual a
linguagem não passaria de mera exteriorização.
Essa perspectiva recusada por Wittgenstein parece ter como consequência
compreender o pensamento e as sensações, na melhor das hipóteses, como um
acompanhamento espiritual das ações. Por isso mesmo, mais do que recusar que as suas
considerações sobre os conceitos psicológicos sejam caracterizadas como uma forma de
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behaviorismo, Wittgenstein pode fazê-las consistir numa crítica à concepção de significado
behaviorista. Por outro lado, a recusa dessa perspectiva faz as considerações de Wittgenstein
sobre a gramática dos conceitos psicológicos partilhar traços significativos com a perspectiva
behaviorista na medida em que pode ser entendida como um repúdio à concepção tradicional
do interior, que consistiria em compreendê-lo como um objeto da introspecção do sujeito. Isto
porque, como Hacker faz ver, tal recusa envolve compreender que a experiência não se
esconde por detrás do comportamento, nem o acompanha feito uma música que apenas eu
escuto e que é o acompanhamento do meu canto, como se o mental constituísse um universo
privado acessível apenas ao seu portador e as vivências fossem objetos etéreos a habitar tal
universo.398 Se essa recusa tanto como sugere o parentesco da investigação lógica dos
conceitos psíquicos feita por Wittgenstein com o behaviorismo pode constituir razões por que
criticar o behaviorismo, é porque permite o reconhecimento de um estranho parentesco entre
o behaviorismo e a perspectiva da qual ele pretende ser o mais radical repúdio, de modo que
as desavenças entre eles bem poderiam ser caracterizadas como uma desnecessária briga de
família. Ambos, como vimos, parecem estar comprometidos com uma concepção do universo
anímico como um objeto de conhecimento e observação.399 O mundo da consciência, visto
segundo o compromisso com essa concepção, seria, em um caso, objeto de conhecimento de
observação do exterior, do ponto de vista do observador alheio, e, em outro caso, objeto de
conhecimento e observação interna, do ponto de vista do próprio sujeito.
A inteligibilidade das expressões psicológicas depende basicamente da associação
entre manifestações naturais relativas a sensações e expressões verbais, o que envolve a
substituição de reações rudimentares por palavras cujo proferimento passa a ser significativo
por seu vínculo com circunstâncias nas quais as expressões verbais poderiam muito bem dar
lugar àquelas mesmas manifestações rudimentares. Disso não se segue, no entanto, que o
comportamento vinculado a uma determinada sensação possa ser compreendido como um
sintoma para uma hipótese, antes sim que tal maneira de comportar-se pode passar como
critério de determinação da presença da sensação à qual está vinculada. É exatamente a
compreensão da presença do comportamento como um sintoma que estaria implicada pela
concepção segundo a qual o sujeito tem acesso privilegiado às próprias sensações das quais o
outro só pode ter notícias a partir dos respectivos sinais exteriores. Compreender o interior
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desse ponto de vista tem como consequência inevitável encobrir o legítimo uso das palavras
que aludem ao que chamamos de interior. O que disso decorre é a tomada do “interior” e
“exterior” como propriedades de evidência, o anímico como significando aquilo sobre a qual
temos de adivinhar no outro mediante o que se deixa ver por seus sinais exteriores, sendo o
que podemos inferir a partir do que se deixa ver o ponto de partida de nosso conhecimento.
Tudo se passaria então como se o caráter incerto da evidência que podemos alcançar acerca
do interior alheio tivesse como razão o fato de se tratar de uma evidência baseada em sinais
exteriores. De acordo com essa perspectiva, o caráter débil da evidência tem como razão o
fato de tratar-se de uma evidência de segunda mão e todo o conhecimento acerca dos estados
psicológicos alheios consistiria num conjunto de inferências colhidas a partir do
comportamento do sujeito de tais estados. Ao fazer as expressões psicológicas depender de
critérios exteriores, identificando-os com a maneira como essas mesmas expressões são
assimiladas e empregadas pelos jogos de linguagem, Wittgenstein pode então concluir que
apenas o outro tem evidência acerca do meu elemento anímico, ao passo que eu simplesmente
não a possuo, pelas mesmas razões que não tem sentido que o próprio sujeito dos estados
psicológicos faça deles uma descrição tal como os percebe.400 As diferenças entre o interior e
o exterior, desse ponto de vista, não remontam a categorias que enfeixam fenômenos de
natureza distinta, mas sim à lógica que os estrutura, de tal modo que o grau de segurança que
as conclusões sobre o interior alheio encerram deve deixar de ser concebido como um
resultado do caráter insondável da alma alheia e passar a ser compreendido como inerente à
própria lógica que preside as expressões psicológicas.
A conclusão de Wittgenstein de que o reconhecimento de infalibilidade acerca do
interior só pode ser feito a partir de critérios exteriores não pode ser bem compreendida se
perdermos de vista que as diferenças entre o interior e o exterior são relativas à lógica que os
estrutura, como também devem ser lógicos os laços que os conectam. É do ponto de vista
dessa concepção da relação entre anímico e exterior que o comportamento passa a ser
compreendido como algo mais do que mero reflexo dos atos de uma alma insondável. É
também desse ponto de vista que a certeza objetiva, sem a qual a compreensão das expressões
anímicas restaria indeterminada, não deixa de subsistir em virtude de não ser possível
observar a alma alheia e ver o que se passa nela.401 Mas o fato de tal certeza continuar a
subsistir é apenas uma virtude da aplicação de critérios exteriores cujo exercício significa as
relações internas entre expressões de comportamento e aquilo que elas exprimem. Nem por
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isso o anímico é redutível ao comportamento, a ponto de, por exemplo, a expressão “Ele está
sentindo dor” poder significar “Ele está se comportando (ou, pelo menos, está disposto a
comportar-se) desta e daquela maneira”. A vinculação entre certas reações naturais e
determinadas expressões verbais permitem que formas de comportamento funcionem como
critérios segundo os quais as sensações podem ser discriminadas em relação ao uso das
palavras às quais se encontram associadas nos jogos de linguagem. Mas não se trata de inferir
a partir do comportamento alheio o interior alheio. O funcionamento do comportamento como
critério não pode prescindir das relações com as circunstâncias de uso das palavras que estão
envolvidas na determinação da significação.402
A concepção da relação entre os critérios e os casos aos quais eles se aplicam como
interna significa, dentre outras coisas, que elementos exteriores à relação são internamente
determinados pelo exercício dos critérios.403 A diferença entre os critérios e esses elementos,
no entanto, só pode ser reconhecida com atenção a maneira como as palavras são empregadas.
Isto porque o caráter interno da relação quer dizer que a aplicação de critérios gramaticais
implica a determinação do campo de significação das palavras. Os critérios, por essa
perspectiva, constituem a definição do significado dos conceitos. Assim, por exemplo, aquilo
que a ciência médica define como sendo uma determinada doença tem a ver diretamente com
o estabelecimento do critério segundo o qual uma tal doença pode ser reconhecida, o que
significa que a presença do fenômeno instituído como critério não pode ter o sentido de um
ponto de partida para a elaboração de hipóteses a respeito de qual doença se trata. Afinal, o
significado da palavra que denomina a doença relaciona-se internamente com o critério que o
determina, o que não deixa de ser um sinal arbitrário e convencional da gramática. Ao
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contrário do critério, o sintoma estabelece uma relação exterior com o significado, de modo
que a sua constatação pode muito bem ser o ponto de partida para a elaboração de uma
hipótese a ser avaliada segundo os critérios.404 Em outras palavras, se aquilo que a ciência
médica chama de “angina” significa uma inflamação provocada por um determinado bacilo,
então a ocorrência deste bacilo nos exames clínicos de um homem é razão suficiente para
concluir que tal homem sofre de anginas. Pelas mesmas razões, embora o estado febril seja
um sintoma característico de quem sofre de anginas, do fato de ter detectado febre num
homem não se segue que ele sofra de angina. Uma tal conclusão nesse caso não poderia
significar mais do que uma hipótese a ser avaliada segundo os critérios definidos. Em certo
sentido, a existência de critérios deve anteceder logicamente o reconhecimento de sintomas.
