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“O que está aqui em questão não é a compreensão cotidiana da linguagem, 

nem tampouco a apreensão dos pensamentos por ela expressos, 

mas a apreensão da propriedade do pensamento que denomino de 

 generalidade lógica” 

 

 Gottlob Frege (2002, p. 95) 

 



RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação é uma investigação acerca das noções de “indeterminação”, “inexatidão” e 

“vagueza”, no contexto da fenomenologia de Wittgenstein exposta no período intermediário 

do autor. A ocorrência de termos vagos em expressões fenomênicas parece um problema a ser 

resolvido, desde que ocasione certa insatisfação quanto à falta de “precisão” que deveria ser 

uma característica de qualquer linguagem adequada. Trataremos desse “problema” acerca da 

vagueza nas expressões e de algumas reflexões em torno disso, mais especificamente, como 

elas foram apresentadas no texto Linguagem Fenomenal por Wittgenstein. Exploramos nesta 

dissertação algumas mudanças no pensamento desse filósofo, desde o Tractatus-Logico-

Philosophicus até o texto Linguagem Fenomenal, com a intenção de identificar, esclarecer e, 

posteriormente, propor, a partir das novas ideias de Wittgenstein ao longo do período 

intermediário, modos de superar os enganos, denunciados por ele próprio no texto 

mencionado. Tais enganos, segundo Wittgenstein, seriam os responsáveis por certas 

concepções ilusórias acerca da “linguagem” e da própria “percepção”. Lidaremos com alguns 

dos apontamentos feitos por Wittgenstein sobre essas concepções ilusórias, buscando mostrar 

a conexão dessas com uma antiga ideia tractariana, chamada por Fogelin de “doutrina do 

simples”, e que nós chamamos nesse trabalho de “paradigma da elementaridade lógica”. 

Consideraremos, como no período intermediário, que esse paradigma acerca da 

“simplicidade” ou “elementaridade” lógica teria ocasionado uma má compreensão acerca do 

tipo de “generalidade lógica” envolvida em diversos âmbitos, principalmente nos âmbitos 

linguístico e fenomênico. Visamos trazer à tona e examinar tais enganos, com a intenção de 

superá-los, e assim talvez oferecer um tratamento adequado à linguagem e à percepção, que 

nos permita vislumbrar o tipo de “generalidade lógica” envolvida no âmbito fenomênico, e 

esclarecer o que se entende por “indeterminação”, “inexatidão” ou “vagueza” nesse contexto. 

 

 

Palavras-chave: Wittgenstein; indeterminação; fenomenologia; generalidade lógica; vagueza; 

reducionismo; elementaridade; paradigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation is an investigation of the notions of “indeterminacy”, “inexactness” and 

“vagueness” in the context of Wittgenstein's phenomenology during in the intermediary 

period of the author. The occurrence of vague terms in phenomenological expressions seems a 

problem to be solved, since it gives rise to some dissatisfaction with the lack of “precision” 

which should be a feature of any suitable language. We will deal with this “problem” about 

the vagueness expressions and some reflections about it, specifically as they were presented 

by Wittgenstein in the work Phenomenal Language. We explore in this dissertation some 

changes in the thought of this philosopher, from the Tractatus-Logico-Philosophicus to the 

text Phenomenal Language, with the intention of identifying, clarifying and later proposing 

modes to overcome the mistakes from the new ideas of Wittgenstein throughout the 

intermediate period, as they are rejected by the philosopher himself in the mentioned text. 

Such illusions, according to Wittgenstein, would be responsible for certain illusory 

conceptions about “language” and “perception” itself. We shall deal with some of 

Wittgenstein's notes on these misleading conceptions, seeking to show their connection with 

an old Tractarian idea, called of “doctrine of the simple” by Fogelin, and which we‟ll refer to 

as the “paradigm of logical elementarity” in this dissertation. We will try to sort out how this 

paradigm about logical “simplicity” or “elementarity” would have led to a misunderstanding 

about the kind of “logical generality” involved in several domains, especially the empirical 

and the phenomenal, as in the intervening period. Our aim is to spot out and examine such 

misunderstandings with the intention of overcoming them, and thus perhaps offer a proper 

treatment of language and perception which would allow us to understand the kind of “logical 

generality” involved in the phenomenal realm, and thus understand what that is meant by 

“indeterminacy”, “inaccuracy” or “vagueness” in those contexts. 

 

 

Keywords: Wittgenstein; indeterminacy; phenomenology; logical generality; vagueness; 

elementarity; reductionism; paradigm. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Um erro insignificante no princípio faz-se considerável no fim”1 

 

 

 A questão da qual se ocupa essa dissertação gira em torno da noção de “generalidade 

lógica”. Nosso objetivo principal é a compreensão dessa noção ao final do período 

intermediário dos escritos de Wittgenstein, precisamente no texto Linguagem Fenomenal. 

Esse texto é o primeiro subcapítulo, do quarto capítulo identicamente intitulado, do livro The 

Voices of Wittgenstein. Apesar do título Phänomenale Sprache, acreditamos que alguns dos 

pensamentos, encontrados nesse curto texto, ditado por Wittgenstein e anotado por Weissman, 

expressam sumarizadamente críticas e teses bastante profundas, que se aproximam das ideias 

do autor em seu período tardio, quando há muito já teriam sido superadas as ideias e os 

problemas do projeto de construção de uma “linguagem fenomenológica” em 1929. Ainda 

assim, a fins de compreender a noção que centralmente nos interessa, teremos inicialmente de 

recuar um pouco em nossa investigação e buscar nos textos iniciais de Wittgenstein a gênese 

da questão com a qual lidaremos. Nossa investigação envolverá também considerar algumas 

críticas wittgensteinianas, ao longo do período intermediário, endereçadas a certas ideias 

bastante fundamentais. As ideias bastante fundamentais as quais nos referimos seriam como 

erros “do princípio”, que, como veremos, teriam ocasionado consideráveis enganos “ao fim”. 

 Compreendemos que a noção de “generalidade lógica” é uma espécie de modelo 

abstrato, que poderia ter influenciado a compreensão filosófica da própria natureza em 

diversos âmbitos distintos; buscaremos compreender essa influência, prioritariamente, no 

âmbito fenomênico e, inevitavelmente, também no âmbito linguístico. Wittgenstein usa o 

termo “Bild” de várias maneiras e, por hora, nos importa mencionar apenas um dos usos desse 

termo, comumente traduzido simplesmente por “imagem”, como leremos abaixo. Esse uso do 

termo “Bild”- “imagem” - faz remissão justamente a algo “ideal”, como um “modelo 

abstrato” ou um “paradigma”, entre outros termos do mesmo tipo que indiquem algo bastante 

“geral”, “fundamental”, “abstrato” ou até “formal”. Wittgenstein em seu pensamento maduro, 

já nas Investigações Filosóficas, expressa pensamentos que poderiam ser compreendidos 

como conclusivos acerca de suas reflexões e críticas do período intermediário. Selecionamos 

                                                           
1
 Tomás de Aquino atribui essa afirmação ao “Filósofo” e afirma, sem citar o seu nome, que Aristóteles teria dito 

isso no Livro 1 da obra Sobre o Céu e o Mundo (Cf. AQUINO, 1981, p. 63). 



13 
 

alguns trechos das Investigações Filosóficas que tratam precisamente de duas ideias, cuja 

compreensão, de um modo geral, nos será de crucial importância em toda nossa investigação; 

a saber: a ideia de que uma certa “imagem” compreendida de maneira errônea, teria, senão 

ocasionado uma compreensão enganosa, ao menos dificultado uma compreensão adequada 

acerca de certos temas filosóficos; e também, a ideia de que “reconduzimos” certos termos, 

comumente usados em um dado contexto, e os empregamos em contextos estranhos àquele de 

seu uso originário, ocasionando várias confusões. Seguem os trechos das Investigações 

Filosóficas: 

 
115. Uma imagem nos mantinha presos. E não pudemos dela sair, pois residia em 

nossa linguagem, que parecia repeti-la para nós inexoravelmente 

(WITTGENSTEIN, 1975, p. 59). 
 
116. (…) Nós reconduzimos as palavras do seu emprego metafísico para seu 

emprego cotidiano (WITTGENSTEIN, 1975, p. 59). 
 
109 (…) A filosofia é uma luta contra o enfeitiçamento do nosso entendimento pelos 

meios da nossa linguagem (…)  (WITTGENSTEIN, 1975, p. 58). 
 

 

 O trecho citado acima (109) pode ser compreendido como o ponto de partida desse 

trabalho. A tentativa de superar “ilusões” ou “enfeitiçamentos” que teriam ocasionado o 

obscurecimento de vários temas filosóficos, como a Linguagem e a Fenomenologia, será 

nossa primeira e principal tarefa se quisermos alcançar nossos objetivos. O período 

intermediário de Wittgenstein abarca um grande número de discussões que envolvem, além de 

críticas e mudanças quanto ao seu próprio pensamento anterior, a manutenção de algumas 

ideias e o apontamento de outras. A nossa investigação visa identificar e trazer à tona, em 

meio a algumas dessas ideias, aquelas que julgamos relevantes para uma melhor compreensão 

do ponto que nos interessa acerca da “generalidade lógica” no texto Linguagem Fenomenal. 

 O tratamento da “generalidade” no Tractatus, dado extensionalmente através da 

quantificação, é de grande relevância para lógica e para filosofia de modo geral e foi, e ainda 

poderia ser, amplamente discutido. Entretanto, pedimos licença ao leitor para não tratarmos 

desse tema, já bastante comentado, ao abordarmos o tratamento da “generalidade lógica”; 

ainda que, com isso, não deixemos de considerar vários outros aspectos linguísticos em que 

algum modelo de generalidade parece ser utilizado. Desse modo, privilegiaremos em nossa 

investigação um outro ponto de vista, talvez não tão comentado, porém, não menos 

importante: o ponto de vista da fenomenologia de Wittgenstein. Para tanto, examinaremos a 

discussão wittgensteiniana em seu período intermediário acerca da ocorrência de termos que 
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expressam algum tipo de generalidade e poderiam ser chamados simplesmente de “vagos”. 

Termos vagos seriam termos como por exemplo: „indeterminado”, “inexato”, “aproximado”, 

“semelhante”, “muitos”, entre outros do mesmo tipo. Buscaremos assim, compreender de 

modo adequado o uso desses termos no contexto de relatos subjetivos ou expressões 

fenomênicas, bem como no contexto de sua ocorrência nas regras da gramática 

fenomenológica. 

 Traremos à tona algumas ideias específicas de Wittgenstein, selecionadas em trechos 

que vão desde o Tractatus-Logico-Philosophicus e Notebooks, mas principalmente nas 

Observações Filosóficas e no Big Typescript, ainda antes de considerarmos 

pormenorizadamente o Linguagem Fenomenal. Faremos todo esse percurso na intenção de 

que compreendidas e, quiçá, superadas as críticas e os apontamentos de Wittgenstein ao longo 

do período intermediário, possamos, por fim, oferecer uma interpretação adequada das teses 

expressas, tão resumidamente, no Linguagem Fenomenal. E assim, quem sabe, possamos 

compreender a noção de “generalidade lógica” envolvida no âmbito fenomênico, não da 

maneira composicional ou redutível que essa noção poderia ser compreendida a partir de 

certos princípios tractarianos, mas de alguma maneira alternativa. 

 No primeiro capítulo introduziremos de maneira breve, na seção 1.1, a discussão 

wittgensteiniana no Linguagem Fenomenal acerca da ocorrência de termos que indiquem 

algum tipo de vagueza em expressões da linguagem e só retornaremos a tratar desse texto no 

capítulo 3. Buscaremos expor nessa primeira seção introdutória aquela que será nossa 

principal arena de discussão ao longo de todo o trabalho. Tal seção é intitulada “Expectativas 

ilusórias em torno da noção de “aproximação” e nela buscaremos evidenciar a denúncia 

wittgensteiniana da importação indevida de termos estranhos ao contexto fenomênico como a 

causadora de expectativas ilusórias quanto ao sentido das expressões da linguagem. Será 

igualmente importante ressaltar que as noções de “simplicidade absoluta”, “singularidade 

absoluta” ou “elementaridade” serão também denunciadas por Wittgenstein como “quimeras”, 

noções ilusórias, geradoras de expectativas também ilusórias acerca da concepção da própria 

linguagem. Certa “precisão” ou exatidão”, que poderia ser exigida da linguagem, se mostrará 

uma exigência originada num engano, já que se baseia em uma visão exemplarmente ilusória 

acerca da linguagem: uma visão enganadora e causadora de expectativas frustradas quanto ao 

sentido das expressões. Essa visão também é a causadora da suspeita de que há algo errado 

com a nossa linguagem cotidiana e precisaríamos criar uma linguagem mais adequada. 

 Todo o capítulo 1, exceto a primeira seção, versará sobre questões no pensamento de 

Wittgenstein em seu período inicial e início do período intermediário, enquanto durou no 
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pensamento do autor certo caráter reducionista. Retrocederemos ao período inicial de 

Wittgenstein, nas seções 1.2, 1.3 e 1.4, trazendo à tona algumas das ideias do pensamento 

inicial de Wittgenstein que alegaremos terem originado certos “paradigmas enganosos”. 

Exploraremos brevemente a noção de “harmonia essencial” e a crença acerca do “princípio 

lógico da determinação elementar” e argumentaremos que a junção dessas duas ideias 

resultará num paradigma que chamaremos no capítulo 3 de “paradigma da elementaridade”. 

Tal paradigma estaria sendo apontado por Wittgenstein no Linguagem Fenomenal como 

fundamentalmente enganador. Os problemas filosóficos que o “paradigma da elementaridade” 

poderia causar serão muitos e, nessa dissertação, trataremos conjuntamente da influência 

desse paradigma na “linguagem” e na “fenomenologia”. 

 Ainda no primeiro capítulo, além de situar-nos quanto a certas questões que se 

colocam em relação ao pensamento inicial de Wittgenstein, trataremos também da passagem 

do Tractatus às Observações Filosóficas e das primeiras reflexões wittgensteinianas 

claramente endereçadas ao campo dos fenômenos. Logo após concluir a exposição de 

algumas ideias tractarianas exploraremos, na seção 2.3, alguns trechos das Observações 

Filosóficas, que tratam da passagem que mencionamos acima, do Tractatus ao início do 

período intermediário, quando um ponto de vista “fenomenológico” e até “idealista” no 

pensamento de Wittgenstein será evidenciado. Abordaremos, ainda, nas seções finais do 

capítulo 1 (1.4, 1.4.1 e 1.4.2) como se dá, logo após o Tractatus, o tratamento de algumas 

noções centralmente relacionadas à linguagem e suas expressões, quando mencionaremos 

alguns aspectos do Projeto Fenomenológico de 1929 e também algumas de suas 

consequências. Buscaremos ressaltar como logo após o seu retorno à filosofia Wittgenstein 

ainda mantém-se apegado a certas ideias reducionistas ou funcionalistas, ideias presentes no 

Tractatus. 

 O abandono da “generalidade lógica” envolvida na ideia de “análise lógica” tractariana 

e as mudanças implicadas por esse abandono na filosofia de Wittgenstein será nosso tema 

central no capítulo 2. Abordaremos várias questões concernentes à linguagem, de um ponto de 

vista propriamente fenomenológico, a fins de esclarecer as mudanças ocorridas no 

pensamento de Wittgenstein quanto à própria concepção do que seja uma “proposição”, assim 

como a concepção daquilo que estaria envolvido mais diretamente na concepção do que seja a 

“representação linguística” como um todo, incluindo assim o tratamento da percepção e, 

portanto, da fenomenologia. Abordaremos novas considerações de Wittgenstein acerca da 

linguagem que apontam para a superação do modelo estrutural proposto pela linguagem 

pensada fundacionalisticamente e redirecionam a investigação para a noção de “gramática 
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autônoma”. Denominaremos “ascensão semântica” um modo de caracterizar as mudanças 

propostas por Wittgenstein em relação à noção de “linguagem” que buscamos evidenciar. 

Tratamos desses aspectos fundamentalmente enganadores, criticados nas Observações 

Filosóficas e no Big Typescript, nas subseções 2.1.1 e .2.1.1.1, na intenção de compreender 

que, a partir dessas reflexões, a “linguagem” deverá ser concebida de modo a evitar certo 

caráter que nós chamamos nessas seções de “entificador”, por assim dizer, e que seria 

problemático por supor sempre comparações absurdas, o que chamamos de “metáforas da 

comparação”. Após a consideração dessas críticas poderemos compreender melhor o papel 

central que a fenomenologia desempenhará na investigação wittgensteiniana nesse período. 

 Consideradas algumas mudanças no pensamento de Wittgenstein, buscaremos retomar, 

na seção 2.2, nossa investigação acerca da generalidade lógica envolvida no âmbito 

fenomênico de um outro ponto de vista e assim prosseguir a partir dele. Veremos que a 

fenomenologia ao ser concebida como um conjunto de regras, cujo exame deve explicitar 

autonomamente o sentido de quaisquer proferimento da linguagem, releva-se o caminho pelo 

qual antigas questões, antes sem solução, poderão ser resolvidas. Buscaremos, a partir dessas 

considerações, compreender o novo estatuto expressivo que terão as sentenças da linguagem e 

assim caracterizar adequadamente as noções de “expressão fenomênica” e “expressão de 

regras”. Essas caracterizações nos permitirão retornar ao Linguagem Fenomenal no terceiro 

capítulo e, a partir de um tratamento adequado da própria noção de “impressão fenomênica”, 

apresentar uma sugestão interpretativa a noção de “generalidade lógica” envolvida nesse 

âmbito. 

 Retornaremos finalmente ao Linguagem Fenomenal no terceiro capítulo, onde 

trataremos, inicialmente, da crítica wittgensteiniana sumarizada sob o “paradigma da 

elementaridade”. Discutiremos como essa imagem teria influenciado negativamente a 

compreensão acerca da noção de “representação”, tanto proposicional como fenomênica. Na 

seção 3.1.1 argumentaremos como a crença no princípio lógico da determinação elementar 

exige uma concepção de “generalidade composicional” que se mostra amplamente 

problemática em certos contextos, quando examinada mais de perto. Esse tipo de 

“generalidade” dada composicionalmente teria influenciado, tanto questões acerca da 

“percepção” quanto a antiga concepção de “proposição” no Tractatus, assim como seria a 

responsável pela insatisfação quanto à linguagem cotidiana, como veremos na seção 3.1.2. Já 

na seção 3.3 trataremos das teses expostas no Linguagem Fenomenal que nos proporcionarão 

a possibilidade recorrer a um tratamento alternativo à noção de “generalidade lógica”. No 

3.3.1 abordaremos diretamente o tema da “generalidade lógica” envolvida na “impressão”, 



17 
 

quando exploraremos a sugestão de um “novo tratamento” dessa mesma noção. Dessa 

maneira, poderemos dizer, no 3.32, que certa “vagueza” é parte da própria gramática 

fenomênica, na medida em que a “vagueza” expressa uma “generalidade” não contrastável. 

 Essa característica da “impossibilidade de contraste”, como veremos, será 

centralmente definidora da própria noção de “impressão”. Examinaremos a indeterminação da 

periferia da experiência visual e outros exemplos nos quais a “indeterminação” ou “vagueza” 

a ser considerada apresenta uma “generalidade lógica” não redutível e não contrastável, ou 

simplesmente não composicional. Por fim, examinaremos ainda alguns exemplos quanto à 

expressão de multiplicidades no âmbito da impressão, a fins de compreender melhor, com a 

noção de “intervalos”, o que seria uma generalidade não redutível nesse contexto. 

Concluiremos essa dissertação com um exame da tese de que a “indeterminação” fenomênica 

lida com uma concepção de “generalidade lógica” que não inclui nenhum tipo de 

composicionalismo como aqueles sugeridos pelo paradigma da elementaridade lógica. Em 

nossa conclusão traremos dos aspectos positivos que pudermos extrair de toda nossa 

investigação e o que, resumidamente, seria uma interpretação alternativa àquela criticada 

acerca da “generalidade lógica” característica do âmbito fenomênico. 
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CAPÍTULO 1 - Introdução às noções de “generalidade”, “indeterminação”, “vagueza” 

ou “aproximação” 

 

 

 

1.1 Expectativas ilusórias em torno da noção de “aproximação” no Linguagem Fenomenal 

 

Comecemos com a seguinte reflexão: apesar de parecer que nos comunicamos 

razoavelmente bem, sempre que tentamos exprimir uma experiência fenomênica, seja ela 

visual, tátil, gustativa, auditiva ou olfativa, podemos acabar com a sensação de que não é 

possível transmitir todos os detalhes em nossos relatos, por algum motivo nunca alcançamos 

de fato todas as determinações que acreditamos ocorrer na experiência fenomênica. Vários 

poderiam ser os motivos apontados para essa sensação, que a primeira vista parece nos 

colocar diante de uma incapacidade puramente descritiva ou até cognitiva e não pretendemos 

discuti-los aqui. A despeito desses vários possíveis motivos
2
, Wittgenstein nos sugere que não 

há nenhum problema em nossa capacidade expressiva ou cognitiva e que talvez o problema 

seja estarmos buscando algo inatingível por princípio, ao idealizar uma linguagem cujo grau 

de exatidão atribuído as suas proposições, supera em muito a realidade das nossas expressões 

cotidianas. Wittgenstein comenta sobre essa expectativa ilusória em torno da exatidão 

esperada da linguagem, principalmente, de relatos fenomênicos no texto Linguagem 

Fenomenal.                                                                                     

Linguagem Fenomenal
3
, capítulo do livro The Voices of Wittgenstein

4
, é um texto 

ditado de Wittgenstein anotado por Weissman e, como comentamos na introdução, é o 

                                                           
2 Retomaremos a discussão desses motivos quando retornarmos ao texto em questão no capítulo 3 e rataremos 

mais detidamente desses motivos ou “problemas” nas seções 3.21, 3.2.2 e 3.2.3.  
3 Optamos por usar como tradução “Linguagem Fenomenal” para o título original Phänomenale Sprache, como 

sugere o intérprete Guilherme Guisoni (Cf. GUISONI, 2011, Seção 4.1). Fizemos essa escolha já que 

concordamos com Guisoni: a discussão em torno da linguagem que ocorre no ditado Linguagem Fenomenal trata 

de outros problemas que não aqueles que poderiam ser impostos à construção de uma Linguagem 

Fenomenológica, enquanto projeto empreendido em 1929. No texto Linguagem Fenomenal o problema de ser 

uma linguagem que transcorre num tempo físico enquanto o fenômeno descrito por ela ocorre num “tempo” 

diferente, que teria ocorrido para a “linguagem fenomenológica” de 29, parece já estar superado; e os 

apontamentos a serem destacados no ditado de Wittgenstein, por Wittgenstein e por nós, aqui serão outros 

também. Dessa maneira, o termo “Linguagem Fenomenal” nos parece mais adequado para expressar as novas 

ideias wittgensteinianas acerca da linguagem e da fenomenologia. Talvez o aspecto que desejamos ressaltar 

privilegiando tal tradução fique mais claro na seção 2.2.3 quando trataremos, dito de maneira geral, de questões 

acerca do próprio estatuto “fenomenal” das expressões da linguagem. 
4 A datação deste capítulo do Voices of Wittgenstein não é indicada no mesmo. Segundo André Potro, Backer 
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texto/ditado cujas ideias nos interessam centralmente nessa dissertação. Na presente seção 

buscaremos introduzir, através da breve exposição das ideias que centralmente nos 

interessam, apenas aquele que será o nosso campo de discussão ao longo de todo esse 

trabalho. Desse modo, adiantamos ao leitor que só retornaremos a tratar novamente do texto 

em questão no terceiro capítulo, quando as ideias aqui apresentadas resumidamente tiverem 

sido exploradas em mais detalhes. Nesse ditado encontramos uma discussão wittgensteiniana 

em torno da ocorrência de noções que expressam algum tipo de vagueza em relatos 

subjetivos; termos como “indeterminação”, “aproximação” ou “inexatidão”, por exemplo. 

Lidaremos, inicialmente, com a tentativa de compreender tais noções a partir da distinção do 

seu uso quando em um contexto fenomenológico e quando em outros contextos, o que nos 

levará a importantes considerações acerca do próprio estatuto atribuído à linguagem e à 

fenomenologia. Acreditamos que todas essas considerações nos possibilitarão compreender 

melhor a generalidade envolvida no âmbito fenomênico, visto que tal “generalidade” é 

expressa através da ocorrência de termos que indiquem alguma vagueza em descrições 

fenomênicas.  

 As ideias de Wittgenstein no Linguagem Fenomenal são expressas em meio a críticas 

que tratam como ilusória a exatidão exigida por uma linguagem idealizada de maneira 

errônea. Vejamos algumas das palavras de Wittgenstein: 

 
We asked wheter experiences can be reproduced absolutely exactly as they were, 

without ourselves being clear about the sense of this demand. As soon as one makes 

this sense clear, that misguided craving for exactness disappears, and then one sees 

that our language is completely in order (as it is) and that the quest for an „ideal 

language‟ is nothing but an aberration caused by a false analogy (WITTGENSTEIN; 

WAISMANN, 2003, p. 319) [PL].
5 

 

A sugestão de que há uma falsa analogia envolvendo a ideia de uma “linguagem ideal” 

vem acompanhada da ideia de que é inútil buscar completude onde não estamos encontrando, 

isto porque há certa vagueza que não é um defeito da linguagem, senão uma característica das 

próprias descrições. Se a linguagem vai bem, isto é, cumpre seu papel de reproduzir de 

alguma maneira a essência lógica da realidade, gostaríamos aqui de dar um passo adiante e 

                                                                                                                                                                                     
teria afirmado, em Wittgenstein and Weissman (BACKER, 2003, p. xvi apud PORTO, 2012), que há certa 

dificuldade em apontar uma data precisa para a maioria dos textos contidos no Voices of Wittgenstein e que a 

tentativa de datação deveria observar o estilo e conteúdo do trecho em questão (Cf. PORTO, 2012, p. 15). 

Veremos que a crítica que encontramos no Linguagem Fenomenal deve ser posterior ao capítulo 70 do Big 

Typescript, o que indicaria a data de 1934, como defendeu André Porto em seminários realizados no ano de 

2017. 
5 O texto do qual retiramos nossas citações é o Voices of Wittgenstein (WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003), 

cuja versão em inglês do título é Phenomenal Language, por isso a sigla PL ao final das citações. Os trechos do 

mesmo texto que aparecerão citados traduzidos no capítulo 3 são traduções livres dos mesmos.  
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dizer que as indeterminações presentes na linguagem irão simplesmente refletir 

indeterminações que seriam características da própria realidade fenomênica. 

Argumentaremos, na seção 3.3.2, que certa “vagueza” faz parte da gramática fenomênica e 

dedicaremos todo esse trabalho a compreender a “generalidade lógica” envolvida nessa 

característica aqui denominada “aproximação”, “indeterminação” ou ainda “inexatidão”. 

Nossa investigação prioriza o âmbito fenomênico pois, a partir da crítica feita por 

Wittgenstein no Linguagem Fenomenal, compreendemos que esse âmbito teria sido 

erroneamente ignorado em suas particularidades. A crítica wittgensteiniana encontrada no 

Linguagem Fenomenal sugere que tratamos as experiências fenomênicas analogamente a 

objetos empíricos e, assim, atribuímos às experiências propriedades comumente usadas para a 

descrição de objetos empíricos. Tratar experiências fenomênicas de forma análoga a objetos 

empíricos faz com que a descrição fenomênica pareça sempre inadequada por não atingir o 

grau de exatidão característico de uma linguagem ideal, cuja lógica é pensada priorizando a 

estrutura das proposições empíricas. No texto Gramática Filosófica, escrito entre 1931 e 

1934, lemos em um apêndice intitulado “Conceito e objeto, propriedade e substrato”: 

 

Gostaria de dizer: a antiga lógica contém mais de convenção e física do que se tem 

percebido. Se um nome é nome de um corpo, um verbo deve denotar um movimento 

e um adjetivo deve denotar uma propriedade de um corpo, é fácil perceber quanto 

essa lógica pressupõe, e é razoável conjeturar que essas pressuposições originais irão 

ainda mais profundamente na aplicação das palavras e na lógica das proposições 

(WITTGENSTEIN, 2010, p. 155) [GF].  
 

Esse trecho sugere que, segundo a compreensão que se tinha da lógica das 

proposições, as mesmas eram tratadas todas indistintamente, priorizando a estrutura lógica 

que se acredita ser a estrutura das proposições empíricas, a saber, a estrutura sujeito-

predicado. Lemos também, ainda na mesma página do trecho citado, que “A forma sujeito-

predicado serve como projeção de inúmeras formas lógicas diferentes” (WITTGENSTEIN, 

2010, p. 155). Um pouco antes disso, na página anterior (WITTGENSTEIN, 2010, p. 154), 

Wittgenstein comenta sobre a expectativa para proposições gerais do tipo “∃x. fx”, onde 

supõe-se que “x” corresponda a um nome do qual se possa predicar a propriedade “f.”. Essa 

seria a maneira como, geralmente, é dada uma “determinação extensiva” dos predicados e não 

se questiona sobre a adequação dessa estrutura para outros contextos interlocutórios, como em 

descrições fenomênicas por exemplo, onde não faz sentido que um nome seja nome de um 

corpo.  
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Wittgenstein comenta ainda que, em alguns casos, não faz sentido a exigência de um 

nome diante de uma descrição fenomênica; por exemplo, diante da afirmação “vejo uma 

mancha vermelha” não faria sentido perguntar “qual mancha vermelha você vê”. Ao 

distinguir esses dois âmbitos perceberemos que nem sempre as determinações que parecem 

ser possíveis em descrições empíricas podem ser alcançadas em descrições fenomênicas, 

fazendo com que elas pareçam sempre indeterminadas. Wittgenstein afirma no Linguagem 

Fenomenal: 

 
The description of my visual field, whether I give it in words or a drawing or 

otherwise, was always approximate, rough, inexact – but each one in a different way 

(WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 321) [PL]. 
 

A afirmação de que descrições fenomênicas do campo visual são sempre inexatas ou 

vagas vem acompanhada da observação de que “cada uma delas é inexata de uma maneira 

diferente”. A observação de cada contexto em que esses termos são usados será de extrema 

importância na busca por compreender as indeterminações que supomos serem característica 

do âmbito fenomênico: proposições da matemática podem ser aproximadas; medidas podem 

ser inexatas ou exatas em algum sentido; lembranças podem conter vários tipos de 

indeterminações; descrições de emoções ou sensações corporais podem ser ambíguas e 

extremamente vagas. Em cada um desses contextos, e outros tantos mais que poderiam ser 

mencionados, encontramos um uso distinto da mesma noção, a noção de “indeterminação” ou 

“aproximação”. Buscaremos investigar as particularidades do uso fenomênico desse tipo de 

noção de “vagueza”, noção de difícil interpretação dada a falta de compreensão da própria 

natureza da expressão fenomênica. 

 
(…) Now, we are beginning to get a grip on the whole misconception which 

underlies the search for such an ideal language. Anyone who wants to use signs to 

capture an experience is mislead by the ambiguity of the words “roughly”, 

“aproximatedly”, etc. He fails to notice that the word “roughly” plays an entirely 

different role in the description of an experience than it does (say) in measuring a 

distance. In the later case (here again in one definite sense) to every “roughly” there 

corresponds to an “exactly”- and he pursuit a mirage which perpetually eludes him 

(WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 317) [PL]. 
 

 A não observação da distinção existente entre gramáticas de proposições da física ou 

da matemática, por exemplo, e principalmente a não observação da distinção entre essas 

últimas e descrições fenomênicas, cria expectativas difíceis de serem alcançadas em torno das 

descrições fenomênicas. Se a expectativa for encontrar, para cada descrição fenomênica na 

qual usamos o conceito de “aproximação”, descrições mais e mais aproximadas até que 
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possamos ter uma descrição “exata”, essa expectativa, como lemos no trecho citado acima, 

será perseguida como uma miragem pela qual se pode estar iludido. 

 Ao abandonarmos o conceito de “exatidão” como expectativa para cada “aproximado” 

ou “vago” que usamos em descrições fenomênicas, daremos o primeiro passo em direção a 

compreensão da tese da indeterminação da linguagem e consequentemente dos fenômenos, 

que argumentaremos ser defendida por Wittgenstein no Linguagem Fenomenal. Para dar esse 

passo, julgamos importante dar um passo atrás e tentarmos compreender a importância das 

questões acerca da descrição fenomênica no pensamento inicial de Wittgenstein. Dessa 

maneira, iremos explorar, a partir da próxima seção, alguns aspectos que consideramos 

relevantes para compreender como a questão acerca da determinação ou indeterminação da 

realidade e de suas descrições aparece no pensamento do jovem Wittgenstein e também de 

que modo essas questões são revisitadas pelo próprio autor no seu período intermediário. 

Nosso percurso envolverá considerar essas questões inicialmente no Tractatus
6
 e logo após 

nas Observações Filosóficas, ainda no capítulo 1 e posteriormente, já no Big Typescrip, que 

exploraremos ao longo do capítulo 2. 

Destacamos, para fins de organização de ideias, dois momentos no pensamento de 

Wittgenstein. Num primeiro momento (1), temos as ideias do Tractatus e início do período 

intermediário, comentaremos algumas delas ao longo do capítulo 1 (e suas respectivas críticas 

nas seções 2.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.4) e chamaremos esse período de “período 

fundacionaista-ontológico”; o chamaremos assim pela clara intenção de “desvendar a essência 

da realidade” presente no pensamento do autor nesse período, como veremos na seção 

seguinte. Num segundo momento (2), no pensamento do filósofo em questão temos, já no 

meio e fim do período intermediário, o que podemos chamar de período da “autonomia da 

gramática”, cujas ideias encontramos no Big Typescript, nas Observações Filosóficas, na 

Gramática Filosófica e no Linguagem Fenomenal; trataremos de algumas delas ao longo dos 

capítulos 2 e 3. Chamaremos esse segundo momento de “autonomia da gramática”, por ser o 

período no qual o interesse do filósofo em desobscurecer e compreender a Gramática 

Fenomenológica fica claro em seus escritos. Vejamos então, a seguir, como, inicialmente, as 

ideias que nos interessam destacar fizeram parte do pensamento de Wittgenstein no Tractatus. 

 

 

                                                           
6 Usaremos simplesmente Tractatus como abreviação para Tractatus-Loógico-philosophicus.   
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1.2 De volta ao Tractatus: o desenrolar inicial de uma intenção mal direcionada 

      1.2.1 A suposição da harmonia essencial entre representação e realidade 

      

“My whole task consists in giving the nature of proposition. In giving the nature of 

all being. (And here being does not stand for existence)” [NB 22-02-15]. 
 

“(…) to give the essence of a proposition means to give the essence of all 

description, and thus the essence of the world” [TLP § 5.4711]. 
 

Wittgenstein 

 

 Há uma ideia, que consideramos central ao pensamento do jovem Wittgenstein, de 

crucial relevância para a compreensão do seu pensamento posterior: a ideia de que a lógica 

seria o caminho através do qual poderíamos conceber verdades profundas, como a essência 

comum, ou harmonia preestabelecida entre linguagem e realidade
7
. Que a lógica seja o 

caminho através do qual se conceba tais “verdades essenciais” será uma ideia presente, não só 

no Tractatus mas, como veremos em outros momentos, também no período intermediário. No 

Tractatus, a ideia de “harmonia essencial” seria uma espécie de “verdade” tão fundamental 

que não poderia ser simplesmente dita, mas que a lógica teria o papel de mostrar.
8
 

 Essa ideia metafísica, acerca de uma harmonia essencial preestabelecida entre 

representação e realidade, é tratada na introdução à tradução feita pelo professor Luiz 

Henrique à sua própria tradução do Tractatus de Wittgenstein. Luiz Henrique comenta que 

essa seria uma das ideias centrais do projeto tractariano, de modo que teria influenciado o 

desenvolvimento de várias das teses tractarianas. Destacaremos, para fins de nossa 

investigação, a influência que essa ideia teria tido na noção de “representação” tractariana, a 

Bild. A identificação, no Tractatus, entre pensamento e proposição, ou seja, representação e 

possibilidade de expressão é clara, de modo que a ideia de “harmonia essencial” ou 

“coincidência da forma” irá incidir igualmente sobre essas três noções: pensamento, 

linguagem, e realidade
9
. Vejamos as palavras do próprio Luiz Henrique: 

 
(…) a reflexão sobre as condições mais essenciais (lógicas) a que se supõe estar 

submetida toda e qualquer representação enunciativa da realidade, na medida em 

que identifique, entre essas condições, algumas concernentes aos objetos passíveis 

de tal representação, se revelará capaz de fundar não apenas teses relativas à 

linguagem e ao pensamento, mas também teses relativas à estrutura essencial do que 

na própria realidade pode ser pensado e representado pelo discurso. Se o mundo 

                                                           
7 Sobre harmonia entre linguagem e realidade, ver também GLOCK, 1996, p. 31; p. 182; p. 215-6 e p. 355.  

8 Sobre a famosa distinção tractariana entre “dizer” e “mostrar”, ver GLOCK, 1996, p. 129. 

9 O intérprete Bladley, no livro The Nature of All Being, também trata do tema da identificação que seria feita 

por Wittgenstein no Tractatus entre o que é possível logicamente, o que é pensável e o que é exprimível (Cf. 

BRADLEY, 1992). Cf. também GLOCK, 1996, p. 272, no ensaio sobre o “pensamento\pensar”. 
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pode ser pensado, uma tal reflexão poderá revelar traços essenciais da estrutura do 

mundo (SANTOS, 1994, p. 16). 
 

 Segundo conferimos no trecho acima, uma investigação que revelasse a essência 

(lógica) da representação proposicional, revelaria também aspectos essenciais dos próprios 

objetos constitutivos da realidade, passíveis de serem pensados e representados 

proposicionalmente. Nesse cenário não é de se espantar que a certeza de uma linguagem 

adequada, cuja compreensão da lógica do seu funcionamento fosse explicitado de alguma 

maneira, tenha sido uma questão tão cara a Wittgenstein. Desde os Notebooks, o filósofo 

austríaco se questiona sobre a adequação da nossa linguagem e reclama da falta de garantias 

de que estejamos de posse de uma linguagem capaz de cumprir sua principal tarefa: espelhar a 

essência lógica da realidade que ela descreve. Lemos nos Notebooks: 

 
(…) even when we want to express a completely determinate sense there is the 

possibility of failure. So it seems that we have, so to speak, no guarantee that our 

proposition is really a picture of reality (WITTGENSTEIN, 1998) [NB 20-06-15].  
 

 No trecho acima citado, Wittgenstein questiona a adequação da nossa linguagem ao 

que ele chama de Bild. A Bild seria uma representação adequada da realidade, ideia que só 

será completamente elaborada no Tractatus, com a teoria pictórica
10

. A noção de 

“representação” tractariana, - a Bild -, tinha como principal característica o isomorfismo, que 

seria justamente uma coincidência da “forma”, uma “harmonia essencial” pré-estabelecida 

entre representação e representado. Essa coincidência da forma, entre outras verdades 

metafísicas, não poderia ser dita por proposições - Bilds -, como já comentamos, de maneira 

que essas “verdades” mais fundamentais, como a essência da proposição, por exemplo, se 

mostrariam através da necessidade das proposições da lógica. Um simbolismo é idealizado 

como o método para se chegar a uma linguagem perfeita, cujas verdades da lógica fossem 

tornadas explícitas e Wittgenstein pensa realizar no Tractatus todas essas intenções. 

 Wittgenstein tem a pretensão, declarada no prólogo do Tractatus, de ter cumprido a 

tarefa que resolvia todos os problemas da lógica e da filosofia da linguagem; essa tarefa se 

realizaria justamente na construção de uma Linguagem Ideal (simbólica), pois a explicitação 

da lógica do funcionamento dessa tal linguagem mostraria também a essência que, como 

comentamos, seria compartilhada pela realidade, assim como todas as outras verdades 

profundas da ética, da estética, do idealismo,  etc. A lógica do funcionamento da linguagem 

                                                           
10 O termo Bild foi traduzido por “picture” por Ogden, na primeira tradução feita ao Tractatus de Wittgenstein 

em 1921, por isso, na literatura a teoria da linguagem do Tractatus é conhecida como “teoria Pictórica” e nos 

referiremos a ela nesses termos de agora em diante. 
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seria explicitada na medida em que todos os expedientes usados na representação linguística 

estivessem devidamente explicitados e, no Tractatus, essa explicitação envolveria uma 

análise, já que Wittgenstein afirma que a linguagem ordinária “encobre” ou “disfarça” o 

pensamento
11

. 

 Teremos, então, no Tractatus um expediente, denominado pela intérprete Araceli 

Velloso, de “grande análise”
12

. O expediente da “grande análise” seria responsável, entre 

outras coisas, por explicitar todos os detalhes encobertos em nossas proposições cotidianas. 

Ao explicitar todos os detalhes de uma proposição qualquer da linguagem, se mostraria o que 

é essencial ou não a uma representação e, assim, seria revelada sua estrutura lógica essencial e 

consequentemente a essência lógica da própria realidade.    

 
(…) The Great Analysis is required in TLP as a condition of possibility of 

attributing a completely explained and determinate sense to any proposition which 

intends to represent reality. In the tractarian framework, a proposition has a 

determined sense if, and only if, it can represent reality in a complete and thorough 

manner. For Wittgenstein in TLP, this analysis is an indispensable requisite for any 

explanation of the relation between language and reality as a depiction of the latter 

by the former (VELLOSO, 2014, pp. 171-172). 
 

  Era crucial à representação tractariana, a Bild, que ela pudesse ser completamente 

analisada e isso envolveria a explicitação completa e exaustiva do seu sentido. A explicitação 

do sentido proposicional envolvia uma redução completa do conteúdo da proposição ordinária 

em termos de proposições elementares. A proposição elementar, por sua vez, deveria conter 

nomes simples
13

, nomes que apontassem diretamente para seus correlatos, os objetos 

nomeados. Na literatura, a noção de “sentido” da teoria pictórica é amplamente conhecida 

como “sentido como representação” justamente pelo caráter representativo que a explicitação 

do sentido envolvia. Fala-se sobre uma “função bijetiva” ou “um para um” que levaria cada 

nome ao seu correlato e, na medida em que cada nome fosse substituído pelo objeto nomeado, 

teríamos uma representação completa da situação descrita. 

 Com esses dois pressupostos - de que a proposição geral deve poder ser analisada em 

termos de proposições elementares e de que há um expediente, o nome simples, capaz de 

                                                           
11 WITTGENSTEIN, Tractatus, 4.002. 

12 Cf. VELLOSO, 2014, pp. 229-269. Artigo intitulado Wittgenstein‟s unique “Great Analysis”: a consequence 

of the construct of propositional sense as truth conditions publicado na Analytica. 

13 Há várias interpretações possíveis para a noção de “proposição elementar tractariana”: que ela contenha 

nomes simples, isto é, indefiníveis parece ser o ponto indiscutível e central para o argumento de Wittgenstein. 

Pode-se argumentar que numa interpretação da proposição elementar como coordenada, por exemplo, ela seja 

algo como uma lista de nomes simples; ou pode-se também argumentar ser a forma função-argumento quando 

contém como argumento um nome simples, a forma de asserção mais elementar. Ver interpretação dos nomes 

como nomes de coordenadas em VELLOSO, 2017; sobre a interpretação de “fx” como proposição elementar ver 

ENGELMANN, 2017, p. 25. 
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nomear diretamente um objeto -, a conexão entre linguagem e realidade, o sentido e a 

referência das proposições da linguagem estavam garantidos e muito bem explicados. No 

Tractatus lemos que: 

 
A proposition is a truth-function of elementary proposition, and elementary 

proposition is a truth-function of itself (WITTGENSTEIN, 1921) [TLP, aforismo 5]. 
 

(…) é pelo princípio de serem os sinais simples representantes de seus objetos que 

fundamenta-se a possibilidade da proposição (WITTGENSTEIN, 1994) [TLP, 

aforismo 4.0312]. 
 

 Infelizmente não podemos dar um exemplo de um nome simples tractariano para 

facilitar a compreensão desse expediente usado por Wittgenstein. O que sabemos é que a 

análise era o modo pelo qual se poderia chegar aos nomes. A análise deveria ser conduzida de 

maneira a eliminar a generalidade das proposições para que elas pudessem, ao fim e ao cabo, 

conter apenas os não exemplificáveis (ou inexplicáveis) nomes simples
14

. Os nomes diferem 

de descrições gerais na medida em que são indefiníveis, inarticulados e, portanto, 

independentes de qualquer outro expediente linguístico com relação à explicitação de sua 

referência. Eles se conectam diretamente à sua referência através de uma relação que é 

conhecida como “nomeação direta”, onde nomes funcionam como “etiquetas”. E apesar de 

não se poder ter um exemplo de um nome simples, segundo Wittgenstein, sabemos de sua 

existência por questão de necessidade lógica. Vejamos as palavras de Wittgenstein: 

 
The question might however also be presented like this: It seems that the idea of 

SIMPLE is already to be found contained in that of the complex and in the idea of 

analysis, and in such a way that we come to this idea is quite apart from any 

examples of simple objects, or of propositions which mention them, and we realize 

the existence of the simple object  - a priori - as a logical necessity 

(WITTGENSTEIN, 1998) [NB § 14.6.15]. 

 

 Vimos nessa seção como a ideia de “harmonia essencial” se faz presente no 

pensamento de Wittgenstein, diríamos, à maneira de um Princípio Lógico. Na seção 

subseguinte, 1.2.2, trataremos em mais detalhes de outro Princípio Lógico tractariano, 

evocado pela citação acima, o princípio acerca da simplicidade como necessidade lógica. 

Nossa intenção é poder compreender melhor as críticas posteriores, das quais trataremos em 

vários momentos, acerca de como a manutenção das ideias, que chamaremos adiante 

sumarizadamente de “paradigma da elementaridade”, em certos contextos é amplamente 

problemática. Comentamos brevemente sobre a principal noção de “representação” 

tractariana, a “Bild”, dentro da teoria pictórica e a influência desses princípios na 

                                                           
14 GLOCK, 1997, p. 190; FOGELIN, 1987, p. 55; PRADO NETO, 2017a, p. 112. 
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caracterização dessa noção e gostaríamos de acrescentar, na próxima seção, algumas questões 

acerca da noção de “representação” em geral, no Tractatus, através da introdução da noção de 

“mecânica”. A fins de não fugir ao nosso foco, buscaremos nos ater a relação da noção de 

“mecânica” com a noção de “Bild”, e a sua possível influência na futura noção de “hipótese”, 

da qual trataremos na seção 1.4.2. 

 

 

1.2.1.1 As noções tractarianas de “Bild” e “Mecânica” 

 

 Certamente as noções representacionais tractarianas, como “Bild” e “mecânica”, 

sofrem influências de certas teorias físicas do momento, como “An Introduction to The 

Principles of Mechanics” de Hertz, por exemplo
15

, na medida em que ambas, a linguagem e a 

teoria física, envolvem considerações aprioristicas acerca da representação de modelos. 

Certamente também não poderíamos aqui
16

, sem fugir ao nosso objetivo, adentrar nas 

discussões que os escritos wittgensteinianos acerca da linguagem e das teorias científicas 

poderiam envolver. Nossa intenção, nessa breve subseção, é principalmente a de ressaltar a 

conexão da “lógica” com a noção de “representação”, bem como, a partir da breve 

caracterização da noção de “mecânica”, observar que Wittgenstein não estava alheio, no 

Tractatus, a possíveis confusões posteriormente denunciadas por ele próprio 

 A conexão da “lógica” com “leis do pensamento” ou “leis da representação” seriam 

ideias wittgensteinianas influenciadas por um certo “espírito” científico da época
17

. O que nos 

importa ressaltar nesse “espírito científico” da época é apenas essa conexão feita entre os 

âmbitos do aprioristico (lógica) e o âmbito da representação em geral. Lemos em Glock:  

 
Estes [Hertz e Boltzmann] (…) estabeleceram uma diferença bem marcada entre os 

elementos empíricos da ciência e seus elementos apriorísticos, associando esses 

últimos à natureza da representação (GLOCK, 1997, p. 83). 
 

Hertz havia afirmado que a ciência constrói modelos da realidade...Wittgenstein 

transformou as breves observações de Hertz acerca da representação científica e 

transformou em uma explicação detalhada sobre as condições da representação 

simbólica em geral (GLOCK, 1997, p. 350). 
 

                                                           
15 Cf. HYDER, 2002. 

16 Cf. ELIAS, 2015. No início desse artigo são explorados alguns aspectos da “mecânica” de Hertz, conhecida 

como sua “Teoria dos Modelos”, que poderiam ter influenciado o desenvolvimento da noção representacional 

tractariana de “Bild”.  

17 Cf. GLOCK, 1997, p. 84. 
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 É a lógica que estará na base de qualquer teoria da representação e, sendo os princípios 

lógicos anteriormente considerados como postulados no Tractatus de maneira universalizada, 

não é estranho imaginar que as noções de “Bild” e “mecânica” terão algo em comum (a 

capacidade de expressar uma “forma” essencial), apesar de certa diferença fundamental. O 

papel desempenhado pela “mecânica” tractaraiana seria o de ser, ao mesmo tempo, uma 

espécie de teoria e uma linguagem empírica sobre a realidade física. A noção de “mecânica” 

envolve uma forma gramatical unificada de descrição do mundo, através de uma “forma” 

unitária de descrição que seja capaz de expressar qualquer conteúdo. Por exemplo, a mecânica 

newtoniana é expressa através da forma sujeito-predicado. O aspecto da mecânica ao qual nos 

referimos é o de expressar através de sua estrutura uma “forma” comum, ainda que essa 

“forma” seja adaptável a qualquer modelo real. Dessa maneira, a escolha entre essa ou aquela 

forma de descrição (mecânica) do mundo não deveria ser associada à atribuição dessa forma à 

realidade, mas sim poderia ser identificada como um padrão imposto à realidade, seja ele qual 

for. A diferença fundamental entre a Bild e a mecânica seria a de que da Bild era esperado que 

ela espelhasse a “forma” da realidade, já da mecânica não.  

 
Não diz nada sobre o mundo a possibilidade de descrevê-lo por meio da mecânica 

newtoniana (WITTGENSTEIN, 1994) [TLP 6.342]. 
 

 Outro aspecto relevante sobre esse tipo de teoria-linguagem ou “mecânica” é que no 

Tractatus elas não seriam verificáveis, portanto nem verdadeiras, nem falsas; elas teriam 

outro estatuto: o hipotético. Como argumenta Bento Prado
18

, após o Tractatus, o caráter 

hipotético antes atribuído apenas à “mecânica” será atribuído à noção de “hipótese”, noção 

que substituirá a antiga noção de “Bild”.. As “hipóteses”, como veremos, serão assim 

denominadas por sua inverificabilidade característica,e poderiam ser consideradas algo como 

“uma lei para formar proposições” ou “uma lei para formar expectativas” (WITTGENSTEIN, 

2010, p. 169) [GF].  Compreendemos as palavras de Wittgenstein caracterizando a “hipótese” 

como algum tipo de “generalização” ou “padronização”, assim como uma “mecânica” 

funcionaria impondo à realidade uma determinada “forma” geral que não poderia ser 

contrastada por nenhum fato, mas apenas se mostraria essencialmente presente através da 

forma de representação de cada fato. Lemos Bento Prado sobre a mecânica e sua 

arbitrariedade: 

 
A escolha da mecânica newtoniana para descrever o mundo é, portanto, numa certa 

medida “arbitrária” (é, em outro vocábulo “convencional”), porque seria possível, 

                                                           
18 Cf. PRADO NETO, 2017a, pp. 114 -120. 
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com o mesmo sucesso, escolher outras formas de representação, outras mecânicas 

(PRADO NETO, 2017a, p. 116). 
 