Para Wittgenstein, a situação que caracteriza a discriminação de expressões psíquicas,
como é o caso das expressões de dor, é mais ou menos essa. A dificuldade consiste no fato de
que não usamos a linguagem de acordo com modelos de exatidão que tornariam possível a
discriminação entre uma dor simulada e uma dor autêntica de maneira infalível.405 O principal
efeito disso é a oscilação entre critérios e sintomas que faz tudo se passar como se não
houvesse qualquer determinação em relação ao significado das palavras, de tal modo que
somos levados a considerar que a fonte da indeterminação é o caráter privado das sensações
alheias. Do ponto de vista de Wittgenstein, essa situação assemelha-se àquela na qual se
concluiria que a indeterminação do conceito de chuva, por exemplo, tivesse como razão o fato
de que o nível do barômetro funcionar como critério de determinação do fenômeno que
chamamos de “chuva”, ao passo que certas impressões de umidade ou determinada impressão
visual podem em algumas situações funcionar como critérios de determinação também. A
bem da verdade, tal oscilação é apenas sinal do caráter convencional dos critérios segundo os
quais o significado de uma palavra pode ser discriminado, o que quer dizer que a
possibilidade de distinguir entre um fenômeno e outro tem a ver com a instituição gramatical
de definições.406 Com efeito, o comportamento pode funcionar como critério de significação
na medida em que se encontra associado àquelas situações de uso das expressões nos jogos de
linguagem identificadas às sensações das quais o comportamento passa a ser critério. Tal
identificação, por sua vez, compreende duas situações distintas. A primeira diz respeito à
maneira como a significação é construída. A outra diz respeito à forma como o aprendizado
por meio do qual se passa a dominar uma linguagem é feito. Em todo caso, ser critério
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significa funcionar como razão segundo a qual discriminamos as palavras para sensações. 407
E, numa palavra, o caráter interno da relação entre os critérios e o que consideramos sintoma
reporta-se a formas de vida.408 Tornar-se apto a distinguir entre uma dor autêntica e uma
dissimulada compreende o aprendizado duma linguagem em virtude de o domínio de uma
linguagem envolver a assimilação das formas de vida com as quais os critérios estão
imbricados.
Além de consistir na rejeição da ideia de que as aptidões, cujo desenvolvimento
coincide com o amestramento numa linguagem, remonte a uma estrutura mental ou a
processos espirituais, a concepção segundo a qual os critérios funcionam como determinantes
da significação sobretudo em virtude de sua constituição estar imbricada com circunstâncias
de emprego das palavras relaciona-se diretamente com uma concepção normativa da
gramática. Um dos principais testemunhos do caráter normativo da gramática, nesse caso, é a
ideia de que a relação entre aquelas formas de comportamento eleitas como critérios de
significação e o conjunto de expressões com as quais elas se relacionam é interna. Desse
ponto de vista, o significado das expressões não pode confundir-se com os seus efeitos, o que
quer dizer que o uso, compreendido por Wittgenstein como a atmosfera das palavras, não é
governado por leis causais por meio das quais o que fazemos e dizemos conecta-se a uma
causa das palavras e das ações. O significado é simplesmente o que é dado pela explicação do
significado, o que não é mais nem menos do que mover-se no interior da estrutura normativa
que o determina.409 Assim, a atuação dos critérios de significação não pode abdicar da
referência aos casos cujos contornos resulta de sua aplicação, mas isto é só mais um sinal de
que os critérios são articulados no interior da rede gramatical que estrutura normativamente a
linguagem. Por essa razão, o caráter exterior dos critérios não significa a anulação do interior.
No entanto, o comportamento do sujeito concebido como sinais exteriores de processos
mentais conduz facilmente ao equívoco que consiste em tomar o comportamento como
sintoma de algo inobservável, mesmo porque, em algumas situações, um sinal exterior pode
muito bem funcionar como sintoma.410 No cômputo final, esse equívoco implica considerar o
interior como irrelevante à determinação do significado das expressões psicológicas. A esse
respeito, a estratégia de Wittgenstein consiste em evitar a generalização dos critérios como
sinais exteriores, fazendo ver que, nos casos em que um sinal exterior significa um sintoma
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está em jogo a precedência lógica de critérios capazes de determinar quais sinais são sintomas
de que.
O behaviorismo não deixa de representar para Wittgenstein uma boa medida contra as
ficções nas quais a linguagem enreda o entendimento, mas não deixa por isso de ser
desastroso por consistir na redução do interior ao exterior a partir da exclusão de um dos
sentidos possíveis do jogo de linguagem em que tem lugar as expressões psicológicas. Desse
ponto de vista, um dos principais efeitos do behaviorismo seria compreender o
comportamento como sintoma a partir do qual se torna possível a elaboração de hipóteses a
respeito da vida psíquica. A distinção entre o comportamento como critério de significação e
como sintoma, por sua vez, só pode ser feita por referência ao próprio uso das expressões, o
qual está relacionado com o comportamento. Por essa perspectiva, o behaviorismo é uma boa
medida contra a ficção gramatical que consiste em compreender o interior como a gênese do
significado das expressões psíquicas em virtude de apontar para o uso da linguagem como o
lugar no qual os critérios de significação são construídos, mas com o defeito de reduzir o
comportamento à condição de notícia da vida mental.411 Ao apontar para o uso como
atmosfera do significado, ao invés disso, Wittgenstein parece tornar irrelevante, no que diz
respeito ao significado, a oposição interior-exterior, o que sugere que esteja reduzindo o
mental ao comportamento. Entretanto, na verdade, trata-se de compreender os determinantes
da significação como caracteristicamente relativos a condições lógicas de uso das palavras e
das ações. É esse ponto de vista a respeito dos critérios de significação que permite a
Wittgenstein afirmar que enunciados como “Ele está abatido” e “25 x 25 = 625” estão
vinculados a modalidades diferentes de certeza, que parecem remontar a diferenças no plano
psicológico, mas que não passam de diferenças lógicas.412 Afinal de contas, o conceito de
certeza matemática não pertence aos jogos de linguagem da psicologia e a forma da certeza
não é senão a forma do jogo de linguagem.
As considerações de Wittgenstein sobre os conceitos psicológicos estão situadas na
contramão daquela concepção de pensamento que consiste em subscrevê-lo na categoria de
processo misterioso. Mas nem por isso elas miram a supressão da face subjetiva do
pensamento, assumindo o caráter complicado do pensamento como traduzida fielmente por
sutis diferenças nos modos de comportar-se do sujeito. Em igual medida, o pensamento não
pode ser compreendido também como um outro nome para a fala, nem tampouco como um
estado mental, cuja constituição seria obra da imaginação. Pelo contrário, o ato de pensar
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reúne as mesmas condições lógicas que estruturam a expressão do pensamento, respeitando
todas as finas distinções que caracterizam as suas diversas ramificações. É como então se
Wittgenstein pudesse afirmar que pensar é tão complicado quanto falar, ao mesmo tempo que
nega que o pensamento seja uma espécie de fala interior. Assim, a análise lógica dos
conceitos psíquicos pode voltar-se contra aquela maneira de conceber o pensamento segundo
a qual a sentença não passaria de uma cortina pintada por trás da qual os processos de que se
constituem o pensamento atuam, sem com isso suprimir o lado subjetivo do pensar. Com
efeito, o caráter antipsicologista que se pode atribuir à investigação dos conceitos psicológicos
feita por Wittgenstein, como aliás, já vimos, não consiste, de forma alguma, em recusar a
realidade aos processos do espírito. Muito pelo contrário, a questão para Wittgenstein é que,
no que respeita ao pensamento, por exemplo, uma tal realidade, via de regra, é postulada
apenas post factum como algo que acontecera no momento em que as palavras foram
pronunciadas.413 Muito raramente ela é postulada como algo que acompanha a pronúncia das
palavras ou as ações de maneira geral. A forma de antipsicologismo em jogo aqui consiste,
como já vimos, em compreender o jogo de linguagem, em si mesmo, como o primeiro e mais
fundamental elemento, no sentido de que tão somente no interior dos jogos que a
determinação do sentido pode situar-se, de modo que eles não carecem de explicação por
referência aos estados mentais. Ao contrário, os estados mentais é que tem o seu papel
subordinado à lógica dos jogos de linguagem. Não recusar a realidade aos estados psíquicos,
nesse contexto, não quer dizer sugerir que quando falamos ou agimos nada aconteça na mente
que não seja digno de consideração, mas apenas que qualquer consideração a respeito de
estados mentais já significa tratá-los do ponto de vista de critérios exteriores.