 No entanto, mesmo considerando já no Tractatus que a escolha de uma forma de 

representação que expresse um núcleo de características essenciais pode ser arbitrária e não 

refletir a forma lógica da realidade, a Bild, diferentemente da linguagem-teoria “mecânica”, 

carregava a ideia de uma “harmonia” metafísica entre representação e representado. A ideia 

de projeção de um modelo em outro, preservando as características essenciais do representado 

na representação, parecia ser a principal característica da noção de “Bild”. Importa-nos apenas 

comentar por fim que Wittgenstein reclamará, no período intermediário, que as expectativas 

que temos com relação às descrições elementares se mostram ilusórias, justamente por atribuir 

à realidade fenomênica um caráter estrutural que, fundamentalmente, é sugerido por uma 

análise de proposições segundo o modo da representação que privilegia uma espécie de 

“mecânica” “realista”, ou seja, um tipo de descrição proposicional que pode ser reduzido à 

forma “Sp” ou “Fx” de objetos com propriedades. Trataremos desse ponto na seção 1.4.1 e 

também em 2.1.1 e 2.1.1.1.  

 Por hora, basta comentar que o pressuposto de que há uma harmonia preestabelecida 

entre representação e realidade e que a lógica deve expressar, de alguma maneira, essa 

harmonia parece acompanhar Wittgenstein, no período intermédiário, pelo menos até onde faz 

sentido separar, segundo distintas naturezas, “representação” de “realidade”; voltaremos a 

tratar desse tema em 3.3. Antes, veremos que muitas mudanças ocorrerão no pensamento de 

Wittgenstein e a revisão da noção de “representação” nos levará a repensar questões, bastante 

profundas, sobre porque concebemos todas as relações que envolvem a linguagem e a 

representação como as concebemos. No Big Typescript, quando Wittgenstein já fala em 

“gramáticas” no lugar de “lógica universal”, o autor afirmará:   

 
Agreement of thought and reality. Like everything metaphysical the (pre-

established) harmony between thoughts and reality is to be discovered in the 

grammar of language. What makes us think that there is something like an 

agreement of thought and reality? – Here one could safely put “pictoriality” instead 

of agreement. But is pictoriality an agreement? In Tractatus Logico Philosophicus I 

said something like: pictoriality is an agreement of form. But that is misleading 

(WITTGENSTEIN, 2005b, p. 141) [BT]. 

 

 As críticas das quais trataremos envolverão repensar o próprio aspecto 

representacional da linguagem já que, como citamos acima, Wittgenstein diz que a afirmação 

tractariana “a pictorialidade é uma coincidência da forma” estava errada. No Tractatus, a tese 

do isomorfismo elege uma certa estrutura que representação e realidade compartilhariam, a 
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saber, uma estrutura elementar. A eleição dessa estrutura será o ponto central das críticas 

wittgensteinianas que exploraremos ao longo de toda essa dissertação e culminarão, nas 

críticas mais resumidamente expressas nas seções 3.1.1 e 3.1.2. Trataremos desse assunto na 

seção a seguir. 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 O princípio lógico tractariano acerca da determinação elementar   

     

 

 Retornando ao tratamento de um certo tema anteriormente mencionado acerca do 

pensamento inicial de Wittgenstein, gostaríamos de trazer à tona alguns argumentos 

wittgensteinianos explorados pelo intérprete Fogelin
19

 para justificar a necessidade lógica da 

estrutura das proposições, no capítulo intitulado “Wittgenstein‟s defense of his ontological 

atomism”. As ideias que exporemos aqui brevemente nos servirão, a partir de então, para 

refletirmos acerca das principais críticas e apontamentos wittgensteinianos do período 

intermediário que nos interessam. Como comentamos, as críticas e reflexões de Wittgenstein 

nesse período fazem remissão a certas ideias bastante fundamentais, assim como nos parece 

algo bastante fundamental a tese tractariana que o intérprete Fogelin chamará de “doutrina do 

simples”. Vejamos então como Fogelin trata dessas ideias.  

 Wittgenstein afirma que “every statement about complexes can be resolved into a 

statements about their constituents and into the propositions that describe complexes 

completely” (WITTGENSTEIN, 1921) [TLP 2.0201] e, segundo Fogelin, podemos interpretar 

essa afirmação como sendo sobre uma condição para a determinação completa do sentido da 

proposição e a condição era a de que a análise conduzisse às proposições cujos nomes 

fizessem referência a objetos simples. Se os nomes não funcionassem de maneira diferente de 

                                                           
19 Cf. FOGELIN, 1987. Não desconsideramos a possibilidade de utilizarmos leituras mais atuais, inclusive, 

como veremos em nota logo adiante, que tenderiam a concordar com a leitura que elegemos para tratar do tema 

dessa seção. Entretanto, gostaríamos de ressaltar que, ao tratar de temas no pensamento inicial de Wittgenstein, 

buscamos, somente e apenas, trazer à tona certas ideias a serem discutidas ao longo de toda nossa investigação, 

que, vale a pena relembrar, enfoca o período intermediário e não o inicial. Levando em consideração também 

que as teses do período inicial de Wittgenstein foram bastante comentadas e as interpretações se mantém 

bastante controversas, tomamos a liberdade de expor algumas das ideias desse período, sem que com isso nos 

vejamos obrigados a adentrarmos em discussões acerca de possíveis interpretações dos temas tratados. 
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descrições gerais de complexos, se não se referissem diretamente aos objetos nomeados, a 

análise jamais teria fim e o sentido das proposições não seria nunca determinado, como 

podemos interpretar nas passagens “Objects make up the substance of the world, thats why 

they cannot be composed” (WITTGENSTEIN, 1921) [TLP 2.021] e “In that case - If the 

world had no substance - we could not sketch out any picture of the world” 

(WITTGENSTEIN, 1921) [TLP 2.0212]. Segundo Fogelin, o 2.0201 expressa uma tese 

tractariana que o intérprete chama de “a tese da análise” e devemos estar cientes de que ela 

nos conduzirá ao que o intérprete chama de “doutrina do simples”, visto que nas palavras do 

próprio Fogelin: “we obviously can sketch pictures of the world, we cannot deny the existence 

of simple” (FOGELIN, 1987, p. 15). 
20

 

 Adiantamos que as ideias envoltas na “doutrina do simples”, ao serem melhor 

examinadas pelo próprio Wittgenstein posteriormente, nos levarão a tratá-las como 

“quimeras” ou “paradigmas” ilusórios e enganadores. Como já mencionamos em 1.1, a ideia 

de “simplicidade” faria parte dessas ideias apontadas como fundamentalmente enganadoras e, 

segundo argumentaremos em 3.1, a tese tractariana apontada por Fogelin como a “doutrina do 

simples” compreendida como um Princípio Lógico, que chamaremos “paradigma da 

elementaridade”, teria ressoado negativamente na concepção filosófica da linguagem e 

também da percepção, na medida em que exige um modelo de “generalidade” que se mostra 

inadequado ao contexto fenomênico.  

 Apesar da ideia de uma linguagem ideal ter sido muito bem elaborada no Tractatus, 

ela poderia ser acusada de ser em algum sentido contra o senso comum. Em alguma medida 

poderíamos facilmente constatar que a nossa linguagem parece não corresponder 

imediatamente às expectativas de completude e determinação da linguagem tractariana. A 

ideia de análise exposta no Tractatus, na medida em que está intrinsecamente relacionada à 

ideia de completa determinação do sentido, não é uma ideia muito intuitiva sobre a 

linguagem, visto que é amplamente reconhecido por todos que várias das nossas proposições 

do dia a dia podem conter vários tipos de indeterminações.
21

 Apesar disso, Wittgenstein irá 

afirmar que “in fact, all the propositions of our everyday language are in perfect logical order 

just as they stand” (WITTGENSTEIN, 1921) [TLP 5.5563], no mesmo livro onde propõe 

uma noção de “proposição” que, como comentamos, é pouco intuitiva. Mesmo assim, 

Wittgenstein insiste que a realidade ela própria é determinada por elementos e se essa 

                                                           
20 Há também uma variação do mesmo argumento em ENGELMANN, 2017a, p. 17. 

21 FOGELIN, 1987, p. 16. 
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determinação não é alcançada pela linguagem, falha da linguagem, como parece sugerir o 

trecho a seguir: 

 
It does not go against our feeling, that we cannot analyze PROPOSITIONS so far as 

to mention the elements by name; no, we feel that the WORLD must consists of 

elements. And it appears as if that were identical with the proposition that the world 

must be what it is, it must be definite. Or in other words, what vacillates is our 

determinations, not the world (WITTGENSTEIN, 1998) [NB 17-6-15]. 
 

 Sobre esse trecho dos Notebooks, Fogelin comenta que ele é notável por vários 

motivos e um deles seria a correlação feita por Wittgenstein entre a crença na determinação 

do mundo com a crença de que essa determinação só poderia ser dada a partir de entidades 

particulares. O intérprete aponta o fato de se tratarem de ideias independentes que a realidade 

seja determinada e que ela seja constituída por entidades singulares; segundo Fogelin (1987, 

p. 16) não há motivos para sustentar a identificação dessas duas teses e até teorias físicas 

modernas sobre partículas admitem a existência de coisas indeterminadas. Poderíamos nos 

questionar o porquê Wittgenstein identifica uma tese sobre a determinação da realidade com 

uma tese sobre a realidade ser constituída de entidades elementares e de ainda expor essas 

teses como “princípios lógicos”. Não respondemos a esse questionamento. Por hora, importa 

apenas comentar que ambas as teses que questionamos estarão envolvidas nas críticas que 

veremos mais adiante serem feitas pelo próprio Wittgenstein ao seu trabalho anterior. 

 
The idea that something can be determinate or exact in some wholly unrelativized 

way is precisely an illusion that Wittgenstein attacks in his later writings, and this 

constitutes one of the deep criticisms he has of the Tractarian system (FOGELIN, 

1987, p. 16). 
 

Começamos a seção passada, 1.2.1, falando sobre a importância da linguagem no 

pensamento do jovem Wittgenstein e de sua crença de que a linguagem-Bild compartilharia 

com a realidade uma forma lógica em comum. Em seguida, exploramos aspectos na ideia de 

linguagem ideal tractariana que apontam para pressuposições ontológicas que estariam na 

base da idealização da linguagem. Poderíamos imaginar que da ontologia seria derivada a 

lógica da linguagem e que investigaríamos a linguagem para descobrir algo sobre a realidade. 

Acompanhamos Fogelin em sua discordância desse raciocínio. O intérprete comenta ser um 

erro tentar priorizar a ontologia na pressuposição da estrutura da linguagem. Segundo Fogelin, 

para o jovem Wittgenstein, a lógica é o que estaria na base das pressuposições tanto 

ontológicas quanto linguísticas.
22

 Essa posição parece também corroborar a menção que 

                                                           
22 FOGELIN, 1987, p. 17. 
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fizemos em 1.2.1.1 acerca da conexão entre a lógica e a aprioricidade característica da noção 

de “representação” em geral.  

Trouxemos à tona rapidamente, entre os escritos de Fogelin, dois aspectos que 

consideramos relevantes para a nossa investigação, a saber: primeiramente, sobre a 

importância e o papel da lógica no pensamento inicial de Wittgenstein e também sobre a 

“doutrina do simples” que estaria operando no Tractatus, princípio tal que chamaremos 

adiante nessa dissertação de “paradigma da elementaridade”, quando forem apontados alguns 

enganos que a concepção de “determinação elementar” teria originado. Importa-nos por hora 

apenas situarmo-nos acerca de algumas ideias wittgensteinianas, tanto aquelas presentes em 

suas críticas posteriores (das quais trataremos de algumas em 2.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.4 

e 3.3), quanto aquelas que parecem continuar atuando no desenvolvimento de seu pensamento 

posterior, como sugeriremos ao longo dos capítulos 2 e 3. 

Como comentamos na seção 1.2.1, obter algum conhecimento acerca da “essência” é o 

que prioritariamente interessava à investigação wittgensteiniana e isso seria possível através 

do conhecimento das “verdades” que a lógica “mostraria”, como a necessidade de “elementos 

simples”, por exemplo. O papel desempenhado pelo termo técnico “mostrar”, no Tractatus, de 

expressar aspectos essenciais será preservado no pensamento intermediário de Wittgenstein, 

ainda que não se possa dizer o mesmo acerca da distinção entre “dizer” e “mostrar”. Apesar 

de algumas alterações quanto ao uso inicial, ao longo do período intermediário, tanto a noção 

wittgensteiniana de “gramática” quanto a noção de “regra” terão como insight fundamental a 

aprioricidade concedida à lógica, como veremos logo no início do capítulo 2, a partir de 

quando poderemos tratar de todas essas questões de maneira menos obscura.  

 

 

 

1.3 A posição do “ponto de vista” fenomenológico a partir das Observações Filosóficas 

 

 

 Há uma enorme discussão na literatura sobre se a realidade no Tractatus seria uma 

realidade fisicalista ou fenomenológica. Não nos ateremos a essa discussão, pois fugiríamos 

ao nosso objetivo e, além disso, o próprio Wittgenstein não deixa claro no texto em questão 

qual seria a natureza dos fatos do mundo ou dos eventos da realidade. O Tractatus parte do 

ponto de vista de que há uma única estrutura lógica comum a todo o uso da linguagem e, 

portanto, a toda a realidade e não se posiciona claramente nem sobre a natureza das 
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proposições elementares, nem da realidade para além de suas constituições elementares. Após 

a publicação do Tractatus, Wittgenstein passa alguns anos distante do ambiente filosófico e só 

retornará 10 anos depois. Poderemos notar nos trabalhos do autor em questão nessa época
23

 

que o mesmo adota um ponto de vista indiscutivelmente fenomenológico. 

 No quinto capítulo das Observações Filosóficas, Wittgenstein faz o que o intérprete 

Bento Prado chama de “uma apresentação do idealismo” (a ideia de que a realidade é 

constituída pelos fenômenos)
24

. No texto em questão há certas ideias cuja compreensão será 

de grande importância para acompanharmos o novo “ponto de vista fenomenológico” que, 

segundo afirmamos, Wittgenstein irá assumir no período intermediário. Segue o trecho inicial 

do quinto capítulo das Observações Filosóficas: 

 
O fato de não nos impressionarmos quando olhamos à nossa volta, movemo-nos no 

espaço, sentimos nossos corpos, etc. mostra quão naturais essas coisas são para nós. 

Não notamos que vemos o espaço em termos de perspectiva e ou que nosso campo 

visual é, em certo sentido, indefinido nas proximidades das bordas. Isso não nos 

impressiona e nunca poderia nos impressionar porque é a maneira como 

percebemos. Nunca pensamos nisso e é impossível que o fizéssemos, já que não há 

nada que contraste com a forma de nosso mundo (WITTGENSTEIN, 2005a, p. 65) 

[OF, Cap. 5, (47)]. 
 

 Muito poderia ser dito sobre o trecho citado e voltaremos a recorrer às ideias nele 

apresentadas ao longo de todo esse trabalho. Por hora, gostaríamos apenas de introduzir 

algumas dessas ideias a fim de situarmo-nos da passagem do Tractatus para o período 

intermediário. Primeiramente, a “naturalidade”, que lemos no trecho citado, com que lidamos 

com a realidade fenomênica, dado que esse é o modo como percebemos, sugere que essa é a 

única realidade num tom exemplarmente idealista
25

. A compreensão do idealismo, claramente 

presente no período intermediário de Wittgenstein, será relevante para acompanharmos as 

mudanças ocorridas no pensamento do autor quanto a noção de “proposição” ou 

“representação” e voltaremos a falar sobre isso em diversos momentos. Importa-nos agora 

perceber que se no Tractatus Wittgenstein não se pronuncia sobre a natureza da realidade, 

                                                           
23 Com “nessa época” nos referimos aos textos Observações sobre a Forma Lógica de 1929, Observações 

Filosóficas de 1929-1930, Big Typescript de 1929-1933 e também o Linguagem Fenomenal, cuja datação já 

comentamos ser problemática e sugerimos, de acordo com Porto, a data de 1934.  

24 PRADO NETO, 2017a, p. 124. 

25 O tema do idealismo, e sua vinculação ao solipsismo, são tratadas por Bento Prado (2017b, pp. 130-134) na 

seção 1 do ensaio “O Eu nas Observações Filosóficas”. Importa-nos destacar que o intérprete afirma que o 

primeiro aspecto que diferencia o TLP das OF é a presença do idealismo (Cf. PRADO NETO, 2017b, p. 131). 

Também é relevante relembrar, como faz Bento Prado (2017b, p. 132), que a caracterização do “verdadeiro 

mundo” como “o mundo das representações” já havia sido feita por Wittgenstein nos Notebooks, em 8.10.16. 

Essa abordagem é evitada no Tractatus, porém retomada no período intermediário, com novos elementos 

comentados pelo intérprete Bento Prado no ensaio em questão. 
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diante do capítulo 5 das Observações Filosóficas não nos restam dúvidas de sua natureza 

fenomênica. 

 Outro ponto importante a ser comentado é o que parece ser uma tese fenomenológica, 

essencial e não contingente
26

 sobre a percepção (visual), a saber, a de que haveria um único 

modo pelo qual percebemos e ele teria as características da perspectividade e da 

indeterminação das bordas. As mudanças ocorridas em torno da noção de “representação”, ao 

longo do período intermediário, nos levarão a repensar o próprio estatuto da “percepção” 

quando veremos, nas seções 2.11 e 2.1.1.1 e também 3.3 e 3.3.1, que a noção de “campo 

visual”, quando associada à noção de “imagem interna”, pode sugerir compreensões 

enganosas acerca da experiência visual. Também veremos, na seção 3.3 e em suas subseções, 

que no Linguagem Fenomenal a discussão em torno da indeterminação da borda da 

experiência visual será de extrema importância na compreensão da generalidade expressa pela 

indeterminação ou vagueza, não só das bordas, mas do âmbito fenomênico como um todo. 

  Um terceiro, e não menos importante, ponto a ser mencionado, ainda acerca do trecho 

citado, é como Wittgenstein descarta a possibilidade de contraste ou comparação da “forma” 

do campo visual com outras “formas” possíveis. Esse argumento, acerca da impossibilidade 

de contraste da forma de uma experiência visual com outra, será abordado de diversas 

maneiras por Wittgenstein, retornaremos a ele em diversos momentos, evidenciando que sua 

real compreensão não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. Não só da “forma” 

não existe comparação, dito de maneira geral, não há comparação possível entre uma 

experiência visual e qualquer coisa. No entanto, a pressuposição de que se possa fazer 

estranhas comparações entre a experiência visual e “coisas” é feita pela não observação das 

particularidades da gramática do âmbito dito fenomênico. Veremos logo a seguir que, com o 

projeto fenomenológico e principalmente com o abandono de tal projeto, a questão das 

confusões da gramática será muitas vezes denunciada por Wittgensttein, ainda que 

inicialmente essa denúncia não venha acompanhada de nenhuma alternativa. Desse modo, a 

questão da possibilidade de comparação entre uma experiência e alguma outra coisa só 

começará a ser adequadamente compreendida após serem discutidas muitas questões 

envolvidas na relação de representação e superado certo caráter “fundacionalista” que, no 

final da seção 1.1, caracterizamos como ponto central do “momento 1” do pensamento de 

Wittgenstein.  

                                                           
26 PRADO NETO, 2017b, p. 135. 
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  Veremos, na seção seguinte, que o projeto fenomenológico empreendido por 

Wittgenstein terá como resultado o abandono da ideia de análise completa, justamente o 

expediente necessário para a condução à singularidade e, assim, completa determinação do 

sentido. A ideia de que a realidade é constituída desses indivíduos elementares deixa de fazer 

sentido no período intermediário, visto que a própria noção de “singularidade” (ou 

“exatidão”) considerada de modo absoluto será, inicialmente, buscada em vão e logo será 

tratada como ilusória, como já comentamos rapidamente. Veremos também que o aspecto 

relacional imposto à noção de “singularidade”, que a trata como “comparável” em algum 

sentido obscuro, será evidenciado por Wittgenstein em suas reflexões sobre a inadequação dos 

termos até então usados em descrições fenomênicas; esse será o início da busca pela 

separação das gramáticas que proporcionará um avanço bastante significativo na compreensão 

acerca da fenomenologia e a ocorrência de vagueza em suas expressões. 

 

 

1.4 O projeto fenomenológico de 1929 e algumas de suas consequências 
 

   

 Wittgenstein afirma, em seu retorno à filosofia, que irá tratar de questões relativas ao 

campo visual: 

 
I have decided to remain here in Cambridge for a few terms and work on visual 

space and other things… (WITTGENSTEIN apud WAISMANN, 1979, p. 17). 
27 

 

 As questões que Wittgenstein afirma, na carta para Schlick, que irá tratar sobre 

o campo visual estariam relacionadas, julgamos, a inadequações entre descrições idealizadas e 

descrições fenomênicas e toda uma gama de questões sobre as quais comentamos e ainda 

comentaremos algumas. Destacaremos nas investigações iniciais de Wittgenstein, 

imediatamente após seu retorno à filosofia após o Tractatus, três aspectos que consideramos 

bastante relevantes para nossa discussão, a saber: 1) o pressuposto de que a verdade e 

falsidade de qualquer proposição acerca do mundo é verificada em termos de proposições 

fenomenológicas, mantendo assim a pressuposição de que proposições fenomenológicas são 

singulares e, portanto, descrevem adequadamente os fenômenos igualmente particulares; 2) A 

constatação da inadequação da forma euclidiana do espaço empírico quando aplicada ao 

contexto do espaço visual, abalando assim a ideia de que descrições elementares sejam 

                                                           
27 Trecho de uma carta de Wittgenstein para Schlick, datada de 18 de fevereiro de 1929. 
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“completas” de certa maneira; e 3) que a falência do projeto fenomenológico, dada a 

derrocada da ideia de “análise”, também significava que o viés pelo qual certas “verdades” 

seriam mostradas, precisamente as verdades indizíveis da lógica, é um viés ilusório através do 

qual tal conhecimento não será alcançado. Então, diante da constatação de que não haveria 

um tal sistema de notação idealizado no projeto da Linguagem Fenomenológica de 29 

consideramos, ainda, relevante mencionar como Wittgenstein já se direciona a um novo 

caminho investigativo que é apontado através de sua menção à “investigação da análise da 

aplicação da linguagem”. Trataremos de todos esses três aspectos mencionados tanto quanto 

possível em separado e mais detidamente na próxima seção.  

 

 

 

 

1.4.1 A Linguagem Fenomenológica – questões acerca da verdade e do sentido das 

proposições da linguagem e do papel atribuído à lógica  

 

 

 No livro Fenomenologia, Análise e Gramática - Comentário às Observações 

Filosóficas de Wittgenstein encontram-se vários ensaios reunidos sob a temática “Projeto 

Fenomenológico”, como lê-se no prefácio do mesmo. Wittgenstein empreende, em 29-30, 

uma investigação acerca da natureza das proposições elementares identificando-as com 

proposições fenomenológicas bipolares
28

. A investigação wittgensteiniana em torno das 

proposições, inicialmente, se dará ainda segundo certos padrões tractarianos e só com o final 

do projeto fenomenológico é que a ideia de análise e suas consequências serão criticadas e 

abandonadas. Segundo o intérprete Mauro Engelmann, a investigação empreendida por 

Wittgenstein, logo após o Tractatus, pode ser compreendida como tendo duas etapas: na 

primeira etapa Wittgenstein estaria interessado em determinar a natureza das proposições 

elementares e, na segunda, Wittgenstein estaria interessado em analisar questões relativas “as 

formas do campo visual”
29

. Essas duas etapas serão esclarecedoras dos aspectos 1 e 2 que  

mencionamos acima, e buscaremos destacar ou priorizar em nossa breve investigação, bem 

como nos permitirão reconduzir-nos a uma saída quando veremos, ao tratar do aspecto 3 

                                                           
28 ENGELMANN, 2017a, p. 22. 

29 ENGELMANN, 2017a, p. 19. 
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acerca da reflexão sobre o papel da lógica, que através da adequada consideração acerca da 

“gramática” poderemos estabelecer uma investigação com vistas a realizá-la.  

  1) A tentativa de determinar a natureza das proposições elementares resulta no projeto 

que é conhecido na literatura como um projeto de construção de uma “linguagem 

fenomenológica”. O Tractatus pretendia, através do simbolismo, construir uma linguagem 

adequada e Wittgenstein parecia acreditar ter cumprido sua pretensão, como lemos no 

prefácio do próprio livro, bastava então esclarecer, em seguida, quais seriam as proposições 

elementares encontradas ao final da grande análise tractariana. Em 29-30, Wittgenstein se 

dedica, então, a construção de um simbolismo adequado para as proposições que deveriam ser 

encontradas ao final da análise e chama esse grupo de proposições de “linguagem 

fenomenológica”. 