O sentido não tem origem numa realidade independente da própria linguagem. É essa
concepção de sentido que norteia a análise lógica na direção do desinteresse pelo pensamento
como um processo espiritual que como tal seria irredutível à linguagem. Ao contrário disso,
interessa-lhe o pensamento como presidido por regras redutíveis às regras que marcam a
estruturação da linguagem. O caráter oculto do pensamento até que ganhe expressão parece
alimentar a ideia de que o lado subjetivo do pensar é obstáculo a uma tal redutibilidade, pois
confere alguma margem para conceber o pensamento como consistindo num domínio anterior
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à operação das regras gramaticais que presidem o uso da linguagem, como se fosse possível
pensar e depois escolher a linguagem na qual exprimir os pensamentos. Contra essa
perspectiva, volta-se a comparação feita por Wittgenstein da oposição falar em silêncio – falar
audivelmente com a oposição tênis sem bola – tênis com bola.414 Trata-se de imaginar um
jogo no qual os jogadores se movimentassem em quadra exatamente como jogadores de tênis
o fazem, inclusive empunhando raquetes, de modo que cada um deles reagisse aos lances do
outro como se estivesse rebatendo a bola ou tentando rebatê-la, porém não há bola alguma.
Neste jogo, como num jogo de tênis com bola, cabe ao árbitro decidir as jogadas duvidosas,
dizendo se a bola tocou na rede, se foi fora da quadra, etc. No entanto, diz Wittgenstein,
apesar das muitas semelhanças com o tênis, trata-se de um jogo essencialmente diferente.415
Por meio dessa comparação, Wittgenstein pretende fazer ver que alguém que não domina uma
linguagem não pode ser capaz de falar silenciosamente no íntimo da própria alma, pois isto
supõe a capacidade de comunicar os pensamentos. Muito pelo contrário do jogo de tênis, onde
é possível que alguém que não saiba jogar tênis esteja apto a jogar o tênis sem bola, não é
possível falar silenciosamente na ausência da capacidade de exprimir as palavras
compreensivelmente. Com isso, Wittgenstein reputa às regras que atuam no pensar o caráter
de redutíveis às regras de que se constituem a gramática das expressões e recusa que o fato de
o pensamento constituir-se na dependência de sua comunicação possa fazê-lo confundir-se
com um processo mental. E mais do que isso, Wittgenstein pode afirmar que não passa de um
pleonasmo dizer que os pensamentos do sujeito são inacessíveis ao outro em virtude de se
encontrarem no interior, afinal eles o são até que sejam comunicados.416 Desse modo,
desintegra-se a identificação entre interior e oculto segundo a qual é feita a associação entre o
caráter insondável da alma alheia e a ininteligibilidade do pensamento. Certamente, se todas
as outras pessoas fossem surdas, por exemplo, a ininteligibilidade do pensamento não poderia
ser atribuída ao seu pertencimento ao interior.417
A preservação da face subjetiva do pensar significa que o pensamento não se resolve
simplesmente numa forma de ação. Apontar a relação interna entre o pensar e a comunicação
de pensamentos, no entanto, como Wittgenstein o faz, implica evitar a identificação do
pensamento com um processo espiritual. Assim, pensar parece resolver-se num manifestar-se,
embora o pensamento não possa significar o ato mecânico de um sujeito. É mais ou menos
414
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essa a perspectiva que Wittgenstein parece fazer resultar da exploração das afinidades entre
pensamento e reflexão. Os laços entre pensar e refletir fazem notar que o pensamento não
pode ser reduzido à categoria de uma forma de ação na medida em que parece haver uma
flagrante contradição na concepção de reflexão mecânica. A reflexão, ao contrário do que tal
concepção implica, relaciona-se diretamente com a ideia de hesitação em relação às ações, de
sorte que, em certo sentido, pensar estabelece-se em oposição a agir.418 Compreender o pensar
como ato mecânico dum sujeito implica a exclusão dos processos interiores, na medida em
que envolve a suposição de que o pensamento se caracteriza pela inatividade psíquica. Isto
porque a distinção que fazemos entre uma atuação mecânica e uma que envolva alguma
reflexão consiste, no essencial, na identificação da ausência de atividade com agir
mecanicamente. Aqui, convém ressaltar que aquela maneira de compreender a atuação das
regras gramaticais que consiste em afirmar o caráter irrefletido da subordinação das ações e
das expressões à determinação delas não significa uma relação mecânica entre as regras e os
seus casos, mesmo porque se significasse, então os casos futuros não passariam de um
desenvolvimento das regras, o que depõe flagrantemente contra o caráter pragmático que
Wittgenstein atribui tanto à constituição da necessidade quanto às regras, cujo exercício as
apresenta. A estratégia de Wittgenstein, nesse caso como em outros, envolve apontar para o
uso que é feito do verbo pensar com o propósito de identificar as nuances gramaticais que o
caracterizam.
A gramática do pensar assemelha-se em muitos aspectos à de falar. Disto, porém, não
se segue que as palavras por meio das quais os pensamentos são comunicados devam ser
entendidas como a tradução para algo que existia previamente a elas. Do ponto de vista de
Wittgenstein, a atenção à maneira como as palavras são usadas é a única maneira, ou quando
menos a melhor, de desvendar o que significa o pensamento. Isto porque, como já dissemos,
não lhe interessa o pensamento como um processo psicológico. Atentar para a maneira como
as palavras são usadas implica orientar-se muito mais pela observação do que pelo pensar a
respeito delas, pois as finas distinções de significado só podem ser reconhecidas ali mesmo
onde são feitas: no uso. A ideia de espírito humano como aquilo que vemos ou deixamos de
ver por ser inacessível, de acordo com essa perspectiva, é muito semelhante àquela ideia do
significado das palavras como um processo ou objeto que acompanham as palavras. 419 Tanto
uma como outra ideia parecem decorrer da concepção segundo a qual o exterior é tudo o que
nos resta, no sentido de que nos restaria apenas o jogo de linguagem de descrição do que se
418
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deixa observar. A eliminação dos processos exteriores, que é típica do behaviorismo, parece
realizar exatamente essa concepção. E tudo leva a crer que é exatamente contra ela que
Wittgenstein recusa-se a afirmar que o exterior seja tudo o que nos resta, a partir da ideia de
que há também o jogo cujo ponto de partida é a exteriorização, de sorte que não passa de um
equívoco pretender tratar o domínio psíquico à maneira como a física lida com o seu objeto de
investigação.420 A esse respeito, a ênfase na maneira como as palavras são empregadas
permite a Wittgenstein dissolver a identificação do pensar com o comportar-se por fazer ver
que a expressão “Eu estou pensando” não é usada à maneira como usamos expressões do tipo
“estar com dor”, “estar alegre”, “entristecer-se”, o que quer dizer que a palavra “pensar” não
significa a manifestação de um estado mental.421 A dinâmica dos usos possibilita também
reconhecer o quanto o jogo de linguagem da descrição e o jogo que tem a manifestação como
ponto de partida estão estabelecidos em linha de conta, o que não quer dizer que seja possível
aplicar um deles irrestritamente a situações que se caracterizem pelo exercício do outro. O
behaviorismo parece compreender exatamente a tentativa de aplicação irrestrita da primeira
modalidade de jogo a situações nas quais os modos de expressão da segunda modalidade
seriam aplicáveis.
Na contramão da perspectiva behaviorista sobre a significação, se Wittgenstein
concebe ser possível a inteligibilidade das expressões e manifestações psicológicas, não é
porque pretende ter empreendido a eliminação dos processos psíquicos, mas sim porque
pretende considerá-los a partir do jogo de linguagem que marca a sua manifestação. Segundo
o mesmo espírito, a análise lógica pode excluir do seu campo de investigação o pensamento
como um processo psíquico por compreender ser possível uma descrição completa do
pensamento tendo como ponto de partida a sua exteriorização. O pensamento não pode ser
confundido com um processo espiritual em virtude de não ser possível descrever o processo
temporalmente tal como é possível descrever a fala, de modo que o pensamento não pode ser
um acompanhamento da fala.422 Isto quer dizer que, do ponto de vista a análise feita por
Wittgenstein, sinais que estejam fora da expressão do pensamento não tem qualquer interesse,
pois pertencem ao campo de investigação característico da psicologia ou de uma outra
ciência. A concepção prática do sentido que está em jogo com a ideia de atentar para o uso
das palavras implica uma considerável ampliação da noção de pensamento por permitir
reconhecer suas conexões com outros conceitos, mapeando suas ramificações gramaticais. Tal
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ampliação significa reconhecer as semelhanças entre pensamento e fala, evitando transformálos em nomes para um mesmo estado de coisas, a partir do reconhecimento da continuidade
entre o plano do dizer e o domínio das ações. Por outro lado, o pensamento não representa um
ordenamento mais puro em relação ao qual a expressão numa linguagem significaria uma
queda, pois a própria possibilidade de comunicar pensamentos depende da redutibilidade das
regras do pensar às regras que presidem o comunicar. Um dos principais efeitos disso é que a
linguagem não pode ser reduzida à condição de portadora do pensamento, embora, em certo
sentido, seja instrumento de sua comunicação. A necessidade das regras, nesse contexto, já
não reflete mais um isomorfismo essencial entre o pensamento e os fatos mundanos, mas o
fato de que as regras funcionam à maneira de critérios de adequação de ações verbais e não
verbais à gramática a qual pertencem. Em suma, o caráter normativo de tais regras passa a
depender da aplicação que é feita delas no contexto das práticas.
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Conclusão

Kaufmann afirma que todo grande filósofo caracteriza-se por dar um novo rumo à
filosofia, mas, em toda a história da filosofia, apenas Wittgenstein teria realizado tal feito duas
vezes. Primeiro com o Tractatus e, em seguida, a partir das suas ideias, cuja forma mais bem
acabada teve lugar nas Investigações.423 É mais ou menos este o ponto de partida das leituras
que pretendem compreender Wittgenstein como sendo não o autor de uma, mas de duas
filosofias. Na medida em que encerra anotações que consistem num registro da reflexão
filosófica em seus movimentos naturais, a obra de Wittgenstein é um claro testemunho das
transformações por que passa o seu pensamento. Por essa razão, parece erigir-se como um
território propício à aplicação de leituras cujo propósito seja o de identificação da gênese das
questões, tanto em virtude de seu caráter inacabado como em razão de consistir num conjunto
de anotações extraído à força das circunstâncias. O perigo ao qual uma tal modalidade de
leitura frequentemente sucumbe é o de conceber o Tractatus como lugar em que todas as
questões a serem formuladas pela filosofia futura de Wittgenstein já estavam postas.424 O
prisma imediatamente contrário à leitura derivada de ter caído num tal perigo é aquele
igualmente comum na literatura acerca de Wittgenstein segundo o qual Tractatus e
Investigações compreendem filosofias antagônicas, sendo a filosofia desta não mais do que
uma reação à daquele. Uma tal reação encerraria considerações em parte críticas, em parte
confessionais, a respeito dos erros cometidos no tempo do Tractatus. Assim, ao invés de
continuidade, só haveria ruptura. Curiosamente, essas duas maneiras de ler a obra de
Wittgenstein, ao que nos parece, tem uma fonte comum: a afirmação de Wittgenstein, no
prefácio das Investigações, de que os seus novos pensamentos seriam compreendidos apenas
se vistos a contrapelo dos seus velhos pensamentos.425 Afinal de contas, ambas as leituras
consistem em ver as Investigações por contraposição ao Tractatus. A diferença entre elas é
que onde uma só vê ruptura, a outra só é capaz de reconhecer continuidade.
Identificar as Investigações como obra que reúne uma coleção de observações críticas
das quais o Tractatus é o alvo, de sorte a não restar qualquer laço de continuidade entre elas
parece-nos ser condição para afirmar que cada uma delas encerra uma filosofia. Esta
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afirmação está a um passo da conclusão de que as duas obras pertencem a autores diferentes.
Assim como a identificação de continuidade – mesmo as que pretendem reconstituir a unidade
da obra – parece afiançar a ausência de novidade, a identificação de rupturas parece sinalizar
para a riqueza da obra. Por essa razão, é quase sempre elogioso o tom que marca a afirmação
de ruptura das Investigações com o Tractatus. Hacker, por exemplo, não economiza palavras
quando se trata de acentuar as diferenças entre o que se convencionou chamar de primeiro e
de segundo Wittgenstein. Aos olhos dele, Wittgenstein é praticamente o único filósofo, em
toda história da filosofia, a ter produzido duas filosofias completas. Mais do que isso, essas
duas filosofias inteiras, uma filosofia de juventude, outra de maturidade, uma consistiria numa
crítica substancial à outra.426 Deste prisma, o que tem de funda a ruptura entre Tractatus e
Investigações encontraria o mais claro testemunho na maneira como essas duas obras
concebem a linguagem. Ao passo que, do ponto de vista do Tractatus, o sentido do discurso
tem como condição essencial haver uma estrutura comum a marcar o vínculo entre a
linguagem ou o pensamento e a realidade, da perspectiva das Investigações, nas palavras do
próprio Hacker, “a estrutura da linguagem deve espelhar a forma lógica do universo, mas em
razão de a aparente ‘estrutura da realidade’ não passar de uma sombra da gramática”. 427 Desse
modo, Hacker assina embaixo da leitura conforme a qual os textos que não pertencem à
filosofia de maturidade de Wittgenstein só seriam inteligíveis na medida em que forem
reportados ao Tractatus.
Há rupturas e são inegavelmente profundas, mas o que elas têm de profundidade não
consiste na negação da continuidade entre as novas ideias e as antigas, das quais aquelas são
um desenvolvimento. Não se trata, nesse sentido, de afirmar não haver rupturas
suficientemente profundas a ponto de dar origem a uma outra filosofia, nem tampouco de
afirmar que os pontos de continuidade são capazes de fazer agregar o Tractatus e as
Investigações como constituindo uma única filosofia. Já que mais importante do que decidir a
disputa entre continuidades e rupturas é ter esclarecido o sentido da obra de Wittgenstein, se,
por um lado, as Investigações não podem ser completamente compreendidas senão postas em
linha de confronto e de continuidade com o Tractatus, a obra de juventude de Wittgenstein
também se tornará tanto mais clara quanto mais for compreendida à luz do desenvolvimento
que a obra futura confere às questões de que ela se constitui.428 Por essa perspectiva, o
confronto entre Investigações e Tractatus justifica-se na medida em que, por meio dele, é
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possível fazer a passagem da obra mal compreendida à obra mais bem compreendida. Tanto
mais compreendida em relação com o que ela virá a se tornar quanto mais claras se tornam as
questões em que se resolve o Tractatus; tanto mais compreendida à contraluz da origem a
partir da qual elas se desenvolvem quanto mais claras se apresentam as questões com as quais
as Investigações se debatem. Em sendo assim, a leitura que tende a exagerar na ênfase das
rupturas perde os ganhos do olhar prospectivo, no mesmo sentido em que a que enfatiza a
continuidade em excesso deixa de beneficiar-se da visão retrospectiva. Sem os ganhos da
visão prospectiva e da retrospectiva, em grande medida, deixa-se escapar o sentido da obra.
Não é à toa que até mesmo um Russell, no ápice de seu furor contra Wittgenstein,
insistirá tanto na ruptura entre Tractatus e Investigações, fazendo-a significar o pertencimento
dessas duas obras a autores distintos. De um lado, o gênio que fora capaz de influenciá-lo
decisivamente; de outro, o autor de uma obra em cujas páginas ele não entende por quais
razões toda uma escola encontra sabedoria. Para Russell, assim, o segundo Wittgenstein não
pode significar mais do que um autor que, cansado do pensamento sério, teria abandonado o
gênio filosófico que tanto marca o primeiro Wittgenstein e inventado uma “doutrina que
tornaria tal atividade desnecessária”.429 É claro que, neste caso, os propósitos servem para
distinguir os procedimentos, de sorte que, tanto por estes quanto por aqueles, os comentários
tributários da ênfase nas rupturas distinguem-se dos de Russell. No entanto, nem por isso,
Russell não deixa de parecer um bom exemplo de incompreensão da obra de Wittgenstein que
tem como causa a consideração ao pé da letra do quanto as Investigações significam um
rompimento com o Tractatus.