  Ainda haveria, na linguagem fenomenológica, ideias reducionistas que atribuiriam a 

ela o papel de fornecer, de modo composicional, o sentido e o valor de verdade de qualquer 

hipótese da física acerca do mundo empírico, ou seja, qualquer proposição geral acerca da 

realidade empírica deveria poder ser reduzida a proposições singulares na linguagem 

fenomenológica. Essa linguagem fenomenológica seria um conjunto de proposições que 

deveriam fornecer tanto uma representação adequada da situação que ela expressa, ou seja, o 

seu sentido quanto determinar o fenômeno que seria o seu fazedor de verdade. A proposição 

fenomenológica mantém, da proposição elementar tractariana, a pressuposição de que é 

através dela que se pode verificar uma proposição geral, pois somente a proposição elementar 

mantém uma relação direta com a realidade
30

. Assim como somente uma proposição 

fenomenológica descreve o imediatamente dado. 

 A ideia inicial do projeto de 29-30 parecia manter intacta a ideia de análise e 

pressupunha que todo o conteúdo de uma proposição geral acerca do mundo empírico (o que 

o autor também chamou de “linguagem secundária”) pudesse ser reduzido em termos de 

proposições na linguagem fenomenológica (ou “linguagem primária”). 

 
Wittgenstein chega à conclusão de que existe uma “ambiguidade intrínseca” à 

descrição dos fenômenos que não pode ser corretamente delimitada na sua expressão 

notacional, no modelo de “análise última” dos mesmos (ENGELMANN, 2017a, p. 

25). 
 

 Wittgenstein se dá conta de que o espaço físico e o espaço fenomênico parecem não 

ter a mesma multiplicidade
31

. Além disso, a determinação esperada da proposição elementar 

                                                           
30 ENGELMANN, 2017a, p. 25. 

31 ENGELMANN, 2017a, p. 27. 
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ou fenomenológica dá lugar à afirmação do seu oposto: que a descrição fenomênica é 

“intrinsecamente ambígua”, como lemos no trecho de Engelmann citado acima. Wittgenstein 

se dá conta de certas ambiguidades ao refletir sobre a geometria do campo visual e percebe 

inicialmente que há algo de diferente na métrica do espaço visual. E, assim, passamos ao 

exame de um outro aspecto que destacamos na segunda etapa apontada por Engelmann na 

investigação empreendida por Wittgenstein logo após o Tractatus, a saber: 2) A constatação 

da inadequação da forma euclidiana do espaço empírico quando aplicada no contexto do 

espaço visual.  

 Não parece possível, no contexto da experiência visual, fazer medições
32

 como são 

feitas medições em objetos empíricos. As formas no campo visual parecem não se comportar 

como se comportam no espaço “euclidiano”. Descrições fenomênicas que envolvem a forma 

circular, por exemplo, podem gerar expectativas ilusórias com relação ao sentido de 

“circular”, se tal termo for usado tendo em vista o modo como ele é usado na geometria ou em 

descrições empíricas. Poder-se-ia argumentar que é preciso levar em conta os limites do que é 

possível ser representado, considerando assim a impossibilidade de distinguir, numa 

representação, um círculo de um polígono de 100 lados. Ainda assim, usa-se a palavra 

“círculo” para descrever formas na experiência fenomênica e a indeterminação quanto ao seu 

correlato é, por vezes, apontada na descrição apenas pelo uso do conceito “parecer”. 

Descrevemos uma experiência visual dizendo “vi algo que se parece com um círculo”, por 

exemplo. Wittgenstein questiona o uso que se faz do conceito “parecer” ou “aparentar” para 

justificar o emprego da palavra “círculo” quando usada numa descrição em que não se sabe se 

o correlato ou correspondente da experiência visual é um círculo, um polígono de cem lados 

ou um corpo físico de aparência circular. 

 
Se o círculo é o tipo de coisa que vemos - ver no mesmo sentido de ver uma mancha 

azul-, devemos então poder vê-lo, e não somente ver algo semelhante a ele 

(WITTGENSTEIN, 2005a, p. 219) [OB, aforismo 212]. 
 

  Diz-se coisas como “parecia um círculo” ou “se aproximava de um círculo” e percebe-

se que, nesse caso, a expectativa em torno do conceito “parecer” ou “se aproximar” é que 

algox é aproximado ou se parece com algoy na medida em que algoy seja dotado de 

determinações não captadas por algox, mas não se tem nunca claro quais são as determinações 

faltosas. Não se tem, desse modo, uma compreensão acerca do que seja essa 

“indeterminação”. Sabe-se apenas que o sentido atribuído aos conceitos de “parecer”, “se 

                                                           
32 WITTGENSTEIN, 2005a, p. 219 [OB]. 
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aproximar” e também “indeterminado” são usados de maneira ambígua e parecem indicar 

apenas que a descrição poderia ser dada de maneira mais detalhada. 

 Pressupomos, talvez sem nos darmos conta, um padrão de medida preestabelecido 

(uma gramática) com o qual determinamos o sentido das nossas proposições. Percebe-se 

assim, que o significado e correção dos termos que usamos em nossas descrições, por 

exemplo, “parecer” ou “se aproximar”, dependem do que se pressupõe ser o correlato da 

aparência; quando o correlato é empírico e podemos medi-lo parece fazer sentido usar 

“aproximado” em alguma descrição, tendo em vista que outra descrição poderia ser feita mais 

exatamente; noutro caso, espera-se como correlato outra aparência mais detalhada como se 

aquilo que descrevemos como semelhante a um círculo se comportasse como um objeto 

corpóreo, que se mantém disponível para averiguações posteriores
33

. Em ambos os casos, a 

gramática a determinar as expectativas que serão geradas a partir do uso desses termos, 

argumentará Wittgenstein, é inadequada para expressar a realidade fenomênica. 

 O padrão de medida para o campo visual tem sido dado por uma gramática que, 

quando no âmbito da geometria euclidiana, pressupõe que de alguma maneira devem ser 

distinguíveis o círculo e o polígono de cem lados, por exemplo, e constatamos que isso é 

impossível no contexto fenomênico. Quando no âmbito do contexto empírico pressupõe-se 

que haja algum objeto cuja circularidade está sempre disponível para averiguações, como se o 

círculo na experiência visual pudesse ser consultado novamente e, assim, oferecer uma 

aparência mais detalhada. Wittgenstein é enfático nas negativas: nenhuma dessas expectativas 

parece poder ser aplicada ao âmbito das experiências fenomênicas, nem pode-se distinguir 

absolutamente numa vivência um círculo de um polígono nem se pode retornar a uma 

experiência a fim de encontrar mais detalhes como é possível ser feitos com objetos físicos. O 

sentido atribuído à noção de “indeterminação” ou “aproximação”, no contexto de medições, 

não é nunca usado absolutamente, mas sempre relativamente a outra medida, mais ou 

completamente exata, que poderia ser oferecida dado um método mais preciso de medição. 

Não sabemos, no caso de descrições visuais, relativamente ao que esses termos seriam usados, 

apenas constatamos que não podem ser as mesmas relações que temos como expectativa para 

eles em outros contextos, como no contexto do espaço euclidiano. 

 A reflexão sobre a expectativa quanto as descrições fenomênicas, quando se trata de 

medidas, revela duas coisas: primeiro, que a gramática determina o significado de nossas 

descrições, constatação de crucial relevância para a compreensão das mudanças que buscamos 

                                                           
33 Ver WITTGENSTEIN, 2005a, p. 222 [OB]. 
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compreender no pensamento de Wittgenstein, as quais retornaremos a partir do capítulo 2; e 

segundo, revela que não temos até agora noções adequadas para tratar do contexto 

fenomênico
34

. Usamos certos conceitos no contexto de descrições fenomênicas sem nos 

darmos conta de que temos, para com eles, expectativas que fariam sentido em outros 

contextos, como o contexto de objetos no espaço euclidiano como viemos comentando. A 

gramática é o expediente que aparece como determinante das expectativas que teremos para 

cada conceito e, portanto, determinante do próprio sentido das proposições. Ao se dar conta, 

então, de que temos expectativas ilusórias em torno do significado de muitos termos usados 

em descrições fenomênicas, Wittgenstein percebe também que não temos ainda compreensão 

suficiente sobre a gramática do contexto fenomênico que nos permita vislumbrar o sentido de 

expressões comumente usadas nesse contexto, como “aproximadamente” ou “indeterminado”, 

por exemplo. Vejamos as palavras de Wittgenstein:   

 
Precisamos de novos conceitos e recorremos continuamente aos da linguagem dos 

objetos físicos. A palavra “precisão” é uma dessas expressões dúbias. Na linguagem 

cotidiana, refere-se a uma comparação e, então, é inteiramente inteligível. Onde está 

presente certo grau de imprecisão, a precisão perfeita também é possível. Mas o que 

significa dizer que nunca posso ver um círculo preciso e estou usando essa palavra 

não relativamente, mas absolutamente? (WITTGENSTEIN, 2005a, p. 219) [OB, 

aforismo 213]. 
 

 O uso da noção de “precisão” deixa a desejar quando no contexto fenomênico, pois 

não esboça precisamente uma gramática, isto é, não determina o seu significado 

absolutamente, apenas aponta que há na descrição certa indeterminação e não estabelece que 

tipo de indeterminação é essa; se tal indeterminação poderia se tornar mais precisa também 

não temos claro como isso seria possível. Para a linguagem fisicalista, faz parte do sentido dos 

termos “aproximado” ou “semelhante” que eles apareçam em contraposição a algum tipo de 

descrição mais “acurada” que poderia ser dada. Assim uma descrição é mais ou menos 

aproximada na medida em que se poderia, através de um método de medição, fornecer uma 

descrição mais exata. Não é isso o que se passa no contexto da experiência fenomênica, 

embora não se tenha, ainda, condições de compreender adequadamente o sentido das 

descrições fenomênicas em que ocorrem termos que expressam algum tipo de vagueza ou 

indeterminação. 

 Ao perceber que a multiplicidade do espaço visual não pode ser tomada analogamente 

à multiplicidade do espaço euclidiano e que não temos conceitos adequados para compreender 

a indeterminação presente nas descrições fenomênicas, o projeto fenomenológico se torna 

                                                           
34 ENGELMANN, 2017a, p. 30. 
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insustentável
35

. Como comentamos, diante de certas constatações Wittgenstein apenas 

reclama da falta de compreensão que temos do âmbito fenomênico, mas continua apegado à 

ideia de análise e parece inicialmente confuso ao tentar prosseguir em suas investigações. 

Entretanto, ainda em meio às reflexões acerca das consequências indesejadas do projeto de 

29, uma direção será apontada quanto ao caminho pelo qual prosseguir. Tal apontamento só 

será plenamente desenvolvido, posteriormente, no Big Typescript como veremos a partir do 

capítulo 2 e trataremos desse apontamento inicial a seguir.  

 Há ainda uma outra consequência (3) acerca do fracasso do projeto fenomenológico 

que gostaríamos de mencionar aqui e que, como comentamos acima, traz o benefício de 

apontar uma direção a seguir em meio a tantas decepções. Uma das consequências do projeto 

de 29 seria a constatação de que não alcançaremos conhecimento algum de natureza lógica 

sobre aquilo que deveria se mostrar com a linguagem fenomenológica, dada a derrocada da 

própria ideia de analise lógica e a consequente inviabilização de uma tal linguagem. 

Proposições da lógica e “a verdade do solipsismo” como diz Bento Prado, tal qual “tudo flui”, 

ficariam irremediavelmente sem explicação, não poderiam ser ditas e tão pouco mostradas. 

Vejamos as palavras de Bento Prado: 

 
(…) „tudo flui‟ não pode ser dito, como tampouco pode ser exibido por um sistema 

de notação privilegiado (não há mais tal sistema): isso se revela na aplicação 

enquanto tal de um sistema de notação, qualquer que ele seja (PRADO NETO, 

2017b, p. 125). 
 

 A crença na verdade lógica de que “tudo flui” fará parte, como veremos no capítulo 3, 

de um espinhoso campo de crenças profundas apontadas como ilusórias no Linguagem 

Fenomenal. Por hora importa-nos apenas comentar que, diante do apontamento de que aquilo 

que a linguagem ideal deveria mostrar não será mostrado, Wittgenstein já indica uma 

alternativa, como citamos Bento Prado afirmar acima: a de que aquilo que não será mostrado 

será “revelado na aplicação de um sistema de notação qualquer”
36

. Temos, com isso, um 

vislumbre inicial do caminho investigativo que será tomado após o abandono do projeto 

                                                           
35 Não queremos com essa afirmação eleger essas constatações, ou quaisquer outras, como os motivos para o 

abandono de Wittgenstein ao Projeto de 29, assunto controverso e que não teríamos condições de tratar 

adequadamente aqui sem fugir ao nosso objetivo. Talvez seja importante apenas sinalizar que os três aspectos 

envoltos nas consequências do projeto de 29 que destacamos para tratar na presente seção, apesar de fazerem 

parte dos resultados que poderiam ter desestimulado Wittgenstein a prosseguir tal empreitada, são aqui trazidos à 

tona unicamente a fins de esclarecer temas caros à nossa investigação.  

36 Bento Prado trata desse assunto, em todos os seus pormenores, no ensaio “O Eu nas Observações 

Filosóficas” (PRADO NETO, 2017b), mais precisamente na seção 4, quando analisa o que ele chama de 

“linguagem do déspota”, que seria a primeira tentativa de Wittgenstein, alternativa, de alcançar aquilo que 

deveria ser mostrado como “a verdade do solipsismo”, por exemplo. Não nos ateremos a essa tentativa inicial e 

mostraremos direto no Big Typescript como essa ideia aparece, já um pouco mais próxima das ideias do 

Linguagem Fenomenal. 
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fenomenológico. Um caminho não desconhecido, como já comentamos, quando tratamos 

sobre a importância da lógica no pensamento de Wittgenstein e seu papel fundamental na 

descoberta de “verdades” essenciais. 

 Lemos acima que, imediatamente após a constatação da impossibilidade de construção 

de uma linguagem fenomenológica, a alternativa sugerida será voltar-se para a lógica de 

“aplicação” da linguagem. Tal afirmação nos sugere que a mesma intenção wittgensteiniana 

com relação à lógica será recolocada não quanto ao seu estatuto, mas relativamente ao seu 

método, como veremos a partir do período intermediário com a “tese da autonomia da 

gramática”, da qual trataremos na seção 2.1. Antes disso, veremos ainda na seção final do 

capítulo 1 (1.4.2), como Wittgenstein lida inicialmente com a derrocada do projeto 

fenomenológico. E, ainda, para uma melhor compreensão das noções das quais trataremos, a 

saber, as noções de “corte” e “hipótese”, introduziremos a seguir a “metáfora do projetor”. Tal 

metáfora também nos servirá de auxílio na compreensão de várias questões que nos 

interessam tratar acerca da percepção e da linguagem.  

 

 

1.4.1.1 Introdução à metáfora do projetor 

 

 

 A ideia de que “tudo flui”
37

 também fará parte dos paradigmas que caracterizarão as 

noções wittgensteinianas, logo após o final do projeto fenomenológico, de “corte” e 

“hipótese”. Trataremos de tais noções na seção seguinte: uma abordagem “verificacionista” e 

“fundacionalista” ainda presentes no pensamento do autor é o que buscaremos ressaltar. Antes 

disso, na intenção de tornar mais clara a compreensão de todas essas ideias, julgamos 

importante introduzir uma metáfora bastante utilizada por Wittgenstein e para a qual 

retornaremos em vários momentos. Essa metáfora é a metáfora do projetor e ela visa, entre 

outras coisas, lidar com a ideia de que a realidade fenomênica é um “fluxo”. Lidaremos com a 

ideia de “fluxo” tanto quanto necessário para compreender as teses que nos interessam no 

Linguagem Fenomenal. Visto que essa ideia parece ser também central na crítica, que 

                                                           
37 A noção de “fluxo” lida também e diríamos, principalmente, com várias questões temporais que, infelizmente, 

não teremos tempo de tratar adequadamente nessa dissertação. Mas, ressaltamos que a maioria, senão todos os 

problemas dos quais aqui tratamos aqui, poderiam ser investigados através das reflexões de Wittgenstein sobre 

questões envolvendo a temporalidade. Cf. o livro Fenomenologia, Análise e Gramática (CARVALHO et al, 

2017), cujos ensaios são prioritariamente sobre as Observações Filosóficas. 
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apontaremos como a mais fundamental no Linguagem Fenomenal, acerca de paradigmas 

enganosos que estariam na base de uma errônea compreensão acerca da percepção. 

 A famosa “metáfora do projetor” é usada primeiramente por Bergson e amplamente 

discutida na literatura
38

 e não será importante aqui diferenciar o seu uso original do uso que 

Wittgenstein faz da mesma. Importa-nos apenas compreender como Wittgenstein se apropria 

de tal metáfora para elucidar vários temas relativos à linguagem e à percepção, tanto para 

expor críticas quanto para expor seu próprio ponto de vista. A metáfora do projetor envolve 

fazer uma analogia entre uma ocorrência cinematográfica e uma ocorrência fenomenológica 

no campo visual. Em tal metáfora são utilizados três elementos: o projetor, o filme e a tela. 

No cinema, o projetor projeta as imagens do rolo do filme na tela; seria como se a percepção 

pudesse ser comparada a esse mecanismo cinematográfico de representação projetiva do filme 

sobre a tela. Dito de maneira geral, o projetor poderá ser associado à linguagem na medida em 

que está associado ao método de projeção, a tela poderia ser tratada analogamente ao espaço 

da percepção visual, o campo visual e o filme como a totalidade das imagens que passam pela 

tela.  

 Podemos interpretar o funcionamento dessa projeção de várias maneiras. Por exemplo, 

inicialmente parece mais intuitivo supor que o filme, como o real objeto material de que se 

trata, já está dado e poderá ser guardado após a projeção. Um projetor em bom funcionamento 

reproduzirá cada fotograma do filme na tela, assim, cada experiência visual seria análoga à 

passagem de uma “imagem” na tela. Essa “imagem”, associada ao fotograma do filme, 

passaria pelo campo visual (tela) e voltaria a fazer parte do filme apenas como imagem 

componente de algum lugar, marcado pela passagem da mesma na tela. Esse “lugar” onde 

estariam guardadas as imagens experienciadas seria, indiscutivelmente, a memória.  

 As analogias sugeridas pela “metáfora do projetor” introduzem, ainda que de maneira 

metafórica, um certo dualismo entre “representação” e “representado” que será recusado por 

Wittgenstein em sua interpretação da mesma. A comparação entre a projeção de fotogramas 

na tela do cinema com a ocorrência de experiências na percepção visual poderia sugerir que o 

campo visual fosse como uma espécie de tela mental, onde ocorressem reproduções de 

modelos da realidade externa. Assim, o papel atribuído à linguagem de conectar duas 

realidades, uma “mental” e outra “empírica”, pode sugerir uma compreensão errônea acerca 

da função da linguagem, qual seja, conectar duas realidades distintas. Assim como a 

atribuição de “realidade” a dois âmbitos distintos, um mental e outro empírico, parecerá ser 

                                                           
38 Cf. Bergson no capítulo 4 de A Evolução Criadora (BEGRSON, 2010). 
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uma ideia também recusada por Wittgenstein em sua interpretação de tal metáfora e acusada 

de sugerir uma compreensão errônea acerca da própria “realidade”. Retornaremos a esclarecer 

essas questões acerca do estatuto atribuído por Wittgenstein à “realidade” e sua conexão com 

a “linguagem”, no período intermediário, em diversos momentos ao longo dos capítulos 2 e 3. 

Por hora, basta-nos ater-nos a alguns esclarecimentos acerca da interpretação que 

Wittgenstein faz de tal metáfora.  

  Diferentemente de uma interpretação que sugira algum dualismo entre “realidade 

exterior” e “realidade interior”, no qual a percepção reproduz um modelo real em outro 

mental, Wittgenstein sugere já no período intermediário, como veremos, uma interpretação 

que poderíamos chamar resumidamente de “idealista”. Wittgenstein irá sugerir que a partir 

das imagens que “passam” na tela o filme iria sendo construído e não o contrário, onde o 

filme já seria um objeto material dado antes da sua “projeção” e continuaria existindo 

materialmente após sua reprodução na tela. Desse modo, Wittgenstein parece atribuir 

“realidade” à “tela” apenas. A atribuição de “realidade” exclusivamente ao âmbito 

fenomênico parece se aproximar mais do pensamento de Wittgenstein que vemos no Capítulo 

5 das Observações Filosóficas, o qual introduzimos na seção 1.3. No capítulo em questão das 

Observações Filosóficas, a atribuição de “realidade” exclusivamente ao âmbito fenomênico é 

o que caracteriza o pensamento “idealista” de Wittgenstein nesse período fenomenológico de 

suas investigações, como comentamos.  

 Retornando à interpretação wittgensteiniana da metáfora do projetor, poderíamos dizer 

então, resumidamente, que o “filme” seria construído a partir da “passagem” das “imagens” 

na tela. Dessa maneira, a “tela” seria análoga à própria “realidade” e o “filme” poderia ser 

considerado alguma espécie de “ordenação hipotética” dos eventos na “tela”, ou seja, aquilo a 

que chamamos de “memórias e expectativas”. O caráter hipotético do filme evidenciaria sua 

distinção com o caráter “real” das “imagens” na “tela”.  

 Dito isso, gostaríamos de retornar ao ponto em que nossa investigação se encontra, 

para concluir que, até agora, diante da impossibilidade do projeto fenomenológico, a 

impossibilidade de verificação de proposições acerca da realidade empírica e também, de 

certo modo, a nível fenomenológico, serão grandes problemas a serem enfrentados. Veremos 

então a seguir como Wittgenstein, ainda imbuído numa investigação acerca da natureza das 

proposições ordinárias e fenomenológicas e de seus respectivos conteúdos, caracterizará as 

noções de “corte” e “hipótese” logo após o abandono do projeto fenomenológico. 
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1.4.2 As noções de “corte” e “hipótese”- questões acerca de uma abordagem 

“fundacionalista” e “verificacionista” 

  

 Recapitulando rapidamente nosso percurso na seção passada, vimos que em 1929 

temos, primeiro, a tentativa de redução completa das proposições da linguagem ordinária em 

proposições fenomenológicas. A possibilidade de verificação das proposições acerca da 

experiência imediata parecia inquestionável até a tentativa de execução de tal projeto. Após 

essa tentativa percebe-se, então, que não é possível reduzir todo o conteúdo das proposições 

da linguagem fisicalista (secundária) em proposições na linguagem fenomenológica 

(primária).  A inquestionabilidade da possibilidade de verificação “completa” das proposições 

fenomenológicas também é abalada a partir do momento em que se reconhece não se ter 

clareza acerca da ocorrência de termos que expressam algum tipo de vagueza nessas 

expressões. Apesar da menção wittgensteiniana em direcionar a investigação para a lógica de 

“aplicação” da linguagem, o apego a ideia de “análise lógica” ainda mantém nas reflexões 

wittgensteinianas uma abordagem fundacionalista acerca da linguagem. A manutenção de tal 

abordagem, fundacionalista ou reducionista, implicaria em certo “verificacionismo” 

claramente problemático quando relacionado ao âmbito fenomênico, como veremos na 

presente seção.  

 Tecemos ao longo do primeiro capítulo alguns comentários sobre o papel da lógica no 

pensamento do autor em questão, desde o Tractatus e já no início do período intermediário. 

Gostaríamos de acrescentar aos nossos comentários algumas observações. Dito grosso modo, 

no início do período intermediário do autor em questão, aquilo que era esperado da lógica 

enquanto “gramática” da aplicação da linguagem era que ela determinasse o método pelo qual 

uma proposição seria verificada
39

. Desde o Tractatus e ainda no início do período 

intermediário, a conexão da linguagem com a realidade era estabelecida pela necessidade de 

um método de verificação das proposições para que elas fizessem sentido e pudessem ser 

verdadeiras ou falsas. A estrutura reducionista e fundacionalista atribuída à linguagem, como 

já comentamos, parecia ser tão importante pois envolveria conectar a linguagem à realidade, 

de modo que o sentido e a verificação das proposições da linguagem cotidiana estivessem 

assegurados.  

 A noção de “Bild” tractariana envolvia que ela fosse uma função, tanto do sentido 

quanto da verdade, como já comentamos. Assim como as noções que aparecem a partir de 29 

de “linguagem primária” e “linguagem secundária”, ainda envolviam a redução das últimas 

                                                           
39 PRADO NETO, 2017c, p. 140. 
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nas primeiras, de modo que essa distinção entre linguagens “primária” e “secundária” 

funcionaria como uma separação de “níveis” que já eram distinguidos na concepção de “Bild” 

tractariana. É interessante observar que, desde o Tractatus, apenas a nível elementar, dado o 

método de projeção dos nomes que apontariam seus correlatos na realidade, é que de fato o 

sentido de quaisquer expressão da linguagem seria completamente explicitado, ou seja, essa 

estrutura fundacionalista proposta pela linguagem tractariana já remete o sentido e restringe a 

verdade ao âmbito elementar. Como vimos com o projeto fenomenológico, o nível das 

proposições elementares é relacionado ao âmbito fenomênico, assim a estrutura reducionista e 

fundacionalista envolvida na ideia de “análise lógica” continua atuando na concepção da 

“linguagem”, tanto nas ideias envolvidas no projeto de 29,quanto nas reflexões 

wittgensteinianas imediatamente posteriores a tal projeto, como veremos através da 

caracterização das noções de “corte” e “hipótese”. 