Parece-nos que não deixar escapar o sentido da obra consiste em compreender que,
mais do que representantes de duas filosofias possíveis, Investigações e Tractatus
representam duas atitudes filosóficas distintas. Neste caso, o que nos parece coincide com o
que Bouveresse, com razão, compreende ser uma espécie de princípio de compreensão da
obra de Wittgenstein. Não é que haja, a rigor – diz Bouveresse – duas filosofias possíveis, a
do Tractatus e a das Investigações, o que Wittgenstein pretende dizer quando afirma que a
correta compreensão de suas novas ideias só pode ser alcançada por oposição à sua velha
maneira de pensar. Em vez de duas filosofias possíveis, Wittgenstein estava convencido de
que as Investigações encerram uma atitude filosófica inteiramente diferente da do Tractatus e
que, por essa razão, aquela deve ser compreendida a contrapelo desta. Uma atitude filosófica é
aquela que consiste em tratar a linguagem e a realidade sob a orientação de noções
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preconcebidas, de sorte que tudo a que visa uma tal atitude é ver realizado o desejo obsessivo
de tornar a linguagem e a realidade inteligíveis pela aplicação de modelos compreendidos
como satisfatórios em virtude de sua simplicidade e universalidade. A outra atitude filosófica,
por oposição a esta, consiste em olhar e ver o que está diante dos olhos de todos e que,
portanto, a ninguém é dado o direito de negar.430 Movidas por uma atitude filosófica diferente
e mesmo oposta à do Tractatus, as Investigações, então, estão em condições de, ao invés de
compreender as condições de sentido como articuladas na forma comum suposta haver entre
linguagem e realidade, compreender as condições de sentido do discurso como articuladas
paulatina e gradativamente no mesmo espaço em que se realizam as ações e o próprio uso da
linguagem. Isto quer dizer que as condições de sentido não podem constituir-se mais à revelia
das combinações simbólicas e das ações cuja formulação elas próprias devem orientar.
A nova atitude filosófica que marca as Investigações dá ampla margem para pensar as
condições de sentido como tramadas em interação com os usos dos conceitos sejam eles
efetivos, possíveis ou simplesmente imagináveis. No entanto, isto não quer dizer que a
filosofia passe a coincidir com uma descrição do uso da linguagem. Uma tal atitude filosófica,
ao contrário, concebe uma descrição do uso da linguagem como bastante instrutiva para os
propósitos de uma reflexão filosófica sobre a linguagem exatamente na medida em que
permite compreender as condições de sentido como constituídas em interação com os usos.431
O sentido é então compreendido, a partir dessa nova atitude filosófica, como não sendo
completamente determinado, de sorte que o contexto no qual uma determinada palavra é
usada seria responsável por acrescentar-lhe o fechamento de seu sentido, o qual, por ser
relativo ao contexto, só pode ser móvel.432 De acordo com essa maneira de conceber o
sentido, mesmo um enunciado que tenha a forma de uma contradição pode ter sentido à
medida mesma que tem um uso, o que quer dizer que o valor de verdade de uma proposição
não se define mais estritamente a partir de sua forma.
A maneira como os limites do sentido são compreendidos por uma e por outra atitude
filosófica talvez seja a melhor forma de ilustrar as diferenças que elas encerram. A maneira de
conceber o caso de uma contradição é bastante ilustrativa das diferenças entre as duas atitudes
filosóficas que caracterizam o Tractatus e as Investigações, afinal, do ponto de vista da lógica
do Tractatus, a contradição só pode ser compreendida como um dos casos extremos dentre as
combinações simbólicas que as regras do sentido permitem que sejam articuladas. Isto quer
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dizer que a contradição, dentre as combinações simbólicas, significa aquele caso que estaria a
um passo de cruzar a linha divisória que marca a fronteira entre o discurso significativo e os
contra-sensos.433 A julgar pelo modelo de proposição em jogo no Tractatus, a contradição não
pertence nem ao domínio do discurso significativo, nem ao domínio dos contra-sensos. Por
nada dizer, a contradição não pode pertencer ao domínio do discurso significativo cuja marca
essencial é a possibilidade de apontar para um dos pólos possíveis dentre as condições de
verdade; por articular-se em pleno acordo com as regras de sentido, a contradição não pode
ser compreendida como pertencente ao domínio dos contra-sensos. Na medida, porém, em
que possuir condições de verdade é compreendido como um dos caracteres essenciais da
atribuição de sentido, a contradição deve ser compreendida como sem sentido, pois, a julgar
pela sua forma, é possível determinar que a verdade lhe é impossível.434 Assim, ao tempo que
a toda e qualquer proposição significativa a verdade é apenas possível, o que quer dizer que
toda e qualquer proposição deve representar uma situação possível, no caso de uma
proposição cuja forma é a de uma contradição, a proposição nada representa, pois sob
nenhuma condição pode ser verdadeira.435 O modelo de proposição do Tractatus, à medida
que consiste em compreender a possibilidade de representação da realidade como um traço
essencial do discurso significativo, torna inevitável a conclusão de que a contradição não tem
sentido.
Não faltam textos nos quais Wittgenstein manifeste o seu juízo a respeito do caráter
reducionista da lógica do Tractatus. Do prisma de um tal juízo, o caráter reducionista tem
como causa compreender uns poucos casos cobertos pelo modelo de significação concebido
pelo autor do Tractatus como o único possível. O principal efeito de uma tal redução significa
conceber como universal um determinado modelo de proposição ilustrado por alguns
exemplos particulares. O TS 229 é um desses textos nos quais tem lugar a manifestação dessa
modalidade de juízo a respeito da lógica do Tractatus. Neste caso, Wittgenstein tece
considerações sobre a lógica do Tractatus não antes de ilustrá-las com um exemplo de
contradição. Trata-se de interrogar se o enunciado “Isto é belo e isto não é belo” configura ou
não uma contradição (ein Widerspruch). Uma tal pergunta não pode ser respondida sem que
as condições da enunciação estejam dadas, por isso Wittgenstein determina, na própria
pergunta, as condições que caracterizam a enunciação. Trata-se de considerar se se trata de
uma contradição tal enunciado numa situação em que o seu proferimento seja feito enquanto
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quem o profere aponta para dois objetos diferentes. Dada a situação em que se insere o uso do
enunciado, há ampla margem para a consideração de que não se trata de uma contradição em
razão de “isto” significar ora isto, ora aquilo. As coisas se passariam assim caso estivesse em
jogo a concepção de que a contradição perfaz um dos casos limites das combinações
simbólicas possíveis em virtude de compreender o ponto de dissolução das combinações
simbólicas possíveis, pois, no caso de uma contradição, embora ela compreenda relações
simbólicas possíveis, tais relações não são significativas.436
Como não está em jogo tal concepção de contradição, muito menos o modelo de
proposição do qual tal maneira de concebê-la deriva, Wittgenstein pode responder à questão
afirmando que o enunciado “Isto é belo e isto não é belo” é uma contradição e, no entanto,
tem um uso.437 Tal maneira de responder a questão é sinal de que está em jogo o confronto
entre uma perspectiva para a qual o sentido são as condições de verdade e a perspectiva
segundo a qual o significado de uma palavra é o seu uso. Do ponto de vista da primeira
perspectiva, segundo o próprio Wittgenstein, tudo o que se está dizendo é que “isto” é um
único sinal aplicado no enunciado “Isto é belo e isto não é belo” como símbolos diferentes, o
que quer dizer que “isto” tem um significado diferente nas duas ocorrências, então o
enunciado não pode ser uma contradição. Por essa perspectiva, o enunciado “Isto é belo e isto
não é belo” não tem um sentido determinado a menos que seja atribuído um significado para
“isto”, afinal a palavra “isto” pode ter os mais variados significados a depender do algo para o
qual se aponta ao enunciá-la, o que é o mesmo que dizer que o significado da palavra “isto”
compreende a soma da sua enunciação com o gesto indicador do algo ao qual a palavra se
refere. Desse modo, a palavra “isto” associada a um determinado gesto teria um significado,
ao passo que, se associada a outro gesto, teria outro significado.