 As reflexões de Wittgenstein acerca da inviabilização do projeto fenomenológico são 

muitas. Já comentamos, na seção passada, algumas ideias envoltas nesses dissabores e 

gostaríamos de explorar ainda alguns aspectos dessas consequências que consideramos 

relevantes e centralmente esclarecedores da manutenção daquilo que viemos chamando de 

“uma abordagem fundacionalista”: 1) a compreensão de que a verdade das proposições 

ordinárias não pode ser confirmada por um conjunto de proposições fenomenológicas que 

resulta de sua análise, atribuindo às proposições gerais um caráter essencialmente hipotético; 

2) a admissão da possibilidade de incompletude das próprias proposições fenomenológicas. 

Veremos que o fundacionalismo envolto na concepção da “linguagem” nos leva a uma 

abordagem “verificacionista” e acreditamos ser precisamente essa abordagem que é criticada 

quando Wittgenstein se dá conta que a possibilidade de “verificação” esperada, 

enganosamente, de descrições fenomênicas é o que nos impede de vislumbrar sua gramática 

particular e incomparável. O apontamento das expectativas ilusórias ocasionadas por uma 

abordagem “verificacionista” ocorre em duas etapas: com as proposições ordinárias e também 

a nível das proposições fenomenológicas, trataremos delas logo a seguir. 

 1) Com a constatação da questionabilidade da redução completa de proposições 

fisicalistas a proposições fenomenológicas, Wittgenstein explorará então, em 1930-1931, as 

noções de “corte” e “hipótese”, oferecidas como que resultando das investigações iniciadas 

em 29. Essas noções entrariam no lugar daquilo que era considerado o conteúdo de uma 

proposição elementar, um “corte” e o conteúdo de uma proposição geral ordinária, “uma 
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hipótese”. Essa mudança envolve o abandono da completude da análise, embora alguma ideia 

de análise ainda se faça presente
40

. 

 
O reconhecimento da impossibilidade de uma linguagem fenomenológica, dada a 

equivalência entre essa linguagem e a realização de uma análise completa, parece, à 

primeira vista, ser também equivalente ao abandono do postulado da plena 

determinação do sentido. [em nota: As PB não são inteiramente claras acerca da 

plena determinação do sentido; por outro lado, o texto insiste, obsessivamente, na 

manutenção daquilo que, no Tractatus, lhe é equivalente: a ideia de análise 

completa] (...) (PRADO NETO, 2017a., p. 111). 
 

 A ideia de análise ainda continua operante aqui ainda que não se possa mais dizer que 

ela será em algum sentido completa. A relação que conectava a linguagem à realidade 

continuava sendo a possibilidade de verificação das proposições dadas, ainda e apenas, no 

âmbito fenomênico. Os fenômenos ainda desempenham papel crucial de verificar e tornar 

verdadeira as proposições fenomênicas. As “hipóteses” seriam dotadas de sentido na medida 

em que pudessem ter algum aspecto verificado em termos de experiências imediatas, ainda 

que se admita um resíduo na proposição ordinária irredutível à experiência imediata, ou seja, 

ainda que o sentido da hipótese jamais seja completamente explicitado por um grupo de 

proposições elementares. Wittgenstein irá afirmar que, ainda assim, deveria haver algum grau 

de conexão, ainda que mínimo, entre uma proposição ordinária e proposições que 

descrevessem a experiência imediata para que a proposição ordinária tenha sentido e cumpra 

então seu papel proposicional de representar algo na realidade
41

.   

 
Tudo o que se exige para que as nossas proposições (sobre a realidade) tenham um 

sentido é que a nossa experiência tenda em algum sentido a concordar ou não com 

elas. Isto é, a experiência imediata precisa confirmar somente alguma coisa sobre 

elas, alguma faceta delas. E, na verdade, essa imagem é tirada diretamente da 

realidade, já que dizemos “Há uma cadeira aqui” quando vemos somente um lado da 

cadeira (WITTGENSTEIN, 2005a, p. 233) [OB]. 
 

  As proposições ordinárias teriam então esse caráter essencialmente hipotético pois, 

dado certo resíduo irredutível, sua verificação jamais se daria completamente, o que impediria 

que elas pudessem ser tornadas verdadeiras ou falsas
42

. Embora as hipóteses não pudessem 

completamente verificadas, de modo que nem poderiam ser consideradas verdadeiras e nem 

poderiam ter o seu sentido plenamente determinado, elas não deixavam de ser redutíveis a 

proposições fenomenológicas e, portanto, parcialmente confirmadas. Proposições 

fenomenológicas, aquelas sobre a realidade, seriam aquelas que, em última instância, 

                                                           
40 ENGELMANN, 2017a, p. 31 e PRADO NETO, 2017a, p. 111. 

41 Cf. WITTGENSTEIN, MS 107-109; OB 225. 

42 ENGELMANN, 2017a, p. 32. 
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ofereceriam um bom método de verificação. O fenômeno, apesar de indeterminado, as vezes 

parece estar incontestavelmente disponível, assim como quando alguém diz: “há uma cadeira 

aqui” apesar de contemplar apenas um lado da cadeira, como lemos no trecho acima. Esse 

“lado” poderia significar um “corte transversal particular” como lemos num apêndice da 

Gramática Filosófica intitulado “A natureza das hipóteses”:  

 
Uma proposição é por assim dizer, um corte transversal particular de uma hipótese. 

(WITTGENSTEIN, 2010, p. 169) [GF]. 
  

 O que nos importa ressaltar sobre a noção de “corte” é que o modelo estrutural 

proposto pela análise, ainda que de outra maneira, continua atuando na medida em que o 

sentido ou a verificação das proposições será sempre remetida ao campo os fenômenos. Bento 

Prado
43

 nos relembra, que nos (MS 105, p. 108) de Wittgenstein lemos: “a linguagem 

fisicalista, ela também descreve apenas o mundo primário, e não algo como um mundo 

hipotético” e dirá mais maduramente, nas Wittgenstein‟s Lectures Cambridge 1930-1932 (30-

32, p. 82), sobre o mesmo assunto que “o mundo em que vivemos é o mundo dos dados 

sensíveis; mas o mundo sobre o qual falamos é o mundo dos objetos materiais”. As 

proposições gerais ainda devem poder ser analisadas em termos de proposições 

fenomenológicas, pois só assim garantiriam seu aspecto proposicional de ser função de 

proposições cuja verificação é direta. Vejamos as palavras de Wittgenstein: 

 
Uma proposição, uma hipótese, está ligada à realidade- com graus variáveis de 

liberdade. No caso limite, já não há nenhuma conexão; a realidade pode fazer o que 

quiser sem entrar em conflito com a proposição: nesse caso, a proposição (hipótese) 

não tem sentido! 
Tudo o que importa é que os signos de maneira mais ou menos complicada, no final 

continuam a referir-se à experiência imediata e não a um intermediário (…) 

(WITTGENSTEIN, 2005a, p. 233) [OB]. 
 

 A ideia de proposição fenomenológica como “corte” envolve a ideia de que os 

fenômenos seriam dados por aspectos, como citamos anteriormente. Essa ideia pode ser, 

inicialmente, compreendida se pensarmos em “fatias espaciais e temporais” como “cortes” 

nas situações descritas por proposições hipotéticas. A noção de “corte” também remete à 

metáfora do projetor, na medida em que uma imagem, projetada na tela ou uma ocorrência no 

fluxo das vivências pode ser análoga ao destaque de um fotograma no rolo do filme. E como 

comentamos anteriormente, somente aquilo que se encontra no âmbito da “tela” como as 

imagens ou “cortes” é que receberá o estatuto de “realidade”, de modo que só as proposições 

que versam diretamente sobre fenômenos é que poderão ser verdadeiras ou falsas pois 

                                                           
43 PRADO NETO, 2017b, p. 133. 
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oferecem um bom critério de verificação, a saber, os próprios fenômenos;  por isso só as 

proposições fenomenológicas é que serão consideradas genuínas nessa época. 

 Apesar das proposições que versam diretamente sobre a experiência imediata serem, a 

essa altura, consideradas as únicas de fato genuínas devemos nos lembrar que o projeto 

fenomenológico teve como resultado, entre outras coisas, a compreensão de que há certa 

indeterminação que é característica também dessas proposições. E assim passamos a refletir 

sobre o segundo ponto mencionado no início dessa seção, sobre a expressão de um “corte” ser 

também, em algum sentido, incompleta. 

 2) Apesar de seu caráter incompleto, Wittgenstein ainda não questiona a possibilidade 

de verificação direta das proposições fenomenológicas. Mas, mesmo com a manutenção do 

papel de ser tornador de verdade atribuído à noção de “corte”, é preciso lidar, de alguma 

maneira, com seu caráter incompleto. Wittgenstein afirma nas Observações Filosóficas: 

 
(…) “Vejo um círculo sobre um fundo vermelho” parece ser simplesmente uma 

proposição que deixa possibilidades abertas. Uma espécie de imagem incompleta 

(…) Têm de existir proposições elementares incompletas (…) A universalidade, 

nesse sentido, entra na teoria das proposições elementares (...) (WITTGENSTEIN, 

2005a, p. 97) [OB, parágrafo 87].  
 

 Nos trechos citados, podemos compreender o conceito de “universalidade” usado por 

Wittgenstein como o conceito de “generalidade” usado por Engelmann, o que também seria o 

mesmo que “inexatidão” ou “indeterminação”. Engelmann defende que o tipo de 

incompletude ou generalidade introduzida nas proposições elementares não altera sua 

possibilidade de verificação direta e ainda faz com que sua possibilidade de verdade aumente, 

em detrimento de sua possibilidade de falsidade. Uma figuração que deixa algo “a” 

indeterminado pode ser tornada verdadeira por qualquer “algoa” que preencha aquele espaço 

indeterminado.
44

 Por exemplo, uma pintura na qual os olhos não são pintados representa uma 

figuração na qual há uma lacuna que poderia ser preenchida corretamente por qualquer par de 

olhos
45

. Dessa maneira, o problema apontado anteriormente por Wittgenstein acerca da falta 

de compreensão de termos imprecisos usados em descrições fenomênicas reaparece aqui com 

uma solução um pouco confusa. Lemos no parágrafo 89 das Observações Filosóficas: 

                                                           
44 O tratamento oferecido por Engelmann ao conceito de “generalidade” envolve também considerar sua 

expressão através de quantificadores, dada uma visão extensional dos mesmos; o intérprete discute, então, 

questões acerca da ocorrência de variáveis na proposição elementar, que ele chama “peculiares” por não 

poderem ser substituídas. Não entraremos em detalhes sobre esse aspecto, pois, demandaria outro trabalho. No 

entanto, não deixamos de observar que a afirmação de que essas variáveis peculiares não serão substituídas não 

impede que elas funcionem como um parâmetro, indicando o tipo de coisa que entraria no lugar da variável. O 

intérprete comenta que a essa altura Wittgenstein empreendera também um projeto de uma “teoria de 

substituições” sobre a qual não tratamos nesse trabalho. 

45 ENGELMANN, 2017b, pp. 34-35. 
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A questão é: posso deixar indefinida em uma proposição uma dada determinação 

sem ao mesmo tempo especificar precisamente quais são as possibilidades que 

deixei indefinidas? (WITTGENSTEIN, 2005a, p. 98) [OB].  
 

 A resposta que parece ser sugerida é que não: que deve haver alguma determinação, 

que dada certa indeterminação, as possibilidades de sua determinação devem ser indicadas na 

proposição fenomenológica de alguma maneira. No exemplo da pintura de um rosto sem 

olhos fica claro que o único tipo de coisa que poderia determinar o espaço indeterminado são 

olhos, não narizes e nem bocas. Consideramos essa resposta um pouco confusa, pois, trata-se, 

dessa maneira, a indeterminação presente na descrição fenomenológica como uma 

indeterminação relativa, relativa aos tipos de coisas que poderiam torná-la mais determinada e 

com isso pressupomos que sua indeterminação pode ser em algum sentido verificada e 

contrastada, na medida em que pressupomos que na descrição fenomenológica deveria estar 

indicado aquilo que ficou faltando. Wittgenstein parece ainda envolvido em procurar na 

realidade o correlato da indeterminação presente na descrição e de alguma maneira tenta 

salvaguardar o princípio lógico de que a realidade é determinada, na medida em que “cortes” 

são por princípio verificáveis. 

 Como vimos anteriormente, em meio as reflexões sobre a inadequação da geometria 

euclidiana para descrever o espaço visual, Wittgenstein se dá conta de que a expectativa em 

torno do conceito de “indeterminação” é dada por uma gramática inadequada que o concebe 

de uma maneira relativa, o que sugere alguma comparação possível. Ainda assim, 

Wittgenstein, a essa altura, parece não ter se livrado completamente dessas “imagens” 

enganadoras e ainda tenta compreender a noção de “inexatidão” como relativa: relativa 

sempre a alguma determinação que poderia ser dada. O aspecto relacional esperado de termos 

ambíguos usados em descrições fenomênicas, assim como seu caráter estrutural derivado da 

ideia de análise de proposições ordinárias, só será abandonado por completo após diversas 

críticas e autocríticas expostas no Big Typescript. A própria ideia de “verificação” será um 

expediente considerado desnecessário após o Big Typescript. Afirmamos isso visto que as 

noções iniciais de “corte” e “hipótese” compreendidas como o conteúdo das antigas 

proposições elementares e proposições ordinárias, respectivamente, serão recolocadas, do Big 

Typescript em diante, sob outros paradigmas não fundacionalistas que dispensarão a 

possibilidade de “comparação” presente na ideia de “verificação”, como veremos. 

 Nossa intenção, com toda atenção despendida à evolução, no pensamento de 

Wittgenstein da noção de “representação” e correlatos, é considerar, de maneira bastante 
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geral, como uma mudança na noção de “proposição” ocorre paralelamente a uma mudança na 

maneira de conceber toda a relação representativa concernente à linguagem, tocando em 

temas tanto acerca da linguagem quanto acerca da percepção. Afirmamos isso por considerar 

um aspecto central da nossa investigação observar que, enquanto no Tractatus e em 29-30 

havia uma crença acerca da relação de representação atribuída à linguagem, a partir do final 

do período intermediário essa crença será amplamente criticada. Essa crítica se dará de várias 

maneiras e será direcionada a vários aspectos distintos, e claro, não podemos aqui tratar de 

todos. Inicialmente, a considerar que a realidade fenomênica não se comporta de acordo com 

as expectativas geradas pela gramática de proposições empíricas, como já comentamos, o 

próprio estatuto da fenomenologia será repensado e estabelecido dentro de um panorama de 

novas ideias e, assim, a questão acerca da inexatidão fenomênica poderá ser explorada por 

outro ponto de vista que nos permita prosseguir em nossa investigação. Trataremos de todas 

essas novidades a seguir. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - A ideia da Fenomenologia como gramática 

 

 

 

2.1 A autonomia da gramática e o processo de ascensão semântica 

 

 

 

Fazendo uma breve retrospectiva do nosso percurso até agora, poderíamos dizer que, 

no período intermediário, a noção tractariana de “lógica universal” vai dando lugar a 

separação das proposições da linguagem em âmbitos gramaticais distintos, como viemos 

comentando. Essa separação permitirá distinguir as expectativas que fazem sentido em cada 

âmbito particular. Inicialmente, mesmo com essa separação, as proposições ordinárias e as 

fenomenológicas ainda eram consideradas como essencialmente conectadas, mesmo que já se 

vislumbrasse que elas funcionavam de maneira diferente umas das outras. Vejamos as 

palavras de Moore sobre esse período: 
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In (II (1930-1931)
46
), however, he had said that the word “proposition”, “as 

generally understood”, includes both “what I call propositions”, also “hypothesis”, 

and also mathematical propositions; that the distinction between these three “kinds” 

is a “logical distinction”, and that therefore there must be some grammatical rules, in 

the case of each kind, which apply to that kind and not to the other two; (…) 

(MOORE  in WITTGENSTEIN, 1993, p. 55). 
 

A separação da lógica da linguagem em três gramáticas, como tínhamos até então, 

dará, por fim, lugar a ideia de vários contextos interlocutórios distintos, cujas proposições não 

manterão relações hierárquicas entre si e serão governadas segundo regras gramaticais 

distintas
47

. Aquela ideia, que surge com as consequências do projeto fenomenológico, de que 

a gramática é que determina o sentido das proposições ao determinar as expectativas que 

teremos para com os termos que aparecem na proposição reaparecerá no Big Typescript 

(WITTGENSTEIN, 2005b), já como uma tese, como lemos no título do capítulo 19: “Regras 

Gramaticais determinam o sentido de uma proposição; assim como se uma combinação de 

palavras faz sentido”. Essa tese é conhecida na literatura como “a tese da autonomia da 

gramática”. Essa autonomia concedida à gramática consistia em conceber-lhe um caráter 

apriorístico e essencial, semelhante ao caráter apriorístico e essencial daquilo que no 

Tractatus não poderia ser dito por proposições contingentes, mas se mostraria na necessidade 

das proposições da lógica
48

. 

Encontramos em Engelmann uma boa defesa da ideia de que a construção de um Livro 

de Gramática, uma “gramática ampla”, substitui, no final do período intermediário, as ideias 

de construção de um simbolismo lógico e fenomenológico e, também, a afirmação de que as 

noções de “linguagem ordinária” e “gramática” teriam ainda, como insight, as ideias 

tractarianas de “dizer” e “mostrar”, respectivamente, como é afirmado na introdução ao seu 

ensaio intitulado “O livro da Ampla Gramática Filosófica de Base Fenomenológica” 

(ENGELMANN, 2017b). A gramática teria como característica a aprioricidade antes 

concebida à lógica no Tractatus e à linguagem fenomenológica de 1929. O que as proposições 

da lógica, no Tractatus, não eram capazes de dizer, mas mostravam, será expresso através das 

                                                           
46 Adendo da autora, cf. no início do mesmo texto citado. 

47 Cf. WITTGENSTEIN, 2005b [BT, Cap. 70]. Esse capítulo pode ser compreendido como o texto no qual a 

crítica ao modelo estrutural hierarquizante e a tese de que há distintos grupos de proposições - linguagens 

funcionando sob regras distintas- aparece de um modo bastante claro e enfático. O título do capítulo 70 é a 

afirmação de que “In a certain sense the proposition “the circle is in the square” is independent of the indication 

of a particular position (in a certain sense has nothing to do with it)” e nele Wittgenstein irá argumentar que a 

hierarquização das proposições – mais geral ou mais singular, corte ou hipótese - não são adequadas para 

expressar a natureza das proposições, tão pouco fornecerá um modelo adequado de suas relações 

representacionais pois se originam numa confusão gramatical, como é amplamente discutido também em 

capítulos anteriores. 

48 Engelmann discute, essa entre outras, questões acerca da tese da autonomia da gramática. A discussão feita 

pelo intérprete acerca do caráter a priori concedido à gramática se encontram na seção 4 do ensaio O livro da 

Ampla Gramática Filosófica de Base Fenomenológica (ENGELMANN, 2017b, pp. 52-59). 
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regras da gramática e essa noção era dita autônoma devido a sua injustificação 

característica
49
. O projeto de um “Livro de Gramática” foi realizado por Wittgenstein, 

inicialmente, nas Observações Filosóficas e também encontraremos no Big Typescript o que 

Engelmann chama de “uma nova versão” do mesmo projeto.   

A nós importa agora apenas ressaltar que, no pensamento de Wittgenstein, a busca por 

aquilo que a lógica mostraria no Tractatus e no Projeto Fenomenológico, assim como as 

investigações acerca da noção de “gramática” a partir das Observações Filosóficas, irão 

resultar na noção de “regra” já caracterizada no Big Typescript, ainda que não plenamente 

desenvolvida como será posteriormente. Ao refletir sobre a noção de “linguagem” e sobre as 

relações representacionais envolvidas na concepção da mesma, Wittgenstein passará no 

período intermediário por um processo que denominaremos de “ascensão semântica”
50

: um 

processo que já podia ser vislumbrado em 29 e reaparecerá bem mais desenvolvido nas 

Observações Filosóficas. Esse “processo” é aqui caracterizado como o processo que leva 

Wittgenstein, da concepção tractariana de “mostrar” à noção tardia de “regra”. Essa mudança 

consistirá, fundamentalmente, em deixar de conceber a linguagem como o intermediário entre 

representação e representado, extirpando de todos os níveis da linguagem um caráter 

fundacionalista ligado ao processo de análise esperado da mesma numa concepção apontada 

como enganadora. 

Esse caráter fundacionalista se revela em vários dos aspectos da representação 

linguística segundo uma abordagem que chamaremos de “metáforas da comparação”. Essa 

abordagem, por assim dizer, pressupõe alguma espécie de comparação problemática seja entre 

signos e representações, entre representações e realidade, ou ainda entre representações e 

outras representações. Estamos lidando com uma ideia que denominamos “metáforas da 

comparação” por dizer respeito à crítica direcionada à pressuposição enganosa, que estaria 

implícita em vários contextos linguísticos, de que certa comparação teria de ser possível mas, 

                                                           
49 Para mais informações sobre o tema da arbitrariedade da gramática e a implausibilidade da justificação das 

regras Cf. o ensaio de Engelmann indicado na nota anterior. 

50 Esse termo “ascensão semântica” é utilizado por Quine no artigo On What There Is. Tomamos a liberdade de 

usá-lo no contexto da filosofia de Wittgenstein sem remetermo-nos a Quine em momento algum, pois julgamos 

tais termos adequados para expressar o processo através do qual a “linguagem” é concebida pelo autor em seu 

período intermediário. Assim, julgamos que ao ser-lhe retirado o caráter “entificador” característico de uma 

visão fundacionalista, denunciada como uma concepção primitiva acerca da mesma, poderemos caracterizar 

adequadamente as noções de “expressão fenomênica” cujo sentido será desassociado de algo como uma 

“imagem interna” e também a noção de “regra”, cujo caráter normativo será “expresso” e não “mostrado” no uso 

dessas mesmas regras. A ascensão semântica envolvida no processo de concepção da linguagem no período 

intermediário de Wittgenstein envolveria, assim, uma ascensão quanto ao sentido de todas as suas expressões a 
um âmbito puramente linguístico, como veremos em mais detalhes ao longo de todo o capítulo 2.  
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por outro lado, ao ser examinada se mostraria inviável. Julgamos que nas próximas subseções 

essas ideias ficarão mais claras. 

 

 

2.1.1 Idealismo, Realismo e as “metáforas da comparação” 

 

 

Já comentamos anteriormente os apontamentos de Wittgenstein, ainda em 29 ao 

refletir sobre inadequações entre o espaço visual e o espaço euclidiano, de que eram precisos 

novos conceitos para lidar com descrições fenomênicas, pois o costume de usar para tal 

conceitos geralmente usados em proposições cuja gramática privilegia o contexto empírico 

resultava sempre no fracasso em tentar compreender a “forma do mundo”. Claramente 

fenômenos não se comportam como objetos no espaço euclidiano, de modo que buscar na 

“forma” das proposições ordinárias conhecimento acerca da essência da realidade se revela 

frustrante. Também já comentamos sobre a importância do capítulo 5 das Observações 

Filosóficas para a compreensão do “ponto de vista fenomenológico” adotado por Wittgenstein 

no período intermediário. Gostaríamos agora de, novamente, nos voltarmos a esse capítulo a 

fim de compreender melhor o processo de ascensão semântica e os usos enganosos sugerido 

por “metáforas da comparação”, apontada como paradigma a ser superado nesse processo. 

Bento Prado fala sobre as críticas e discussões que aparecem no capítulo 5 das 

Observações Filosóficas
51

: elas começariam com a oposição entre duas perspectivas, uma 

“realista” e outra “idealista”. O intérprete ressalta ser inegável o reconhecimento de certa 

assimetria entre a crítica e a caracterização que Wittgenstein faz das noções de “realismo” e 

“idealismo”, privilegiando esse último. Inicialmente, a crítica wittgensteiniana envolverá a 

denúncia de uma certa tendência “realista”, por assim dizer
52

, que, erroneamente, privilegiaria 

“as coisas” e não os “fenômenos”. Essa postura realista pode ser equivalente ao uso que 

fazemos da linguagem ordinária, como sugere Bento Prado
53

, e nós também sugerimos que 

Wittgenstein teria, desde 29, esboçado uma crítica a um modo de descrição que privilegia a 

gramática do contexto empírico, o que equivale a dizer: uma gramática que privilegia “coisas” 

em detrimento de “representações”. Entretanto, Bento Prado argumenta que essa equivalência 

                                                           
51 PRADO NETO, 2017b, pp. 134 -140. 

52 PRADO NETO, 2017b, p. 135. 

53 PRADO NETO, 2017b, p. 137. 
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é “rápida demais” e que, no parágrafo 216 das Observações Filosóficas, Wittgenstein 

distingue a linguagem comum de sua caracterização do que seria a postura realista
54

. 

A crítica expressa no parágrafo 216 mostra, segundo o intérprete em questão, que a 

reprovação de que seja eleita, em nossa linguagem corrente, uma “forma do mundo” 

sugestionada pela gramática empírica só é feita por aquele que desejaria que a gramática de 

nossa linguagem, como um todo, funcionasse segundo uma caracterização prioritariamente 

fenomênica. Em ambos os casos, realismo e idealismo, pretendem privilegiar a tese elegida 

em detrimento de outra possível. Destacamos que, em ambos os casos, a própria ideia de 

“privilégio” sugere um dualismo entre realidade empírica e realidade fenomênica que será 

rejeitado por Wittgenstein. Na medida em que uma “forma” empírica de expressar o mundo 

fosse contraposta a uma “forma” fenomenológica de o fazê-lo, teríamos algum tipo de 

dualismo para que alguma delas pudesse ser “eleita” em detrimento de “outra”. A distinção 

acerca da equivalência entre uma linguagem ordinária e o que seria uma “tendência realista” 

mostra que certa crítica à tendência realista surge de uma tendência ao seu oposto, o 

idealismo, na medida em que envolve a vontade de expressar através da linguagem sua tese 

acerca da realidade. 