O que Wittgenstein recusa não é simplesmente que o significado da palavra “isto” seja
constitutivo do sentido do enunciado, mas que seja negado ao uso o papel de aspecto decisivo
na definição do significado e, por conseguinte, do sentido do enunciado. Por essa mesma
razão, a atribuição do caráter de incompleto ao sentido do enunciado “Isto é belo e isto não é
belo” não pode ter como razão o fato de haver gestos que devem ainda ser associados às
palavras do enunciado a fim de fechar o seu sentido, pois a interação entre ações verbais e não
verbais não é um privilégio do enunciado em questão. Além do mais, mais importante do que
o significado, é o uso sem o qual o significado não pode ser definido, o que tem como
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consequência a ideia de que não é possível traçar a gênese do significado das palavras com
independência da maneira como as próprias palavras são usadas.
Dessa forma, a preponderância do uso sobre o significado permite a Wittgenstein
conceber as práticas como lugar de constituição do sentido. Compreendê-las assim, por seu
turno, envolve, dentre outras coisas, recusar que seja possível uma descrição das condições de
possibilidade do uso significativo das palavras de um ponto de vista absoluto.438 Disto, uma
das principais consequências é a ideia de que as regras que governam o uso da linguagem não
determinam o espaço de manobra em que a aplicação das palavras se circunscreve à revelia da
própria situação em que a palavra é aplicada, pois o exercício de determinação das regras
compreende a abertura a novos usos não previstos pelas regras. Por essa perspectiva, no
cômputo final, nem mesmo as regras que governam o uso da linguagem escapam à
possibilidade de serem destituídas da condição de regras em situações futuras, de tal sorte
que, por isso mesmo, as regras não podem conter a previsão dos casos futuros. Em sendo
assim, as práticas simbólicas e não simbólicas devem falar por si mesmas, do contrário, uma
situação que destituísse as regras de seu caráter de determinação seria capaz de deixar as
práticas à deriva.439 Mesmo porque, do ponto de vista dessa concepção de instituição prática
do sentido, não há lugar para supor o exercício de uma estrutura a priori cujo efeito seria a
determinação completa do que pode ser alçado à condição de significado e como cada um dos
caracteres dos quais se constitui a linguagem pode significar.440 Isto quer dizer que a distinção
entre o necessário e o contingente passa a ser relativa ao uso, sendo portanto estabelecida na
dependência da função que o enunciado desempenha no interior das práticas de uso.
É no contexto em que tem lugar essa noção de regra que se situa a análise de
Wittgenstein a respeito dos conceitos psíquicos. Nele, o pensamento deixa de ser
compreendido como mera combinação regrada de símbolos para passar a ser compreendido
como a manifestação de uma intrincada relação entre um amplo e variado conjunto de ações
verbais e não verbais que tem lugar nas práticas envolvidas pelo uso da linguagem. Muito
mais do que negar uma tal maneira de conceber o pensamento, em certo sentido, Wittgenstein
a torna relativa. As mesmas razões que permitem a relativização da concepção de pensamento
como combinação de símbolos de acordo com regras lógicas possibilitam conceber que
estados e processos anímicos ganhem forma em enunciados tão significativos quanto aqueles
que consistem em representações da realidade, mesmo porque o ato de representar passa a ser
SANTOS, Luiz Henrique Lopes dos. “Sobre o Transcendental Prático e a Dialética da Sociabilidade”, p. 63.
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compreendido como uma dentre tantas outras formas de usos possíveis de enunciados que tem
lugar nos jogos de linguagem. Um dos mais importantes aspectos dessa forma de conceber a
constituição do sentido como tendo um decisivo acento prático é, acreditamos, a ideia de que
as condições de possibilidade das ações simbólicas e não simbólicas possíveis remonta a uma
forma de agir que essas mesmas ações simbólicas e não simbólicas refletem. Esta perspectiva
a respeito das condições de sentido torna possível a análise lógica dos conceitos anímicos,
pois ela compreende situar a origem das condições de sentido das expressões anímicas nas
práticas de uso das próprias expressões, em vez de situá-la no domínio da alma ou em
qualquer outro domínio fora da gramática. A explicitação das razões por que é possível
subscrever o tratamento da gramática das expressões anímicas no domínio da lógica, por si só,
todavia, não explica as razões pelas quais tais expressões tem interesse lógico para
Wittgenstein.
O interesse lógico da gramática que possibilita a expressão dos atos e estados da alma,
ao que nos parece, relaciona-se diretamente com o quanto as expressões anímicas constituem
um caso especial de desafio à autonomia da gramática. A simples consideração da diferença
entre o uso adequado duma expressão de dor e o caso no qual a expressão é empregada para
significar uma dor que não seja real leva Wittgenstein a perguntar-se em que medida a
experiência privada pode ser tomada como paradigma segundo o qual se pode discernir entre
uma e outra. Uma vez que o domínio suposto como lugar em que se situa a sensação de dor
não pode ser compreendido como a gênese do sentido do enunciado que consiste na expressão
da sensação de dor, a experiência privada serve como paradigma na mesma medida em que
“reconhecidamente não pode ser um paradigma.” Está em jogo aqui a questão a respeito de
em que medida um enunciado pode reportar-se às sensações já que não é possível decidir,
com atenção a elas, nem o sentido dos enunciados, nem a sua verdade. Ser um paradigma ao
mesmo tempo em que não pode ser um, do ponto de vista de Wittgenstein, reúne razões
suficientes para considerar a expressão “experiência privada” como uma construção
gramatical degenerada que, como tal, é comparável, em certo sentido, à tautologia e à
contradição.441
Parece-nos que a comparação entre “experiência privada” e o caso da tautologia e da
contradição é bastante ilustrativa das razões por que a gramática das expressões anímicas
WITTGENSTEIN, Ludwig. MS 151, p. 31-2: “The private experience is to serve as a paradigme & at the
same time we adm admitedly it can't be a paradigme. The ’private experience’ is a «degenerate» construction of
our grammar («comparable in a sense to »tautology & contradiction). And this grammatical monster show fools
us: for when we wish to do away with it it seems seems to us as though we denied the existence of an
experience, say, toothache.”
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constitui, para Wittgenstein, interesse lógico. A negação de que uma experiência privada
possa ser compreendida como um paradigma parece significar a negação de existência da
própria experiência, quando, na verdade, o que está em jogo é que a sua existência só pode ser
concebida já do ponto de vista de uma gramática segundo a qual a sua expressão pode ser
estruturada. Por essa razão, se as expressões anímicas são comparáveis à tautologia e à
contradição, é porque, em específico, quando enunciadas na primeira pessoa são articuladas
como se exprimissem um gênero de saber acessível com evidência apenas pela própria pessoa
que as enuncia, quando na verdade, a sua própria articulação só é possível mediante a
combinação de palavras cujos critérios de aplicação devem ser exteriores; de maneira geral,
porque expressões do tipo “Ninguém além de mim pode sentir a minha dor” não passam de
observações gramaticais que, como tais, significam os limites da gramática da palavra “dor”.
Por outro lado, se as expressões anímicas constituem um desafio à autonomia da gramática, é
exatamente na medida em que parecem conduzir inevitavelmente à ideia de que a gênese do
seu sentido não pode ser senão o domínio da própria alma, o que equivale a compreender que
não é possível decidir a respeito de tais expressões. A recusa da ideia a que o tratamento da
gramática das expressões anímicas parece inevitavelmente conduzir consiste na análise da
maneira como as expressões anímicas tem o seu ponto de constituição de sentido nas próprias
práticas de uso. Por meio de tal análise, Wittgenstein pode remeter o caráter indeterminado
dos conceitos anímicos à maneira como tais conceitos são empregados, evitando o vínculo
entre a indeterminação do sentido e alguma característica essencial da alma.