Segundo Bento Prado, a tentativa de expressar uma tese que privilegie alguma “forma 

do mundo”, em detrimento de outra, redundará numa dimensão meramente epistêmica, na 

medida em que terá um “tom” de escolha entre “ser” e “parecer” que leve em consideração 

questões acerca da “ordem” e “relevância” do conhecimento e não “o conhecimento 

propriamente dito”. Tudo isso envolve considerar que não haveria nada a corrigir na nossa 

linguagem natural, pois a ausência de privilégio – das “coisas” ou dos “fenômenos” - seria o 

caráter buscado numa linguagem que se colocasse do que seria um “ponto de vista do 

conhecimento” onde a distinção “ser” “aparecer” se mostraria irrelevante
55

. A possibilidade de 

equivaler, quanto à crítica, as tendências “idealista” e “realista” já havia sido feita por 

Wittgenstein antes do parágrafo 216, no qual a distinção entre linguagem ordinária e 

tendência realista é feita. No parágrafo 55, Wittgenstein equivale ambas as noções idealismo e 

realismo, tratando-as como igualmente absurdas por serem ambas tentativas de “dizer” algo 

sobre a essência do mundo
56

. Vejamos as palavras de Wittgenstein: 

 
Desde o início, “Realismo”, “Idealismo” etc. são nomes que pertencem à metafísica. 

Isto é, eles indicam que seus partidários acreditam que podem dizer algo específico a 

respeito da natureza do mundo (WITTGENSTEIN, 2005a, p. 70) [OF (55)].  

                                                           
54 PRADO NETO, 2017b, p. 139. 
55 PRADO NETO, 2017b, p. 138. 

56 PRADO NETO, 2017b, p. 139. 
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Gostaríamos aqui de observar que a crítica ao modo realista de falar, a grosso modo, 

aponta a tentativa, explicitamente errônea, de tratar expressões fenomênicas como descrições 

empíricas, e o consequente obscurecimento do que seria uma gramática propriamente 

fenomenológica. Já a crítica direcionada à intenção, tanto realista quanto idealista, de 

pretender privilegiar uma realidade em detrimento de outra, mostra que ambas podem incorrer 

em erro. Desse modo, a investigação wittgensteiniana, apesar de seu “ponto de vista 

fenomenológico”, deve levar em conta que possíveis enganos, bastante fundamentais, podem 

atingir esse “ponto de vista” também. 

Antes, na seção 1.4.2, comentamos sobre uma abordagem “verificacionista” ser 

apontada como problemática, porém muito importante para a estrutura de uma linguagem 

fundacionalista. Essa abordagem seria problemática por sugerir um aspecto “comparativista” 

absurdo no contexto fenomênico, como já comentamos (adiante buscaremos esclarecer 

melhor), mas também importante por explicar as relações mais fundamentais sobre o sentido e 

a referência da linguagem. Wittgenstein irá apontar, no MS 105-108, o que pode ser 

compreendido como uma identificação entre seu “verificacionismo” e seu “idealismo”, na 

medida em que atribui realidade somente aquilo que poderia ser verificado, o fenômeno, e 

descarta, dessa maneira, o seu opositor “realista”, por assim dizer. Não sendo levada em conta 

nenhuma distinção entre mundo primário ou mundo secundário ambos, em última instância, 

se refeririam ao imediatamente dado. Essa aproximação entre “verificacionismo” e idealismo” 

é apontada pelo próprio Wittgenstein como problemática, pois faria parecer que ambos – 

realista e idealista - teriam dificuldades na expressão apenas de uma mesma verdade.
57

 Assim, 

o idealista e o realista incorreriam no erro de postular entidades privilegiadas para além da 

querela “ser/aparecer”. No entanto, por conceber de modo fundacionalista a linguagem e a 

própria experiência fenomênica, ambos permitiriam que a distinção entre “ser” e “aparecer” 

fosse relevante de alguma maneira.  

A assimetria, que outrora comentamos, e que o intérprete Bento Prado sugere ser 

inegável na caracterização e crítica que Wittgenstein faz das posições “realista” e “idealista” 

no início do capítulo 5 das Observações Filosóficas, alude ao ponto de vista fenomenológico 

que, segundo argumentamos, é característico do período intermediário de Wittgenstein. A 

crítica ao que seria um modo de dizer de tendência “realista” pode ser, como vimos, estendida 

ao seu oposto, de maneira que falaremos em uma tendência “entificadora” de discurso nas 

                                                           
57 Wittgenstein teria problematizado essa identificação, entre “verificacionismo” e “idealismo”, meses depois do 

MS 105-108, nos cursos anotados por Moore, segundo o intérprete Bento Prado (2017b, pp. 133-134). 
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críticas do Big Typescript, das quais trataremos mais detidamente na subseção a seguir 

2.1.1.1. Dedicaremos a próxima seção exclusivamente ao tratamento de algumas ideias 

envoltas nessa crítica, pois compreendemos que o caráter “entificador” que apontamos ter 

sido criticado por Wittgenstein, teria ressoado nas noções mais fundamentalmente envolvidas 

na relação de representação linguística: a noção de “sentido proposicional” e a própria noção 

de “percepção” ou “experiência fenomênica”. 

Começamos por mencionar, inicialmente, as ideias em torno da noção de “autonomia 

da gramática”, questão de grande importância para esclarecimento da natureza das “regras” 

que buscaremos compreender ao longo do capítulo 3. Comentamos também que, a partir da 

crítica feita no capítulo 5 das Observações Filosóficas que equivale realismo e idealismo, a 

crítica acerca da possibilidade de “entificação” indevida pode recair, também, sobre os 

fenômenos mesmo tratados enquanto fenômenos, se não observado o correto estatuto dos 

mesmos quanto a sua não possibilidade de comparação. A compreensão dos pormenores de 

que trataremos a seguir, e ainda em 2.1.2, nos permitirão, a partir da seção 2.2, retornar nossa 

investigação acerca da indeterminação fenomênica sob um novo ponto de vista, pós ascensão 

semântica. Esse novo ponto de vista envolverá inicialmente a caracterização das noções 

proposicionais que argumentaremos estarem surgindo no período intermediário, quais sejam: 

as noções de “expressões de experiências” ou “relatos fenomênicos” e as “expressões de 

regras” ou simplesmente “regras”. Sob esse ponto de vista, nas seções supracitadas, 

buscaremos não incorrermos nos mesmos erros atribuídos à linguagem 

fundacionalisticamente concebida.  

2.2.1.1 Crítica à tendência “entificadora” da linguagem fundacionalista 

 

 

A crítica da qual trataremos envolve considerar aspectos bastante gerais da noção de 

“linguagem”, assim como de algumas noções envolvidas em todo o processo de representação 

linguística abrangendo, também, o tratamento da “percepção”. Algumas ideias que serão 

criticadas envolvem uma autocrítica do próprio autor com relação ao seu pensamento no 

“momento 1” que chamamos, ao final da seção 1.1, de momento “ontológico-fundacionalista” 

e outras ideias que extrapolam o pensamento do próprio autor, como argumentaremos. 

Wittgenstein sugere enganos extremamente profundos que poderiam ocasionar a sua 

interlocução com uma grande quantidade de teorias e filósofos diferentes e, claro, não teremos 

condições de trazer à tona aqui toda a interlocução possível a partir dos trechos e das ideias de 

que tratamos. O próprio Wittgenstein não denomina claramente seus opositores, de modo que 
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nós também não tentaremos fazê-lo aqui
58

. Nossa intenção é, fundamentalmente, a partir 

dessas críticas, compreender melhor o processo de “ascensão semântica” e ter condições de 

caracterizar, posteriormente, as noções de “expressão fenomênica” e “impressão fenomênica” 

distinguidas no Linguagem Fenomenal e compreender suas indeterminações características. 

Consideramos que a caracterização das noções de “expressão fenomênica” e “impressão” 

surgem da constante e repetitiva crítica ao modo “entificador” que a linguagem adquire, 

quando compreendida de modo errôneo, levando sempre ao que chamamos de “metáforas da 

comparação”.  

Wittgenstein nos adverte, capítulo 7 do Big Typescript, que a noção proposicional de 

“ter sentido” se origina numa visão filosófica primitiva
59

 com relação à linguagem e na página 

24 lemos que “„meaning‟ („Bedeutung‟) comes from point (deuten)”. Compreendemos essa 

correlação entre Bedeutung e deutung como uma clara reprovação da função que o sentido 

teria na teoria pictórica e, para além dela, a função (executada através da nomeação direta) de 

extrapolar a representação linguística ao indicar sua referência. Segundo Wittgenstein, no 

capítulo 7, essa visão primitiva da linguagem teria nos levado a expectativas entificadoras 

com relação ao sentido das proposições, na medida em que esperamos que ele seja o “algox” 

que é compreendido através de uma proposição que o enuncie, ou seja, na medida em que o 

identificamos à própria representação mental correspondente a alguma proposição. A 

compreensão desse algox que seria o sentido envolveria tê-lo em mente, como um modelo 

representacional da realidade
60

 

 

                                                           
58 Engelmann (2017d), na p. 62 em diante, fala sobre a crítica de Wittgenstein nas Observações Filosóficas se 

endereçar a teoria da percepção de Russel que, segundo o autor, conteria os aspectos mentalista e dualista que 

argumentaremos serem criticados. E também, Glock (1997, p. 288) afirma sobre o TLP que “ O MÉTODO DE 

PROJEÇÃO” supõe que o sentido seja pensado na proposição, isto é, que o uso do signo proposicional se faça 

acompanhar de um processo de pensar, mais especificamente, de um PENSAMENTO, um fato psíquico, que não 

mantém com a sentença proferida uma relação de identidade mas de isomorfismo.” e sugere que Wittgenstein, 

assim, se compromete com algum mentalismo não declarado. Como temos argumentado no corpo do texto, a 

crítica wittgensteiniana envolve considerar que a não observação da correta gramática do âmbito fenomênico 

teria levado não mentalismo, mas a um tipo estranho de entificação, mesmo que não nos demos conta disso. A 

questão da superação do psicologismo na filosofia de Wittgenstein é amplamente discutida e aceita, de modo que 

acreditamos que as questões acerca da percepção (fenomenologia) poderiam muito bem ser dialogadas com 

Husserl por exemplo, mas infelizmente não poderemos tratar de tantos assuntos nessa curta dissertação. 

59 Na literatura (Cf. Glock, 1993, p. 359), a crítica Wittgensteiniana ao sentido ser associado a algum objeto 

extralinguístico é conhecida como “crítica à visão agostiniana da linguagem”, termos usados por Wittgenstein no 

Big Typescript e também nas Investigações Filosóficas.                                                                                                                  

60 Lembrando que, desde os trabalhos do jovem Wittgenstein, nomes só teriam referência e não sentido, só 

proposições teriam sentido. A imagem mental que retemos de alguma situação poderia seria tratada como o 

sentido da proposição na qual o nome aparece. O nome já é aprendido através do recorte de uma cena e é 

importante ressaltar que a ostensão se dá sempre numa situação: o nome sempre nomeia algo em alguma 

situação, inclusive quando o nome acaba de ser introduzido na situação de batismo. O tratamento do sentido 

analogamente a um nome, como parecemos fazer, é justamente o ponto problemático que queremos ressaltar e 

voltaremos a falar disso ao longo do texto. 
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Why does one view being able to have a mental image of what a proposition says as 

proof that it makes sense? I could say: Because I would have to describe this mental 

image with a proposition that is related to the original (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 

79) [BT]. 
 

Wittgenstein usa, no Big Typescript, Agostinho para traçar um perfil de teoria da 

linguagem que o autor chama de uma “linguagem primitiva” ou “linguagem agostiniana” e tal 

linguagem seria assim como “um cálculo”. Esse perfil de teoria da linguagem envolveria a 

compreensão da linguagem por meio de alguma teoria do “sentido como representação” e da 

“representação como projeção”. Nesse contexto, a percepção seria tratada como um 

expediente reprodutor de “cópias” da realidade percebida. Há também, a ser levado em conta, 

o caráter fundacionalista desse tipo de teoria da linguagem que é sempre expresso pela 

necessidade da relação de nomeação direta na sua base, colocando sempre a linguagem como 

o intermediário entre representação e representado.  

Wittgenstein afirma que Agostinho relata uma espécie de gênese temporal da 

linguagem colocando a relação de nomeação, aprendida através do gesto de ostensão, como o 

início da linguagem. A ideia é a de que a lógica do funcionamento da nossa linguagem 

poderia ser elucidada através do modo como a linguagem é aprendida. Crianças são 

introduzidas à linguagem através do aprendizado dos nomes das coisas. Por trás da ideia de 

que a ostensão acompanhada do nome funciona como um gesto instaurador da linguagem 

está, também, uma certa ideia, segundo Wittgenstein enganosa, de como se dá a relação entre 

representação e realidade. Acredita-se que alguém, ao ser apresentado a um certo objeto, 

associa o seu nome à imagem projetada em sua mente. Assim, através da retenção dessas 

imagens guardadas pela memória, sempre que essa pessoa ouvisse o nome de tal objeto sua 

imagem lhe surgiria à mente. Os nomes dessa maneira teriam o papel de “evocar no espírito” 

do ouvinte um correlato representacional da figura que fora associada ao nome no momento 

da aprendizagem do mesmo. 

O gesto de ostensão é imaginado por Wittgenstein como o instaurador da linguagem 

numa visão primitiva da mesma, assim, ao apontar e dizer o nome, a imagem do objeto 

nomeado seria captada e retida na mente alguém. Não é estranho que se pense, nesse 

contexto, que haja um correlato mental para o nome que é justamente algum objeto que 

aparece na imagem que o espectador reteve em sua mente no momento da aprendizagem do 

nome. Vejamos que, quando queremos explicar o sentido de uma proposição, comumente 

apontamos para a situação que ela descreve, mesmo sabendo que a situação em si não é “o 

sentido” da proposição, assim como um objeto é o correlato de um nome. Fazemos isso por 

imaginar que a apresentação da situação serve como um exemplo da mesma, como se 
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disséssemos: “- caso não tenha na memória uma imagem disponível para cada nome que 

aparece na proposição, guarde essa”. A cena real explicaria o sentido da situação retratada, de 

certa maneira, diante dela. O que mais se poderia perguntar? Tudo o que se pudesse perguntar 

e que, inclusive, deveria poder ser respondido. 

 Quando consideramos a “representação” como uma “cópia”, o aspecto contextual no 

qual a projeção de tal cópia é feita não é levado em conta e as relações entre nome e objeto, 

proposição e sentido, são tomadas de maneira abstrata, independentemente de qualquer 

situação interlocutória. Wittgenstein aponta, no Big Typescript
61

, que o tratamento de uma 

proposição como um nome, uma etiqueta, ocasiona sérias confusões, como tratar o sentido de 

uma proposição algo como um correlato para o qual se possa apontar, como o correlato dos 

nomes da linguagem ordinária devem ser esse tipo de coisa, algo que possa ser indicado por 

um gesto de ostensão. E aqui vale lembrar que os nomes simples tractarianos deveriam ter 

exatamente essa função de apontar
62

 para sua referência na realidade, ainda que isso fosse 

pensado de modo bastante abstrato. A percepção, segundo uma visão primitiva acerca da 

linguagem seria assim tratada como uma projeção mecânica feita pelo pensamento entre 

signos e imagens projetadas, atribuindo aos fenômenos o caráter de “cópias”. Apesar de tudo 

o que dissemos sobre a concepção da percepção como reprodução ou projeção de um modelo 

em outro, a realização desse “processo mecânico feito pelo pensamento” ainda parece um 

tanto quanto obscura. Poderíamos nos perguntar, mais uma vez e sempre, como, de fato, a 

linguagem estabelece qualquer conexão que seja entre representação e representado, quando 

ambos são concebidos como separados. 

 Wittgenstein irá comentar que temos a convicção de que a compreensão tem algo de 

essencial e o signo de meramente acidental. Não tem importância qual signo se usa, o sentido 

ou significado é o que parece importante para o sucesso da comunicação e compreensão do 

processo através do qual a representação é concebida. Comentamos que o signo deveria trazer 

à mente do ouvinte o sentido e indicar a referência das palavras, a fim de que a linguagem 

                                                           
61 WITTGENSTEIN, 2005b [BT, cap. 21]. 

62 Vale ressaltar que, embora possamos sugerir que o aspecto “projetivo” originado na ideia de Bild é criticado 

por Wittgenstein por sugerir falsas imagens dualistas acerca da representação e da realidade, gostaríamos aqui de 

comentar que a noção de Bild tractariana dirá respeito apenas aquilo que for relativo ao campo visual e a 

compreensão de uma ocorrência no mesmo, ou seja, à identificação da Bild com uma representação cuja 

explicitação do sentido envolve uma “representação imagética”. Ao passo que chamarmos essa “representação 

imagética” ou simplesmente “imagem” de “imagem interna”, distinguindo-a de uma realidade externa – 

empírica, já extrapolamos a teoria pictórica do TLP que parece não se pronunciar suficientemente sobre essas 

questões. Não se pode dizer que no Tractatus haja uma teoria sobre a fenomenologia, nem sobre a percepção e o 

caráter abstrato da Bild tractariana ressalta justamente esse aspecto. Por isso afirmamos que as críticas 

wittgensteinianas posteriores, endereçadas à ideia de projeção, ao tratar de questões “mentalistas” e “dualistas”, 

extrapolam o diálogo do autor com ele próprio. 
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cumpra seu papel de comunicar alguma coisa, transmitir um conteúdo. Esse “trazer à mente” 

ou “evocar no espírito” ainda nos parece algo um tanto obscuro. Como isso acontece mesmo? 

Como um signo é capaz de transmitir a outra pessoa um conteúdo? 

 
Understanding is seem as essential, the sign is accidental. - By the way, in that case 

what is the point of the sign, anyway? – Only to make oneself understood to others? 

But How does this happening? – Here the sign is seen as a drug that is supposed to 

produce in someone else the same feelings that I‟m experiencing 

(WITTGENSTEIN, 2005b, p. 2) [BT].  
 

Wittgenstein usa uma analogia para elucidar como a noção de “significado” está 

associada a uma noção errônea de sentido como “ideia na mente” ou “objeto interno”. O autor 

do Big Typescript sugere que signos poderiam ser comparados a algum tipo de medicina ou 

droga que, ao ser usada, provocaria uma certa reação, que nesse caso seria a experiência 

representacional que ocorreria na mente do sujeito assim que ele entrasse em contato com um 

signo e então o compreendesse ou interpretasse (1.1.4). O filósofo austríaco afirma que essa 

ideia de que o signo teria essa função de transmitir uma sensação, assim como uma medicina-

droga, é ocasionada por analogias errôneas feitas a partir da compreensão da linguagem 

oferecida por essa visão primitiva focada em seu modo de aprendizado e gênese [BT 7-11,12]. 

Imaginamos que o sentido esteja relacionado a uma imagem mental que guardamos na 

memória, uma imagem que contenha os objetos nomeados nas proposições e tendemos a 

associar a posse dessa imagem com a capacidade de compreender ou interpretar um signo. 

 
O uso dos nomes (nouns - particípio) “sentido”, “referência” e “compreensão” nos 

seduzem a crer que esses sentidos se contrapõem aos signos, assim como um nome 

se opõe a coisa que é seu portador. Dessa maneira, alguém poderia dizer: „O signo 

tem uma referência (Bedeutung) bem específica, está sendo usado de um modo bem 

específico, o qual tenho de expressar através de outras palavras, apenas porque nos 

falta algo melhor‟. O sentido, a intenção, é análogo a alma do signo, que eu gostaria 

de poder apontar diretamente, mas para o qual podemos apontar apenas 

indiretamente, através do seu corpo (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 26) [BT, cap. 3].  
 

A analogia do “sentido” com a “alma” trata, justamente, desse aspecto enganador de 

que nos deixa com a sensação de que a linguagem é sempre um expediente insuficiente. O 

desdobramento dessa ideia errônea, que também só poderia ser enganador, seria considerar o 

sentido analogamente ao nome e, assim como um nome tem uma referência e ela é algo para o 

qual se pode apontar, desejamos fazer o mesmo com o “sentido” de nossas proposições: 

desejamos que eles sejam o correlato das proposições para o qual se possa apontar, assim 

como se pode apontar para o correlato de um nome. E aqui vale sinalizar que, assim como o 

sentido das proposições ordinárias, os “nomes” usados em proposições fenomenológicas 
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seriam igualmente problemáticos, pois se esperaria deles uma referência dada no âmbito 

fenomênico. 

Ainda que seja superada a comparação de uma “realidade fenomênica” quanto a outra 

realidade empírica, a partir de um ponto de vista idealista, como comentamos em 1.3, ainda 

podemos pressupor sua comparabilidade quanto a outros fenômenos, na medida em que 

fenômenos sejam tratados como “cópias” da realidade externa, ou “imagens” na mente de 

alguém. A pressuposição de comparações entre fenômenos é dada num contexto “mentalista” 

e “dualista”, por assim dizer, e ao considerarmos essas questões num contexto “pós ascensão 

semântica” percebemos que pressuposições de comparações entre fenômenos são, por 

princípio, impossíveis (absurdas): quando examinadas nos levam a algum tipo de “metáforas 

da comparação”.  

Parece-nos, no ponto da investigação em que nos encontramos, importante ressaltar 

que um dos aspectos da crítica à posição realista seria o de que, em última instância, devido 

ao caráter “verificacionista” de suas proposições, ainda que elas sejam empíricas quanto à 

“forma”, elas devem remeter ao âmbito fenomênico para explicitação de seu sentido
63

. Dessa 

maneira, aquilo que se espera que os nomes simples tractarianos fizessem, “apontassem” 

diretamente ao seu correlato, é também esperado dos nomes da linguagem ordinária de 

tendência realista, bem como dos nomes que aparecem em descrições fenomenológicas, por 

isso usamos para falar de um modo geral que a linguagem pode ser concebida segundo certo 

caráter “entificador” em lugar de simplesmente “realista”, quando mantida sua abordagem 

fundacionalista. 

 Wittgenstein comenta, como citamos anteriormente, que nessa concepção 

representacional projetiva, dado o fundacionalismo envolto de linguagem, o “sentido” parece 

ter as mesmas características problemáticas que a alma - é inacessível e, portando, é absurdo 

querer apontar pra ele, ainda que sejamos levados a desejar poder fazer isso. Por vezes, diante 

da sensação de certa incapacidade expressiva, dizemos algo do tipo: “se eu pudesse te mostrar 

a imagem que tenho em mente você saberia o verde do qual estou falando”. Na compreensão 

da linguagem como droga, a linguagem deveria conter algo de telepatia, na medida em que ela 

deveria transportar, de alguma maneira, as imagens da mente de uma pessoa para a mente de 

outra pessoa, mas notamos que ela nunca é capaz disso realmente.  

Espera-se que a representação “mental” se comporte como uma entidade material, na 

medida em que, a partir de sua posse, é esperado dela que se mantenha disponível e possa, de 

                                                           
63 PRADO NETO, 2017b, p. 138. 
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alguma maneira, ser comparada a outras representações. Wittgenstein oferece vários, e 

tratamos aqui de alguns, casos-limite onde a linguagem poderia parecer insuficiente para 

expressar um pensamento e poderíamos assim sermos levados a desejar poder apontar para o 

próprio pensamento e mostrá-lo a alguém. Desejaríamos, nesses casos, poder usar algum tipo 

de expediente telepático que permitisse o compartilhamento, entre as pessoas, dos conteúdos 

de suas mentes (as “imagens” do campo visual). Alguém poderia, por exemplo, descrever algo 

como uma fisionomia ou uma certa cor e o ouvinte poderia não se sentir completamente 

seguro de que aquilo que imagina, a partir das palavras ouvidas, corresponda à “imagem” na 

mente de quem fala. Vejamos algumas palavras de Wittgenstein sobre isso: 

 
One would like to say, only a thought can say it completely, not a sign 

(WITTGENSTEIN, 2005b, p. 72) [BT]. 
 

Se comparo os fatos da experiência imediata com as imagens na tela e os fatos da 

física com imagens da tira do filme, há nesta última, uma imagem presente e 

imagens passadas e futuras.  Mas na tela há somente o presente (WITTGENSTEIN, 

2005a, p. 67) [OF, cap. 5 (51)].  
 

Todas as vezes que nos baseamos nesse modelo representacional da linguagem como 

medicina telepática, tratando os fenômenos como “cópias” ou “imagens materiais”, acabamos 

lidando com questões como essas que nos levariam a crer que a nossa percepção é de alguma 

maneira defeituosa, ou por não permitir a comparação entre as cópias contidas na mente de 

pessoas diferentes, ou por não se poder comparar um fenômeno presente com um passado, 

como vemos na segunda citação feita acima. Esse seria outro aspecto problemático por supor 

alguma “comparação” impossível ainda que, novamente, essa comparação não envolva mais a 

comparação de duas “realidades”, uma mental e outra empírica, mas pressupõe a 

comparabilidade entre dois fenômenos, um presente e outro passado. Ambos os casos se 

mostram igualmente problemáticos no que diz respeito à expectativa quanto a uma possível 

comparação.  

Assim como são problemáticas comparações entre representação e representado, é 

problemática a pressuposição de comparações entre realidade presente e passada, como 

vemos pelas palavras de Wittgenstein: 

 
The agreement between propositions and reality resembles the agreement between a 

picture and what it depics only in so far as it resembles the agreement between 

memory-image and the present object (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 67) [BT]. 
 