A cadência de nossa exploração da gramática dos conceitos psicológicos foi marcada
pelo confronto entre o espírito segundo o qual o Tractatus elabora a análise lógica da
linguagem e a maneira como a filosofia tardia de Wittgenstein passa a entendê-la, mesmo
quando o saldo de um tal contraste não fora dito explicitamente. Isto em virtude de
compreendermos a manifestação do desejo de Wittgenstein de que as Investigações fossem
lidas a contrapelo do Tractatus como tendo o sentido do que, no dizer de David Pears,
significa que “cada uma das duas forças sem a outra teria produzido resultados muito menos
interessantes”, ao passo que “juntas elas produzem algo verdadeiramente grandioso”. 442 Por
contraste com o espírito do Tractatus, no contexto onde se localiza a investigação lógica dos
conceitos psíquicos feita por Wittgenstein, não pode mais pretender que a definição do que
seja uma proposição seja ilustrada a partir de uns poucos lugares-comuns assumidos como
universalmente aplicáveis à linguagem.443 O abandono dessa aspiração põe a reflexão de
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Wittgenstein frente a dificuldade que consiste em articular o propósito de organizar o cenário
das conexões conceituais com a renúncia a generalizar traços da linguagem que só teriam
sentido no exercício de jogos de linguagem particulares, isto é, que não podem ser
compreendidos senão por referência ao próprio lugar em que os conceitos aos quais
pertencem são usados. Tudo o que parece restar como material para elaboração daquilo que
Wittgenstein chama de “árvore genealógica dos conceitos” é aquilo que a linguagem, em
plena operação, permite-lhe coletar: inumeráveis pedaços individuais de conceitos em relação
com outros tantos conceitos.444 Essa situação é desenhada à medida que Wittgenstein
subordina a sua investigação à recomendação de que não se deve pensar no que a linguagem
é, mas sim reparar como ela funciona.445 O fruto capital de segui-la à risca é o desvendamento
da complicada rede no interior da qual os conceitos são constituídos no entrecruzamento com
outros conceitos. Do ponto de vista de Wittgenstein, essa perspectiva tem a virtude de
remediar a aspiração à generalização, cujo resultado seria não reconhecer a diversidade dos
jogos de linguagem, mas o defeito que parece acompanhar a renúncia a toda teoria que ela
implica, a saber: tornar necessário que se tome algo que se revela incompleto como
completo.446
Embora a filosofia não seja uma descrição do uso da linguagem, é perfeitamente
possível aprender filosofia a partir da atenção à maneira como manipulamos as palavras e
desenvolvemos nossas ações.447 Compreendida segundo essa maneira de conceber a atividade
filosófica, a exploração lógica dos conceitos psíquicos é possível na medida em que a
significação das palavras e manifestações anímicas é esclarecida como concernida aos
diferentes usos que fazemos delas nos diferentes contextos de nossas práticas. Assim, a
análise lógica pode confrontar a vagueza que caracteriza determinados contextos de uso das
expressões psicológicas com a maneira como a significação delas é construída por meio da
instituição de relações internas entre palavras e ações. O saldo capital desse confronto é a
ideia de que a vagueza que caracteriza o uso dos conceitos e expressões é, por um lado,
reflexo da ausência de limites precisos, mas, por outro lado, não é um sinal da ausência de
critérios capazes de imprimir nos conceitos aquele mínimo de determinação sem o qual a
comunicação de pensamentos e de estados mentais não seria possível. A aparente ausência de
critérios de determinação do significado das expressões psicológicas é um efeito da aplicação
WITTGENSTEN, Ludwig. MS 137, p. 141a: “Die Landschaft dieser Begriffsverhältnisse aus ihren einzelnen
Stücken zusammenzustellen «menstellen» ist zu schwer für mich. Ich kann es nur sehr unvollkommen tun. //aus
ihren unzähligen Stücken, wie sie die Sprache uns zeigt, zusammenstellen …“
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do modelo de exatidão que caracteriza o cálculo, o que significa desconsiderar que, salvo
raras exceções, a linguagem não é usada de acordo com regras rigorosas.448 Pretende-se assim
encontrar na linguagem uma exatidão que só poderia ser encontrada na ciência ou na
matemática, de sorte que a constatação da flutuação dos critérios de determinação do
significado leva inelutavelmente a concluir pela deplorável falta de clareza dos conceitos
psicológicos.
Do ponto de vista de Wittgenstein, parece ser exatamente na aplicação do cálculo
como modelo de comparação, segundo o qual se passa a compreender a linguagem como um
sistema de regras exatas, que tem origem aqueles enigmas filosóficos que se pretende eliminar
exatamente a partir da aplicação de um tal modelo de comparação.449 Com isso tudo o que se
alcança é a eliminação da vagueza do uso das palavras com a qual convive em perfeita ordem
a determinação do significado intrínseca aos próprios conceitos. Em virtude de o uso que
fazemos da linguagem adaptar-se ao modelo de exatidão que caracteriza o cálculo apenas
numas poucas situações, aplicá-lo como modelo de comparação não passa de uma
generalização dogmática. O caráter elástico dos conceitos permite o seu ajustamento às
situações em que eles são aplicados e nas quais têm o seu significado circunscrito. Mesmo
porque os jogos de linguagem onde os conceitos têm lugar encontram-se relacionados com
formas de vida por referência às quais as regras gramaticais podem regular a forma de julgar e
de agir à maneira de elementos, em igual medida, necessários e arbitrários. Aliás, é também
em função do que Arley Moreno chama de “ligações profundas e generalizadas entre jogos e
formas de vida” que Wittgenstein afirma que a gramática caracteriza-se por determinações
internas de sorte a não submeter-se às determinações de elementos exteriores, quaisquer que
sejam eles.450 É nesse sentido que conceitos mais precisamente delimitados e, portanto, mais
nítidos certamente não seriam capazes de adequar-se aos propósitos cumpridos pelos nossos
conceitos, o que quer dizer que conceitos precisos não teriam o mesmo valor de uso que os
conceitos pouco nítidos possuem. Isto porque não seria possível compreendermos pessoas que
agissem com absoluta certeza em situações onde agíssemos inseguramente e nas quais nossos
juízos estivessem mergulhados na incerteza.451 Em suma, conceitos psicológicos precisamente
delimitados não teriam qualquer serventia em virtude de não se ajustar às formas de vida
segundo as quais, por exemplo, vemos um indivíduo como pessoa humana.
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A aplicação do jogo de linguagem como modelo de comparação funciona como
condição operatória da dissolução da imagem da alma como um cenário homogêneo, pois
significa o ponto de partida para compreender os conceitos psicológicos como dispostos e
entrecruzados numa rede imensamente complicada. A inexatidão característica das regras
gramaticais em que se resolve a forma como os conceitos estão relacionados torna impossível
reduzir a estrutura constituída pelas diversas relações conceituais a um sistema ou a um
princípio.452 Wittgenstein contrasta os jogos de linguagem, concebidos como modos de
comunicação primitivos, com a maneira como a linguagem funciona com o propósito de
esclarecê-la, mas também pretende compreendê-los como modelos simples em que se
baseiam as complicadas formas de expressão da linguagem. O primeiro caso, em certo
sentido, é efeito de um dos mais característicos expedientes da análise lógica feita por
Wittgenstein, que consiste em conceber jogos regulados por regras estranhas às nossas com o
propósito de esclarecer a gramática cujas regras presidem o funcionamento da linguagem.