E aqui a impossibilidade de comparação não envolveria o problema do acesso a outras 

mentes (duas telas), pois se trataria da comparação entre um fenômeno presente e um 
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fenômeno passado (dois fotogramas na mesma tela). Wittgenstein está, a todo momento, 

alertando para o caminho errôneo pelo qual se encaminham tais argumentações, quando todas 

tratam uma experiência fenomênica perceptual como o ato de gerar cópias, concebendo assim, 

os próprios fenômenos de maneira errônea ao introduzir um tipo de abordagem que sugere um 

dualismo entre “mente e mundo” que, segundo argumentamos, Wittgenstein não acompanha. 

Segundo uma visão da linguagem que compreenda a percepção visual de maneira errônea, 

tendemos a tratar a linguagem como uma substância medicinal, uma droga, que teria o papel 

de “evocar no espírito” ou “projetar na mente” dos ouvintes de certas palavras, a presença de 

certas “imagens” e, como vimos, essas ideias estão envoltas em idealizações ilusórias. A 

reprovação de Wittgenstein parece bem clara no trecho abaixo: 

 
The sense of the proposition isn‟t soul-like; it‟s what is given as an answear to a 

request for an explanation of the sense... Whatever role the proposition plays in the 

calculus, that is the sense. (Therefore) its sense is not located behind it (like the 

psychological process of imagination, etc.) (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 65) [BT]. 
 

 O aspecto que nos esforçamos por enfatizar ao expor pormenores da crítica 

wittgensteiniana à noção de “sentido” como “representação”, assim como à noção de 

“representação” como “cópia” ou “imagem interna”, é a denúncia de que um certo modo 

“primitivo” de conceber a linguagem sempre gera expectativas frustrantes, nos levando de 

algum modo à pressuposição de comparações que, ao serem examinadas, se mostram 

absurdas. A nova noção de “ser significativo”, que encontraremos a partir do período 

intermediário e na obra madura de Wittgenstein, dispensará todo esse aparato ontológico que 

surge através de uma tendência entificadora da linguagem (já comentamos mas vale ressaltar, 

que essas críticas extrapolam o diálogo do autor com ele próprio, e dificilmente poderiam ser 

direcionadas ao próprio Tractatus). Esse novo tratamento de antigas questões nos 

proporcionará uma melhor compreensão, também, do processo de ascensão semântica que 

argumentamos ocorrer no pensamento de Wittgenstein do Big Typescript em diante. Se antes 

a linguagem, por uma via fundacionalista, teria o papel de conectar a representação com a 

“realidade”, após o processo de ascensão semântica e tendo como resultado a tese da 

“autonomia da gramática”, teremos outras relações em lugar destas que viemos criticando.  

 

 

2.1.2 Um novo tratamento das noções de “sentido” e “gramática” 

 

 

Logo nos capítulos iniciais do Big Typescript, Wittgenstein se mostrará crítico dessas 

ideias acerca do “sentido” como “imagem” projetada, passível de objetificação ou entificação. 
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Essas ideias serão discutidas ao longo de vários capítulos, aqui citamos trechos retirados de 

alguns deles. Wittgenstein nos esclarece que um uso não equivocado da noção de “ter 

sentido” seria aquele em que atribuímos a uma proposição “ter sentido” como “ter um uso em 

algum contexto interlocutório” e não um correlato que extrapole a linguagem, como seria a 

intenção de uma linguagem-medicina. 

 
I mean by the word “understanding” a correlate of an explanation of sense, not of an 

– say, a medicinal – influence (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 9) [BT].  
 

 O trecho 1-18 do Big Typescript parece também aludir a essa mesma reclamação e 

indicar a mudança com relação à concepção de “sentido” que argumentamos estar ocorrendo 

no pensamento de Wittgenstein. No trecho mencionado lemos que: “A questão „O que você 

quer dizer?‟ é respondida por: „eu quis dizer p‟ e não „eu quis dizer o que eu disse com „p‟”. 

Compreendemos que a reprovação à menção da proposição “p” na segunda alternativa de 

resposta nos indica a mudança que está ocorrendo quanto à concepção do sentido já que, ao 

invés de dar uma outra proposição explicativa do sentido da primeira, a menção ao “p” nos 

indica que haveria um único sentido descrito por uma única proposição “p” e qualquer 

tentativa de explicação deveria retornar sempre à proposição inicial. Isso parece demonstrar 

que a insatisfação de quem questiona só poderia ser satisfeita fora dos limites da linguagem, 

com um gesto de ostensão que indicasse a situação descrita na realidade empírica ou, pior, na 

própria experiência fenomênica, como se ela fosse um objeto passível de ser explicada via 

ostensão ou comparada com outras experiências. 

 A nova noção de “ser significativo” exposta no Big Typescript, ao retirar o antigo 

caráter abstrato concepção da linguagem, nos põe diante de ideias que serão muito 

importantes na compreensão da ascensão semântica, a saber, as noções de “gramática” e 

“contexto”. A ideia de contexto de interlocução envolve considerar que a linguagem sempre 

ocorre em alguma situação real e o contexto do proferimento deve ser levado em conta para a 

determinação do seu sentido. No Tractatus a proposição já era considerada uma ocorrência, 

um fato no mundo mas, além de desconsiderar a natureza fenomenal dos fatos, o contexto de 

proferimento era algo irrelevante para a consideração do sentido das proposições. Desse 

modo, a proposição na teoria pictórica, ainda que factual, era tratada abstratamente. A 

passagem a seguir pode ser compreendida como uma alusão do autor a essa mudança: 

 
Philosophy is concerned with existing languages and shouldn't pretend that it has to 

deal with an abstract language (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 57) [BT, cap. 16]. 
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 Essa mudança na concepção de linguagem é amplamente reconhecida no pensamento 

de Wittgenstein a partir das Investigações Filosóficas. No Big Typescript, a ideia de jogos de 

linguagem ainda não aparece plenamente desenvolvida, mas Wittgenstein já fala em distintos 

contextos de interlocução e distintas linguagens funcionando sob gramáticas distintas como já 

comentamos. A introdução do contexto interlocutório e o atrelamento da noção de “ser 

significativo” à noção de “ter um uso” além de retirar o caráter entificador e abstrato da 

linguagem, introduz a possibilidade de distinguir as particularidades de cada contexto 

interlocutório. Wittgenstein sugere que cada linguagem pode ser considerada como um 

cálculo, há cálculos primitivos, como os que já comentamos, que se limitam às relações 

estabelecidas pela nomeação, mas eles não serão os únicos. Haveria várias linguagens ou 

cálculos distintos e as explicações do sentido ou das palavras ou das proposições, de 

quaisquer dessas linguagens, dirá respeito, sempre, aos seus usos possíveis, como fazemos 

quando explicamos as regras de um jogo, através de explicações do uso em que cada peça tem 

num jogo. 

 

The question “What is a word?” is completely analogous to “what is a chess piece?” 

(WITTGENSTEIN, 2005b, p. 57) [BT]. 
 

 Nessa analogia entre uma palavra numa linguagem e uma peça num jogo, importa que 

a explicação de ambas é dada através de explicações do seu uso. Nessa comparação, nomear 

uma peça, dar nome a um objeto, é algo primitivo sobre o próprio jogo, que só será 

compreendido e poderá ser jogado na medida em que se saiba o uso das peças nomeadas. 

Assim como há um conjunto de regras para cada tipo de jogo, compara-se as gramáticas a tais 

conjuntos de regras e. assim como as regras de cada jogo delimitariam o uso de cada peça em 

cada jogo específico, as regras das gramáticas delimitariam o uso de cada palavra em cada 

contexto específico.  

 Essas mudanças no pensamento de Wittgenstein quanto à concepção da linguagem, 

especificamente, quanto aos temas relacionados ao “sentido” e a “gramática” aqui tratados, 

nos são de grande relevância, pois, justamente, abrem caminho para nossa investigação acerca 

da inexatidão fenomênica visto que outrora, como comentamos ao longo do capítulo 1 (sobre 

as consequências do projeto fenomenológico), estas questões pareciam não terem condições 

adequadas para seguirem sendo investigadas. A ascensão do significado a um expediente 

puramente linguístico e a caracterização das proposições explicativas do significado como 

uma gramática autônoma nos permitirá prosseguir a investigação inicial acerca da 

compreensão da tese da inexatidão fenomênica, visto que poderemos nos perguntar, não mais 
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acerca de algum correlato para o termo “inexatidão”, mas sobre como esse termo é usado em 

nossas expressões, já que todas serão consideradas quanto à sua possibilidade de ocorrência 

em alguma situação. A intenção de prosseguir essa investigação por esse caminho é explícita 

no Big Typescript e gostaríamos aqui de relembrar uma citação feita anteriormente, de 

Wittgenstein: 

 
Of course we are talking about the spatial and temporal phenomenon of language. 

And not about a non-spatial, non-temporal absurdity. But we are talking about it as 

we do about the pieces in a chess game, about its use in the game, and not about its 

physical properties (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 57) [BT]. 
 

Os temas levantados por essa citação poderiam ser muitos e trataremos mais 

detidamente de alguns deles a partir da próxima seção. Por hora, importa ressaltar, mais uma 

vez, que estamos diante de uma nova concepção de todas as relações linguísticas em torno das 

expressões fenomênicas que priorizará investigar o uso e ocorrência de seus termos, ao invés 

de tratá-la como tratamos outras coisas que também fazem parte da realidade e são, 

geralmente, tratadas segundo propriedades comumente usadas em análises físicas. O processo 

de ascensão semântica envolve indicar um novo ponto de vista acerca de todas as noções 

envolvidas na relação de “representação”, assim como indicar um novo método a ser seguido, 

qual seja: o exame das regras da própria gramática.  

 
A essência da linguagem, contudo, é um modelo (Bild), da essência do mundo; e a 

filosofia pode, de fato, enquanto administradora da gramática, compreender a 

essência do mundo. Isso não em proposições da linguagem, mas em regras para essa 

linguagem que excluam combinações contrassensuais de sinais (WITTGENSTEIN, 

PB 54 apud ENGELMANN, 2017c, p. 106). 
 

É nesse contexto que a tese da “autonomia da gramática” é levada a cabo, tendo em 

vista as dificuldades que a noção de “gramática” enfrentará, uma vez que ela terá de, além de 

superar os problemas inicialmente apontados acerca do seu desconhecimento no contexto 

fenomênico, desempenhar a função de “mostrar” verdades essenciais, sem o aparato  

fundacionalista e verificacionista que fora outrora característico da teoria da linguagem do 

autor. No Big Typescript, a noção de “gramática” irá desempenhar o papel que lhe é próprio 

através da explicitação, ou melhor dizendo, através da explicação do “sentido” das 

proposições cotidianas.  

A noção de “gramática” aparecerá no Big Typescript intrinsecamente conectada com a 

noção de “sentido”, assim como a noção de “sentido” continuará, de certa maneira, 
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intrinsecamente conectada a noção de “possibilidade”
64

 vistos, porém, todos sob outro ponto 

de vista, como viemos comentando. A antiga aprioricidade relacionada ao sentido será 

preservada na medida em que o sentido se relaciona com a gramática e a gramática é 

autônoma. Lemos no capítulo 14: 

 
What interests Philosophy about the sign, the meaning that is decisive for it, what is 

laid down in the grammar of the sign (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 48) [BT].  
 

A nova noção de “significado” será tratada como um expediente linguístico que deve 

ser explicado por outras proposições na linguagem. O sentido não mais será tratado como um 

expediente passível de ser “entificado”, de alguma maneira, no ato da representação ou que 

deva ter como correlato objetos nomeados por nomes-etiqueta.
65

 Isso significa que aquele 

modelo estrutural fundacionalista, oriundo da ideia de análise lógica onde realidade e 

representação aparecem separadas e precisam ser conectadas de alguma maneira, 

desaparecerá. Lemos como título do capítulo 43 do Big Typescript as seguintes afirmações: 

 

A conexão entre a linguagem e a realidade é estabelecida através de explicações de 

palavras, which explanations belong in turn to grammar. So that Language remains 

self-contained, autonomous (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 141) [BT].  
 

 As explicações dos termos são parte da gramática que, como lemos no trecho acima 

citado, bastam a si mesmas, são autônomas
66

. Essa nova tese, com relação ao sentido das 

proposições, pode também ser compreendida através da mudança da própria noção que será 

usada para denominar esse expediente: o que antes era “o sentido” (bedeutung)
67

, será 

substituído pela noção de “ser significativo”
68
. Ter sentido, “o sentido”, parece se conectar a 

ideia de “sentido como representação”, encontrada na teoria pictórica tractariana, onde uma 

Bild tem sempre um único sentido que, apesar de ser determinado a priori, seria o expediente 

diretamente envolvido na conexão entre linguagem e realidade; já “ser significativo”, para 

uma proposição, será ter um uso dentro da linguagem, ter alguma interpretação em algum 

contexto de proferimento possível, uma entre outras. 

                                                           
64 Cf. WITTGENSTEIN, 2005b [BT], cap. 27. 

65 Cf. WITTGENSTEIN, 2005b [BT], capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 56. 
66 Cf. sobre a impossibilidade de justificação da gramática em ENGELMANN, 2017b, pp. 52-59. 

67 Cf. BT, capítulo 1: Understanding, meaning, drop out of our considerations; e capítulo 2: “Meaning” used 

amorphously. “Meaning” used equivocally. 

68 Cf. BT, no capítulo 3: Understanding as a correlate of an explanation; capítulo 8: Meaning, the position of 

the word in grammatical space; e capítulo 9: The meaning of a word is what the explanation of its meaning 

explains. 
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A questão acerca da inexatidão de proposições fenomênicas precisará passar por uma 

revisão conceitual se quisermos progredir em nossa investigação, visto que a própria noção de 

“proposição” ou “representação” deve ser repensada sob outro ponto de vista, dado o processo 

de ascensão semântica que afirmamos ocorrer no pensamento de Wittgenstein ao longo do 

período intermediário. No final do período intermediário, já no capítulo 94 do BT, ao retomar 

antigas questões presentes no Tractatus e em 29-30-31, Wittgenstein indica um novo ponto de 

vista a ser adotado, para se chegar ao mesmo fim, que é ter algum conhecimento sobre a 

essência da realidade; e esse novo ponto de vista envolve considerar o que se esperava com as 

ideias de análise e linguagem fenomenológica. Wittgenstein se dará conta, justamente ao 

tratar mais detidamente da separação das gramáticas, que o conhecimento da gramática, 

especificamente fenomenológica, teria sido o seu intuito desde o início. 

 

 

2.2. Retomando a investigação sob um novo ponto de vista 

 

 

 O capítulo 94 do Big Typescript é intitulado “Fenomenologia é Gramática” e 

selecionamos, nesse capítulo, aspectos relevantes para nossa investigação, a saber: 1) a ideia 

de que é através fenomenologia que serão estabelecidas regras para a delimitação do sentido 

das proposições e, assim, a identificação da fenomenologia com um conjunto de regras; 2) 

acerca da natureza das proposições fenomênicas poderemos afirmar que: não faz sentido 

distinguir uma parte nominal e outra predicativa, a única distinção proposicional que 

encontraremos no âmbito fenomênico será entre expressões de experiências e expressões 

regras; e 3) o processo de ascensão semântica que está atuando na nova concepção de 

“expressão fenomênica” altera a questão inicial que deve então ser colocada de outra maneira, 

a saber: como compreender a expressão da regra que versa sobre a indeterminação 

característica das expressões fenomênicas. Trataremos desses três aspectos nas 3 seções 

seguintes.  

 

 

 

 

2.2.1 Fenomenologia como conjunto de regras 
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1) A ideia de construção de uma linguagem fenomenológica, assim como a ideia 

inicial acerca da “grande análise”, envolvia considerar que características essenciais da 

linguagem-realidade seriam reveladas a partir da compreensão de sua estrutura. Dessa 

maneira, inicialmente, o sentido das proposições seria explicitado na medida em que elas 

pudessem se enquadrar no modelo estrutural proposto pela ideia de análise lógica. Uma 

investigação acerca da possibilidade de explicitação do sentido proposicional seria, a grosso 

modo, a explicitação das condições de sentido de qualquer proposição. Wittgenstein se dá 

conta de que aquilo que deveria ser revelado através da compreensão do processo de análise 

ou construção da linguagem fenomenológica não seria nada além do que a própria gramática, 

a partir da qual são concebidas as regras de aplicação e uso da nossa linguagem. As palavras 

de Wittgenstein são bastante claras sobre isso: 

 
Uma proposição é analisada completamente em termos lógicos se sua gramática é 

completamente esclarecida (…) Agora já não tenho como objetivo a linguagem 

fenomenológica, ou a “linguagem primária”, como costumava chamá-la. Não mais a 

considero necessária. Tudo o que é possível e necessário é separar o que é essencial 

do que não é essencial em nossa linguagem (...) Uma compreensão do que é 

essencial e do que não é essencial em nossa linguagem para que ela tenha condições 

de representar, uma compreensão de quais partes da nossa linguagem são rodas que 

giram ociosamente, equivale à construção de uma linguagem fenomenológica 

(WITTGENSTEIN, 2005a, p. 37) [OF]. 
 

(…) a fenomenologia seria a gramática das descrições dos fatos sobre os quais a 

física constrói suas teorias (WITTGENSTEIN, 2005a, p. 37) [OF]. 
 

 Comentamos anteriormente que uma das consequências do fracasso do projeto 

fenomenológico teria sido, justamente, que Wittgenstein havia percebido, a essa altura, que 

quando proferimos qualquer proposição já temos para com ela expectativas quanto ao seu 

sentido, expectativas que foram, anteriormente ao seu uso, determinadas por alguma 

gramática e geralmente usávamos, erroneamente, a gramática de proposições fisicalistas. 

Lemos no capítulo 94 do BT que “The linguistic form “I perceive “x”” originally refers to a 

phenomenon (as an argument) in psysical space...” e essa confusão, ao gerar expectativas 

dualistas ou comparativistas, teria impedido a constatação do caráter gramatical que deve ser 

atribuído à fenomenologia. A fenomenologia deverá, então, ser concebida como um conjunto 

de regras pertencentes à gramática fenomenológica que deverão estabelecer os limites do 

sentido de quaisquer proposições, inclusive aquelas acerca da realidade física já que 

descartará qualquer distinção essencial entre ambas, como já comentamos. 

A mudança que estamos apontando é uma mudança no método da investigação: se 

antes acreditava-se que o essencial seria revelado através da análise, que sugeria certo 
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dualismo, agora o essencial será dado através do conhecimento das regras da gramática 

fenomenológica. Wittgenstein começa o capítulo 94 do Big Typescript com a seguinte 

afirmação: 

 
The investigation of the rules of the use of our language, the recognition of these 

rules, and their clearly surveyable representation amounts to, i. e. accomplishes the 

same thing as, what one often wants to achieve in constructing a phenomenological 

language. 

Each time we recognize that such and such a mode of representation can be replaced 

by another one, we take a step toward that goal (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 320e) 

[BT].  
 

 O foco da investigação wittgensteiniana é, então, direcionado para o 

conhecimento das regras de aplicação da nossa linguagem fornecidas pela fenomenologia. 

Para compreensão dessas regras é preciso observar o âmbito fenomenológico em suas 

particularidades e Wittgenstein afirma, no final do trecho citado acima, que nos aproximamos 

da compreensão que buscamos sempre que reconhecemos que uma representação pode ser 

substituída por outra, não comparada. A possibilidade de substituição é algo que se dá num 

âmbito linguístico enquanto a possibilidade de comparação é dada num âmbito ontológico. 

Compreendemos essa afirmação, acerca da possibilidade de substituição, como um importante 

aspecto a ser considerado e que nos levará a considerações acerca do segundo ponto que 

destacamos nesse capítulo do Big Typescript, a saber, sobre a natureza das proposições 

fenomenológicas. 

 

2.2.2 A natureza expressiva da linguagem e a inadequação de relatos fenomênicos à estrutura 

reducionista da linguagem fundacionalista 
 

    

 2) Wittgenstein nos oferecerá, no capítulo 94 do Big Typescript, uma investigação 

mais detalhada sobre a gramática de relatos fenomênicos do tipo “Eu percebo x...”, “Eu vejo 

x...”. Um exemplo paradigmático, usado por Wittgenstein, é a descrição de uma experiência 

visual na qual o observador vê a imagem de dois círculos vermelhos sobre um fundo azul, 

sendo ambos os círculos do mesmo tamanho. Não há aqui uma discussão propriamente em 

torno da antiga questão da unicidade da representação: o que temos é a afirmação de que uma 

mesma experiência visual poderia ser descrita de diversas maneiras e isso não nos impediria 

de esperar dos termos que aparecessem em distintas descrições, que eles se comportassem 

como nomes-etiqueta. 
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 Dentre várias maneiras possíveis de descrever a experiência visual em questão, 

Wittgenstein sugere que poderiam ser dadas as seguintes descrições: “dois círculos 

vermelhos, sobre um fundo azul, organizados entre si sob certas relações espaciais 

específicas” ou “uma cor, mas duas localizações” e se, nesse caso, influenciados pelas noções 

de “substância” e “propriedade”, nos questionássemos sobre a expectativa que se poderia ter 

com relação ao que as propriedades “cor” e “localização” se aplicam, estaríamos tentados a 

dizer que elas se aplicam a dois objetos “that one could call” manchas ou círculos. Talvez 

façamos isso sem perceber, mas Wittgenstein alerta que usamos a palavra “mancha” assim 

como usamos a palavra “círculo” e esperamos que essas palavras se comportem como aquilo 

que podemos chamar de “nomes de objetos”, assim como esperamos que o correlato de um 

objeto seja algo como um corpo físico ao qual se aplicam as propriedades: “ser vermelho” e 

“ser circular”. Dizer que algo é “uma mancha vermelha e circular” parecerá o mesmo que 

dizer que “é um objeto vermelho e circular”. 

 
{{The explanation “here are two objects - spots, - that...” sounds like an explanation 

from physics. As when someone asks “What sorts of red circles are those that I see 

over there?”, and I answer “Those are two red lanterns, etc.” But here no explanation 

is being demanded (…) (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 320) [BT].  
 

 A resposta a uma pergunta como “que tipo de círculos vermelhos você vê ali?” ou 

“qual objeto você afirma ser vermelho e circular?”, parece ser satisfatória quando é dada 

através da indicação de um corpo ao qual se refere. Se pergunto “qual círculo vermelho você 

vê?” e obtenho como resposta “aquela lanterna, ela é circular e vermelha”, a indicação do 

corpo físico ao qual atribui-se o nome de lanterna parece satisfazer o questionamento. Uma 

mancha no campo visual não pode ser o mesmo tipo de coisa que um corpo físico. Se 

assentirmos para “mancha” como o nome de algo que possui a propriedade “ser vermelha e 

circular”, estaremos prontos para assentir que “mancha” é nome de um objeto que deve 

encontrar um correlato no mundo físico. Para o esperado correlato no mundo físico faz 

sentido atribuir-lhe um nome e supor que ele se comporta de uma certa maneira, a saber, 

como um corpo físico o qual comporta muitas propriedades que lhe são atribuídas em 

proposições que variam em torno da forma sujeito-predicado, “Fx”. Não parece adequado, no 

âmbito fenomênico, tentar reduzir a descrição a uma parte nominal e uma parte predicativa 

pois, para começar, a parte que estaríamos dispostos a chamar de sujeito ou argumento não 

deve ser confundida com o que chamamos de sujeitos ou objetos de proposições fisicalistas. 

  Wittgenstein nos aponta que fazemos essa confusão entre as gramáticas e 

alimentamos expectativas falsas com relação ao sentido dos termos usados em descrições 
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fenomênicas, ainda que não nos demos conta de estar fazendo isso, sempre que ficamos 

satisfeitos com esse tipo de resposta que indique um corpo no espaço físico, quando 

perguntamos sobre aquilo que tomamos como sujeitos em descrições fenomênicas. Talvez 

isso ocorra porque não temos clareza suficiente da gramática do âmbito fenomênico e fica 

evidente que não a temos quando demonstramos expectativas para com termos usados em 

descrições desse âmbito que se mostram inadequadas por serem indevidamente transportadas 

de contextos estranhos ao fenomênico. Wittgenstein afirma: 

 
What disturbs us is the lack of clarity about the grammar of the sentence “I see two 

red circles on a blue background” - in particular its relations to the grammar of 

sentences such as “Two red balls are lying on the table”, and “I see two colors in this 

picture” (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 320) [BT].  
 

 As expectativas frustradas, com relação ao sentido das proposições fenomênicas, 

teriam ocasionado problemas mais profundos que a mera possibilidade de não se compreender 

sobre o que se fala; esse engano teria provocado, também, o que chamamos “modo entificador 

de discurso”. O modo argumentativo adotado na investigação sobre o sentido e sobre a 

relação da linguagem com a realidade teria, até então, atuado numa espécie de modo 

metafísico, na medida em que precisava da entificação de coisas como substâncias as quais se 

referiam os nomes que apareciam em suas proposições. A análise ou redução das proposições 

da linguagem, entre uma parte nominal e uma parte predicativa, pode parecer adequada 

quando imposta a proposições fisicalistas. Dessa gramática fisicalista poderíamos imaginar 

que faz parte uma regra do tipo: “todo nome é nome de um corpo” e não faz sentido imaginar 

que essa regra poderia, de alguma maneira, fazer parte da gramática fenomenológica. 

 
The confusion arises from our believing that we have to decided about the presence 

or absence of an object (a thing) – of the spot; as when I decided whether I‟m seeing 

(in a physical sense) is a red coat of paint or a reflection (WITTGENSTEIN, 2005b, 

p. 320) [BT].    
 