Tanto num como noutro caso realiza-se a ideia de que, na medida em que o significado de
uma palavra é o seu uso, a descrição do significado consiste na apresentação das regras que
presidem o uso da palavra. Isto quer dizer que a concepção de significado em questão vinculase diretamente à ideia de que as regras jamais podem perder de vista as práticas por referência
às quais elas atuam como necessárias. Parece seguir-se dessa maneira de compreender o
significado a ênfase no caráter social e, portanto, partilhado das práticas de cuja referência as
regras não poderiam prescindir. No entanto, não se trata tanto de enfatizar o caráter social da
determinação do significado das expressões quanto de enfatizar a regularidade que marca o
uso das palavras, o que quer dizer que interessa à análise lógica muito menos o uso normal
das palavras do que a normatividade à qual esse próprio uso deve submeter-se e as condições
que a tornam possível. Tudo isso resulta no que Wittgenstein chama de devolução das
palavras do seu uso metafísico para o cotidiano.453
A concepção prática da significação implicada pela noção de jogo de linguagem reputa
à investigação da gramática dos conceitos psíquicos feita por Wittgenstein um caráter
marcadamente antipsicologista. De acordo com Dummett, o combate ao psicologismo em que
consiste a tomada da análise estrutural do pensamento como o objeto da investigação
filosófica é responsável pela reorientação dos rumos da filosofia moderna, que se
convencionou chamar de “virada linguística”.454 Esse feito teria passado a ser possível
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unicamente a partir da obra de Frege em razão de ela ter sido capaz de separar claramente a
análise lógica do pensamento do estudo dos processos psicológicos do pensar, e, além disso,
por ela ter a virtude de definir o método de análise do pensamento como análise da
linguagem.455 O resultado da aplicação desse método e das exigências que se seguem dele não
seria menos do que distinguir o pensamento dos processos meramente psicológicos do pensar,
filtrando assim os resíduos subjetivos do pensar do campo de determinação da significação
lógica.456 Por essa razão, a exploração dessa perspectiva permite que Dummett conceba Os
Fundamentos da Aritmética, de Frege, como o principal signo da revolução em matéria de
filosofia em que a virada linguística consistira. Desse ponto de vista, a obra de Frege teria
dado os passos iniciais e decisivos da virada linguística da qual o Tractatus viria a se tornar o
passo crucial, ou seja, aquilo que em Frege não passaria de um insight, em Wittgenstein, com
o Tractatus, viria a ser uma concepção sistemática.457 Seja qual for o saldo desse acerto de
contas a respeito da fundação da filosofia analítica, o antipsicologismo característico da
concepção prática da significação consiste em circunscrever a determinação do sentido no
interior dos jogos de linguagem, de tal sorte que a legitimidade das regras que os presidem
passam, por isso, a não depender da referência a estados mentais ou a quaisquer outros
elementos exteriores aos próprios jogos em que elas atuam.
Desse modo, tudo se passa como se não houvesse maneira mais eficaz de desfazer as
confusões conceituais cuja gênese seria aquele tipo de generalização em que se baseia uma
metafísica do significado do que a partir do domínio da geografia dos conceitos, que
consistiria em ver os lugares nos seus próximos e em nos seus arredores mais distantes.458 É
nesse sentido que as considerações filosóficas de Wittgenstein podem ser concebidas como
assemelhadas a caminhadas com vistas à elaboração de um mapa, no terreno no qual, para
situar-se bem, mais do que conhecer o caminho certo que conduz de um lugar ao outro, é
preciso saber a que lugar seríamos conduzidos caso entrássemos na esquina errada.459 A
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concepção prática do sentido e a própria análise lógica que a envolve parecem assim
encaminhar inevitavelmente um combate à metafísica cujo horizonte seria a declaração da
falta de sentido tanto de suas afirmações quanto de seus métodos. A esse respeito, convém
notar que o que Wittgenstein caracteriza como “metafísico” consiste fundamentalmente numa
oposição ao que se constitua como sentido ordinário.460 Isto quer dizer que, segundo essa
perspectiva, o gesto tipicamente metafísico consistiria em eleger uns poucos casos e
generalizá-los como se eles ilustrassem a essência da linguagem, abstraindo as palavras das
condições sem as quais elas não têm um significado ou, quando menos, o significado que elas
têm passa a ser compreendido como algo que elas carregam e transmitem no contexto em que
são empregadas. Por isso mesmo, Wittgenstein afirma ser fundamental à metafísica que a
ordem dos fatos seja confundida com a dos conceitos.461 É essa espécie de confusão que põe a
perder a tão importante distinção entre o que seria próprio de uma investigação filosófica e o
que seria próprio de uma investigação científica. E é em nome dessa distinção que
Wittgenstein recusa uma explicação causal dos conceitos psíquicos. É claro que recusar a
pergunta pela causa não significa que não seja possível uma explicação causal, mas apenas
que uma tal explicação seria característica da ciência, não da filosofia. Entretanto, a ameaça
dessa confusão e o risco que ela representa não são afastados a um só golpe pela afirmação de
que não se trata de uma investigação sobre os fenômenos psíquicos e suas causas mas sobre a
forma gramatical que estrutura a sua expressão. Com efeito, a investigação lógica dos
conceitos psicológicos deve evitar por meio da descrição gramatical que o fato da exclusão
gramatical da dúvida a respeito das expressões psicológicas seja confundido com a presença
empírica da certeza a respeito do comportamento, assim como que a exclusão gramatical da
ignorância do sujeito acerca dos seus próprios estados mentais seja confundida com o fato da
presença empírica de conhecimento.
Compreendida assim, a investigação filosófica vincula-se diretamente à ideia de
renúncia a toda forma de teorização. Não é incomum que o caráter negativo da filosofia de
Wittgenstein, que ganha forma na ideia de que a defesa de teses não compreende um de seus
propósitos, seja concebida como se determinasse os movimentos por que se constitui a
reflexão filosófica wittgensteiniana. Tal caráter negativo, segundo essa perspectiva, é um
claro traço de continuidade entre o Tractatus e os textos tardios. Concebidas dessa maneira, as
considerações filosóficas de Wittgenstein teriam como alvo retirar o sentido das imagens cuja
adoção impediria o entendimento de subscrevê-las na categoria das perspectivas possíveis.
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Não seria, então, o caso de compreender essas imagens como significando, cada uma delas,
uma perspectiva, mas sim de compreendê-las como significando, cada uma delas, a negação
de toda e qualquer perspectiva. Por isso mesmo, destituir uma imagem de sentido, em muitos
casos, consiste exatamente em fazer ver que ela não passa de mais uma perspectiva cuja
elaboração tem origem no relevo de alguns aspectos em detrimento de outros. Assim, não raro
as considerações de Wittgenstein sobre a lógica da linguagem encontram-se à beira de alistarse nas trincheiras adversárias das imagens que pretende relativizar. Isto porque,
compreendidas sob tal prisma, é como se a recusa a defender teses se relacionasse com a
atitude filosófica de Wittgenstein de maneira exterior. E se as coisas se passassem assim,
passa a parecer ser meramente acidental a relação entre a natureza da investigação e o seu
objeto; mais do que isso, entre a natureza da investigação e o estilo por meio do qual ela
ganha expressão nas páginas dos textos tardios, como é o caso das Investigações. Em
contrapartida, compreendida a relativização das imagens como destituição de sentido, o que
resulta disso é que da investigação filosófica não compreende qualquer conclusão
filosófica.462 Por essa perspectiva, a título de exemplo, ao relativizar a imagem da alma alheia
como insondável, nem por isso, Wittgenstein entende ser a conclusão filosófica disso que a
alma alheia seja pública. Afinal, a relativização da imagem não é senão a destituição de seu
sentido e se uma afirmação não tem sentido, então a sua negação também não pode ter.
Segundo esse mesmo espírito, a afirmação de que há algo como uma definição ostensiva
privada de cuja operação dependem as expressões para estados psíquicos não é menos
destituída de sentido do que a afirmação de que não há algo que se possa caracterizar como
definição ostensiva privada.
A consideração de que o aspecto definidor da metafísica seria a falta de clareza entre o
que se caracteriza uma investigação conceitual, distinguindo-a de uma investigação factual, à
primeira vista, alinharia Wittgenstein à perspectiva segundo a qual o resultado essencial de
uma análise lógica da linguagem significaria a superação da metafísica. No entanto, como em
muitos outros casos, neste, as aparências enganam. A obra de Wittgenstein faz ver não um
filósofo cuja crítica à metafísica seria movida pela razão de ela estar repleta de trivialidades
ou questões desimportantes, tampouco por considerá-la constituída pelo que haveria de mais
elevado no espírito humano à maneira do desfecho da superação da metafísica de um Carnap.
Um testemunho de J. Wisdom parece capturar o espírito da obra de Wittgenstein a que nos
referimos. Wisdom diz que Moore teria dito em uma das reuniões da Aristotelian Society, em
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1924, a respeito da metafísica, que quando os filósofos dizem que algo realmente é o caso, na
verdade, estão nos advertindo de que o que eles dizem ser o caso não é de fato o caso. 463 Ao
contrário de Moore, que reduziria apressadamente qualquer teoria metafísica a uma história
ridícula, segundo Wisdom, Wittgenstein jamais a furtaria a sua importância, por compreendêla como a expressão de uma perplexidade profunda, preferindo aprofundá-la por meio da
análise lógica ao invés de eliminá-la, o que não é mais do que fazer a perplexidade remontar à
sua fonte, a própria linguagem.
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