 Wittgenstein aponta essa confusão ocasionada pela confusão das gramáticas e parece 

tentar se desvencilhar dela, na medida em que promove em sua investigação o que viemos 

chamando de “ascensão semântica”. A natureza expressiva das proposições fenomênicas é 

revelada nesse processo de ascensão. A estrutura sujeito-predicado se mostra inadequada no 

âmbito da gramática fenomênica, de modo que a mesma precisa ser compreendida por algum 

outro ponto de vista que a conceba independente de relações substância-propriedade. A 

compreensão dessa gramática começará a ser positivamente caracterizada. 
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  A primeira caracterização da gramática fenomênica, segundo tudo o que investigamos 

até agora, se origina numa mudança no próprio estatuto da noção de “proposição”, na medida 

em que sua caracterização envolverá considerar expressões que não são redutíveis em termos 

descricionais, ou seja, passíveis de serem analisadas em uma parte nominal e outra parte 

predicativa, motivo pelo qual não usaremos mais os termos “descrição fenomenológica” 

juntos, mas sim “expressões” de experiências fenomenológicas; e também podemos 

acrescentar a essa conclusão que, na fenomenologia, podemos destacar dois níveis de 

expressão: as expressões de experiências, que versam diretamente sobre os fenômenos – e 

assim como toda a linguagem fazem parte daquilo que Wittgenstein chama “segundo sistema” 

(o âmbito da contingência) e as “regras” – expressões que, apesar de ocorrerem no mesmo 

âmbito contingente das expressões do segundo sistema, expressarão “regras” que pertencerão 

ao que Wittgenstein chama “primeiro sistema” e nós consideramos o “âmbito do “apriori” ou 

da “lógica”.  

 
A linguagem ela própria pertence ao segundo sistema (WITTGENSTEIN, 2005a, p. 

81) [OF, VII, 68c].  
 

 Retornaremos à primeira caracterização wittgensteiniana que destacamos na 

Gramática Fenomenológica e discutiremos o caráter expressivos da linguagem nas próximas 

duas seções. Por hora, basta apenas comentar seu caráter “fenomenal” ou “real” visto seu 

pertencimento ao segundo sistema, o âmbito do “contingente”, como comentamos. Com a 

superação da ideia dualista de descrição como cópia, as experiências imediatas podem ser 

diretamente expressas de maneiras distintas e, como Wittgenstein defende, as regras devem 

abranger aspectos essenciais da linguagem, já que devem delimitar o sentido de toda 

representação possível, tendo assim um caráter puramente regulativo. O caráter a priori 

concedido por Wittgenstein às regras da gramática fenomenológica não implica em sua 

separação lógica da realidade contingente, mas sim que a ocorrência de expressões de regras, 

explicações acerca do sentido das expressões de experiências ou quaisquer expressão da 

linguagem, é algo que só ocorrerá numa situação interlocutória e nisso consiste a própria 

conexão da linguagem com a realidade, ou melhor dizendo, a realidade é o lugar no qual a 

linguagem ocorre, de modo que nenhum tipo de “conexão” intermediária entre ambas as 

noções será necessária. Lemos ainda no capítulo 94 do Big Typescript:   

 
Isn‟t harmony, at least partially, phenomenology, i. e. grammar! Harmony isn‟t a 

matter of taste. 
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In grammar, the application of language is also described – what we would like to 

call the connection between language and reality (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 322) 

[BT].  
 

Prosseguiremos o exame das questões aqui, por fim, levantadas na seção a seguir.  

 

2.2.3 Expressões de experiências e expressões de regras - questões acerca da natureza 

fenomenal da linguagem e a natureza a priori das regras  

  

 

 3) O processo de ascensão semântica que está atuando na nova concepção de 

“expressão fenomenológica” altera a nossa questão inicial que deve, então, ser recolocada de 

outra maneira, a saber: como compreender a expressão da regra que regula a indeterminação 

característica das expressões fenomênicas. Assim como parece ser a regra para proposições 

fisicalistas que elas indiquem um corpo, poderíamos nos questionar sobre o que significa para 

a fenomenologia a afirmação de que suas expressões são inexatas. Ao tentarmos compreender 

o conceito de inexatidão, não como propriedade de um corpo, mas como uma característica de 

expressões fenomênicas, já estamos usando essa tese como a expressão de uma regra da 

gramática fenomenológica.  

 Antes ainda de tentarmos compreender qualquer regra um específico, o que faremos 

ao longo de todo o capítulo 3, julgamos importante, na presente seção, explorar alguns 

aspectos da noção de “regra” em geral. Buscamos sobretudo compreender o caráter 

puramente normativo atribuído às “regras”, além de também diferenciá-las das “expressões de 

experiências”. As noções de “expressão de experiências” e “experiência fenomênica” serão 

tratadas em mais detalhes nas seções (e em suas subseções) 3.2 e principalmente 3.3, 

respectivamente; por hora, nos bastará explorar algumas distinções entre as expressões de 

“experiências” e as expressões de “regras”.  

 Como comentamos ao final da seção anterior, todas as expressões da linguagem, 

inclusive as “expressões de regras”, ocorrerem no mesmo âmbito, o âmbito da realidade 

contingente, ou seja, o âmbito da realidade empírica e hipoteticamente fisicalista ou 

simplesmente como denominou Wittgenstein: o “segundo sistema”. Entretanto, as regras, 

diferentemente de outras expressões, pertencem a outro âmbito denominado por Wittgenstein 

de “primeiro sistema” e o consideramos o âmbito da aprioricidade ou da lógica. Diante 

dessas novas considerações wittgensteinianas, talvez ainda imbuídos em problemas antigos, 

poderíamos nos fazer duas questões: 1) se experiências fenomênicas são relatadas em 

situações interlocutórias, empíricas, como elas poderiam expressar adequadamente a realidade 
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fenomênica? e 2) do mesmo modo, se as regras são proferidas em situações reais, 

contingentes, como compreender seu caráter a priori? Não podemos afirmar que daremos 

alguma resposta a essas perguntas mas, a seguir, exploraremos cada uma delas. 

 1) Comecemos por mencionar algumas palavras de Wittgenstein, que se seguem logo 

após a penúltima citação da seção imediatamente anterior, quando citamos a afirmação de que 

“a linguagem pertence ao segundo sistema”. Logo após essa afirmação o autor acrescenta que 

descrever uma linguagem é descrever algo que é “essencialmente parte da física” e, mais 

adiante, que “o que entendemos pela palavra “linguagem” desenrola-se no tempo físico”, 

sendo assim: 

 
Como pode uma linguagem física descrever o fenômênico? Não é assim: um 

fenômeno (specious present) contém o tempo, mas não está no tempo? Sua forma é 

o tempo, mas ele não tem nenhum lugar no tempo. Em contraste com isso, a 

linguagem se desenrola no tempo (WITTGENSTEIN, 2005a, p. 81) [OF, VII, 68c, 

69].  
 

 Um dos problemas na descrição dos fenômenos envolvia alguma questão de 

incomensurabilidade ou inadequação temporal, como já comentamos, já que a linguagem 

ocorreria num fluxo temporal que pareceria não ser adequado para expressar a fugacidade e 

instantaneidade do fenômeno
69

. Algumas considerações quanto às mudanças que 

mencionamos ocorrer no pensamento de Wittgenstein e que implicam na mudança das 

considerações acerca dessas questões temporais, devem ser levadas em conta. Parece-nos 

prioritariamente importante relembrar que uma das principais mudanças que exploramos, no 

pensamento do autor, versava sobre seu posicionamento quanto a uma distinção entre 

empírico e fenomênico ser apenas uma distinção gramatical, dois modos de falar de uma 

única realidade fenomenal. Tratamos desse assunto em 2.1.1.  

 Wittgenstein, por diversas vezes, aponta uma diferença entre a natureza do fenômeno - 

qualquer que seja ela: instantânea, sem medida, contendo um tempo diferente do tempo físico, 

etc e aquilo que pode estar no tempo - pode ser mensurado através de medidas convencionais, 

ter duração de horas, minutos, segundos, datas ou localizações. Na passagem citada acima, 

gostaríamos de destacar apenas a diferença apontado por Wittgenstein entre a natureza 

fenomênica, qualquer que seja ela, e a natureza da linguagem que é indiscutivelmente 

                                                           
69 A questão da temporalidade no pensamento de Wittgenstein e a importância dessa questão para todo o 

desenvolvimento do pensamento do autor são bastante discutidas por vários intérpretes; tema que, como já 

comentamos, não teríamos condições de adentrar aqui. Apenas gostaríamos de comentar que há várias 

interpretações divergentes sobre a afirmação que acabamos de fazer sobre ser um problema para a linguagem, 

que decorre num fluxo temporal, expressar adequadamente a instantaneidade do fenômeno. Bento Prado, por 

exemplo, distingue um tempo primário, que seria característico do âmbito fenomênico, incomensurável com o 

tempo físico, característico do âmbito empírico. Cf. PRADO NETO, 2017a, p. 125. 
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empírica, ou seja, é algo que ocorre sempre no tempo (ou no “segundo sistema”). E aqui 

gostaríamos de relembrar uma passagem já citada anteriormente, no Big Typescript. Nessa 

passagem a equivalência entre linguagem e fenômeno, ou seja, o fato de se “tratar de uma 

linguagem real e não abstrata”, uma “linguagem fenomenal”, é apontada, ainda que seja 

apontada também a disparidade entre a natureza de um e de outro. Relembrando as palavras 

de Wittgenstein: 

 

Of course we are talking about the spatial and temporal phenomenon of language. 

And not about a non-spatial, non-temporal absurdity. But we are talking about it as 

we do about the pieces in a chess game, about its use in the game, and not about its 

physical properties (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 57) [BT].   
 

 Por um lado, a linguagem, enquanto fenômeno que expressa outro fenômeno, não é 

como os outros fenômenos da realidade que não tem o caráter expressivo da linguagem apesar 

de, como já comentamos e tornaremos a comentar, a linguagem pode ter seu estatuto 

confundido com o estatuto de “coisas”, como fotografias ou pinturas, por exemplo. A 

comparação da linguagem a esses objetos materiais estaria no cerne da crítica ao caráter 

entificador da linguagem já que leva à pressuposição de estranhas comparações, como já 

comentamos.  

 Os outros fenômenos da realidade, que não a linguagem, geralmente são expressos por 

proposições que, como também comentamos, podem ser analisadas, irrelevantemente, 

segundo propriedades comumente usadas na física e se mostram adequadas aos corpos no 

espaço como as fotografias ou as pinturas e não às proposições proferidas, se não lhe for 

adicionado um sentido que possa ser de alguma maneira entificado. A linguagem, enquanto 

fenômeno que expressa outro fenômeno, deve ser considerada quanto ao seu uso e não quanto 

a uma suposta correspondência ou comparação entre ela e aquilo que ela expressa, 

dispensando os dualismos outrora criticados. O importante a considerar aqui é que fenômenos 

linguísticos devem ser distinguidos de outros fenômenos, quaisquer que sejam eles, pois, para 

além de sua natureza fenomenal, a linguagem também possui uma natureza que chamaremos 

“lógica” em remissão à discussão acerca da ascensão do sentido a um expediente puramente 

linguístico, restringindo a linguagem ao domínio com a qual a lógica lida, discussão que 

fizemos em 2.1.2 e  retornaremos em 3.2.1.   

 2) Gostaríamos de ressaltar que há, ainda, dois usos entre os fenômenos linguísticos 

que devem, cada um a sua maneira, superar as imagens ilusórias relativas a supostas 

comparabilidades. Expressões de experiências, enquanto fenômenos linguísticos que 

expressam outros fenômenos e expressões de regras, enquanto fenômenos linguísticos não 
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expressam outros fenômenos. Regras expressam, de alguma maneira, um conteúdo a priori. 

De modo que as expressões de regras terão ainda de ser diferenciadas, tanto quanto a sua não 

comparabilidade a outros fenômenos não linguísticos quanto a sua não comparabilidade ao 

fenômeno linguístico de expressão de experiências. 

  Apesar de ocorrer no tempo físico e regular expressões que igualmente ocorrem nesse 

tempo físico, regras terão um caráter a priori como comentamos; nesse sentido, o que elas 

expressam não se dá no tempo físico, mas o modo pelo qual elas são usadas se dá sempre no 

tempo físico. Remetendo à metáfora do projetor, poderíamos dizer que as regras ocorrem na 

tela na medida em que são usadas, mas pertencem ao filme na medida em que tratam da 

regulação daquilo que poderá ser dito sobre o que passar na tela. Logo abaixo, podemos notar, 

pelas palavras de Wittgenstein, que sua identificação da gramática, ou seja, das regras com o 

filme é, claramente, estabelecida pelo filósofo nas Observações Filosóficas: 

 

Aquilo que entendemos pela palavra “linguagem” decorre no tempo físico 

homogêneo… Quero dizer: aquilo que chamo de sinal deve ser aquilo que se chama 

de sinal na gramática, algo no filme, não na tela. 

 Encontramo-nos, com nossa linguagem, por assim dizer, não no domínio da imagem 

projetada, mas no domínio do filme (WITTGENSTEIN, 2005a, p. 81) [OF, VII, 68c, 

70a].
70 

 

 Apesar do caráter “atemporal”, “essencial” ou “necessário” que pode ser atribuído às 

regras, dada sua aprioricidade, elas também serão expressas num fluxo temporal que faz parte 

da realidade física e gostaríamos de lembrar que “essa é precisamente a conexão da 

linguagem com a realidade”, como citamos ao final da sessão passada. Expressões de regras, 

assim como quaisquer expressão da linguagem, são proferidas sempre numa situação 

interlocutória mas, mesmo assim, deve-se distinguir umas das outras. Se pudéssemos dizer 

que expressões de regras versam sobre algo, gostaríamos de dizer que: enquanto expressões 

de experiências versam sobre a realidade, sobre os fenômenos, as expressões de regras versam 

sobre aspectos essenciais da realidade na medida em que versam sobre as expressões que 

versam sobre a realidade. Mas não, esse modo de explicar as regras, como “versando sobre 

aspectos essenciais da realidade”, não parece um modo adequado visto que o processo de 

ascensão semântica, do qual falamos, extingue uma separação real entre linguagem e 

realidade. Dessa maneira, regras aparecerão em situações interlocutórias, assim como 

expressões de experiências, mas cumprindo um papel regulativo ou normativo, ou seja, 

delimitando o sentido de outras expressões. E o caráter regulativo das regras é precisamente o 

                                                           
70 Há uma passagem praticamente idêntica a essa em WITTGENSTEIN, 2005b, p. 252 [BT 102]. 
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que as diferenciará de expressões de experiências, bem como de quaisquer outras expressões 

da linguagem. 

Esse papel regulativo que é atribuído às regras e sua correlação ao contexto 

interlocutório se mostram no uso de expressões de regras que aparecem sempre na 

delimitação do sentido de outras expressões. Alguns exemplos tirados de contextos em que 

regras matemáticas são utilizadas podem nos ajudar a compreender melhor a natureza das 

regras. Wittgenstein fornece vários exemplos para expressar o caráter regulativo das regras 

através de sua ocorrência como limitadoras de sentido de expressões e não versando de 

alguma maneira sobre a realidade diretamente. Vejamos algumas palavras de Wittgenstein: 

 
But the statement about geometrical lines [“A geometrical line correlate two 

points”] does not say anything about a reality. It does not mean that there is 

correlation, but rather it makes sense to say a correlation exists (WITTGENSTEIN, 

1979, p. 161) [AWL]. 
 

To sum up, I have tried to show that the connection between a mathematical 

proposition and its application is roughly that between a rule of expression and the 

expression itself in use ((WITTGENSTEIN, 1976, p. 47) [LFM, palestra IV].  
 

Afirmações do tipo “a linha A liga conecta dois pontos” é a expressão de uma regra 

que, como lemos nas palavras de Wittgenstein não diz nada sobre a conexão dos dois pontos, 

mas apenas que faz sentido afirmar essa conexão. As regras aparecem como delimitadoras de 

sentido, estabelecendo os limites do que faz, ou não sentido ser dito em cada contexto. Cada 

regra se aplica a um determinado contexto e sua aplicação, ou seja, o seu uso é sua conexão 

com a realidade e não o fato de ela se referir a elementos na realidade. Ela não versa sobre a 

expressão de experiências do mesmo modo que expressões de experiências versam sobre a 

realidade, do mesmo modo que as regras matemáticas versam sobre a aplicação dos conceitos 

usados nesse âmbito.  

A troca da expressão “versar sobre” pela expressão “se aplicar”, quando dizemos que 

“expressões de experiências versam sobre a realidade” e “expressões de regras se aplicam a 

expressões de experiências”, quer dizer que queremos enfatizar um papel diferente entre essas 

expressões: ambas escapam à gramática empírica, porém, uma delas ainda expressa a 

realidade de alguma maneira, enquanto que a outra não, as últimas se aplicam às primeiras 

apenas na medida em que as corrigem ou delimitam-lhe o sentido.  

Tratamos, ao longo do capítulo 2, dos pressupostos enganosos que haveriam 

obscurecido várias questões acerca da linguagem, assim como acerca do estatuto que deve ser 

conferido à fenomenologia. Buscamos, também, caracterizar as noções proposicionais que 

argumentamos estarem surgindo nesse período, as “expressões de experiências” e as 
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“expressões de regras”, a fins de podermos finalmente retornarmos ao Linguagem Fenomenal, 

tendo esclarecido algumas questões que julgamos relevantes para tanto. Retornaremos, então, 

a tratar das ideias do Linguagem Fenomenal, quando poderemos enfim compreender o 

estatuto propriamente fenomenológico da “impressão”, assim como oferecer um tratamento 

adequado a vagueza presente em seus relatos. 
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CAPÍTULO 3 - De volta ao Linguagem Fenomenal e à questão da ocorrência de termos 

que expressam algum tipo de vagueza em relatos fenomênicos 
 

 

    

3.1 Questões acerca da noção de “representação” em geral 

 

 

Agora que retornamos às considerações do Linguagem Fenomenal, após termos visto 

as mudanças do período intermediário que julgamos relevantes para a compreensão das ideias 

que nos interessam, acreditamos estar em melhores condições para prosseguir nossa 

investigação. Antes de nos voltarmos diretamente ao tema da generalidade envolvida no uso 

de termos que expressam algum tipo de vagueza, consideramos relevante acrescentar logo de 

início a tudo o que foi dito até agora, algumas das considerações maduras de Wittgenstein 

acerca da noção de “representação” em geral. Consideramos que as noções que envolvem a 

noção geral de “representação”, as noções de “proposição”, e de “impressão”, teriam sido, 

quando não simplesmente tratadas sob a mesma gramática (uma gramática que envolve 

confusões, diga-se de passagem), essas noções também teriam sido influenciadas pelo mesmo 

“paradigma” apontado no Linguagem Fenomenal como fundamentalmente enganador, uma 

“quimera”; dedicaremos as próximas duas subseções a investigação desse paradigma.  

Escolhemos por trazer à tona, no início de nossa investigação, os apontamentos feitos 

por Wittgenstein ao final do Linguagem Fenomenal, na intenção de que, após superados os 

enganos do princípio, possamos retornar à argumentação wittgensteiniana inicial e extrair 

dela os apontamentos positivos acerca dos temas que nos interessam. Buscaremos distinguir e 

caracterizar adequadamente as noções de “representação linguística (proposição)” e 

“representação fenomênica (Vorstellung)”, com vistas a oferecer uma interpretação alternativa 

para a atribuição de vagueza no contexto das expressões fenomênicas e também no contexto 

das próprias impressões. 

Ao retomar suas investigações no Linguagem Fenomenal, Wittgenstein sugere um 

“paradigma” enganoso que nos traz algumas novidades quanto aos motivos mencionados na 

seção 2.1.1.1, quando falamos sobre várias questões específicas envoltas no que seria uma 

visão primitiva acerca da linguagem. Agora, no Linguagem Fenomenal, a sugestão de 

Wittgenstein para o motivo de tantos enganos pode ser concebida como um apontamento 

bastante amplo e trata de um “paradigma”, ou melhor dizendo, de uma “quimera” cuja 
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profundidade é diretamente proporcional a sua enorme abrangência, como argumentaremos 

logo adiante, quando nos referiremos a ela como o “paradigma da elementaridade”. Por tanto, 

com vistas a nos atermos ao foco de nossa investigação, adentraremos a crítica a esse 

paradigma apenas na medida em que julgarmos necessário para a compreensão das noções de 

“representação linguística”, da qual trataremos em 3.2 e “representação fenomênica”, da qual 

trataremos em 3.3. 

 

 

3.1.1 A crítica à ideia de “generalidade composicional” relacionada ao “paradigma da 

elementaridade” 

 

 

 Wittgenstein diz nos parágrafos finais do Linguagem Fenomenal: 

 
Toda essa investigação está conectada com a ideia de que ninguém possa capturar o 

que é momentâneo, que tudo seja fugaz. Num sentido filosófico tudo seria fugaz 

mesmo que permanecesse perceptualmente imutável... Temos o sentimento de que o 

fenômeno nos escapa ao passar e desaparece inexoravelmente no passado. Era isso 

que alguns filósofos sentiam quando disseram que a filosofia realmente deveria 

começar com um som inarticulado que deveria se referir àquele inexprimível 

“agora” (WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 321) [PL].  
 

Wittgenstein afirma que é como se a linguagem fosse insuficiente na sua tentativa de 

expressar completamente a realidade, não apenas porque o tempo passa enquanto falamos, 

mas porque a ideia de “fluxo” causa a sensação de que constantemente há algo se perdendo no 

passado. A sensação é de que o momento que dura a experiência fenomênica, o instante
71

, 

nunca pode ser capturado pela linguagem e nos escapa no fluxo de experiências que passam e 

desaparecem. A ideia de “fluxo” é associada, nessa passagem, à remissão de Wittgenstein ao 

mobilismo heraclitiano e não poderíamos, nessa dissertação, sem fugir de nosso foco, dar um 

tratamento adequado a todas as questões que Heráclito poderia nos trazer. Desse modo, nos 

importa apenas observar o ponto que nos será central na crítica à ideia de linguagem ideal no 

Linguagem Fenomenal: a crença na determinação elementar da realidade que aparece na 

passagem acima citada, através da remissão ao “inexprimível agora”. Explicaremos. 

 O instante, assim como a natureza lógica elementar da realidade e da linguagem, 

seria inexprimível pela linguagem, na medida em que trataria justamente sobre algo, alguma 

tese que só poderia ser mostrada e não dita, segundo uma compreensão antiga acerca do 

funcionamento da linguagem. Com as mudanças que constatamos a partir do processo de 

                                                           
71 Também poderia ser “o presente” ou “o presente estendido (specious present)”. 
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ascensão semântica, as verdades enunciadas por essas teses serão expressas através das regras 

da gramática, de modo que essa sensação de incapacidade enunciativa deve ser superada se 

compreendido o correto funcionamento das relações de representação linguística. Que a 

estranha sensação de que a realidade nos escapa no fluxo das percepções fosse ocasionada por 

uma concepção errônea da linguagem, já havia sido sugerido por Wittgenstein, desde as 

Observações Filosóficas, como lemos abaixo: 

 
É estranho que na vida cotidiana não nos perturbe a sensação de que o fenômeno 

está nos escapando, o fluxo constante da aparência, mas somente quando 

filosofamos. Isso indica que o que está em questão, no caso, é uma ideia sugerida 

pela aplicação errônea de nossa linguagem. (WITTGENSTEIN, 2005a, p. 67) [OF, 

(52)]. 
 

 A semelhança que encontramos no Linguagem Fenomenal, entre a metáfora 

heraclitiana do rio que flui e a ideia de “fluxo” associada à concepção da percepção, apesar de 

sua remissão direta ao tempo, pode também ser interpretada segundo um aspecto mais geral, 

considerando que a crítica à ideia de “fluxo” como paradigma enganador se estende à 

concepção não só da passagem do tempo, enquanto se experiencia ou expressa algo, mas 

também à caracterização da própria realidade dada na experiência fenomênica. A menção ao 

desejo de capturar o instante e enunciá-lo através de um som inarticulado é o ponto central a 

ser considerado nessa metáfora. A associação do instante com um som inarticulado expressa 

uma tese sobre a realidade na medida em que pressupõe a relação esperada através da 

nomeação direta, visto que elementos encontrariam na linguagem seu correlato inarticulado 

através de um nome, compreendido como uma etiqueta. Fundamentalmente, a insatisfação 

diante de algum tipo de incapacidade expressiva se daria no contexto de uma linguagem em 

que a relação de nomeação direta fosse pressuposta embora de fato nunca realizada, gerando a 

insatisfação que faz crer que há algo errado com nossas expressões. 

  Numa visão bastante abrangente, um tal princípio lógico acerca da determinação 

elementar versaria sobre as noções de “parte e todo”
72

 e, inevitavelmente, envolveria algum 

tipo de “composicionalismo”, na medida em que o “todo” seria de alguma maneira composto 

de “partes”. Chamaremos esse paradigma, fundamentalmente enganoso por sugerir algum tipo 

                                                           
72 Não queremos, com essa terminologia, evocar uma possível discussão com um problema evocado pela 

Gestalt, de se a percepção é a “soma das partes” ou “algo a mais” que essa “soma”. Veremos que a noção de 

“soma” envolta na concepção de “representação”, tanto linguística quanto fenomênica, é apontada por 

Wittgenstein como um paradigma fundamentalmente enganador. Por hora, basta ressaltar que o tipo de 

“composicionalismo” envolvido no modo denunciado como errôneo de conceber a relação de representação, 

através das noções de “parte” e “todo”, é o que está em questão: um composicionalismo elementar, por assim 

dizer. De modo que, ao criticar que qualquer “todo” seja redutível a “partes”, a discussão em torno da “soma das 

partes” se torna desnecessária. 
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de “generalidade” dada composicionalmente, cujo composicionalismo envolverá sua redução 

a “partes elementares” ou “irredutíveis” de alguma maneira, de “paradigma da 

elementaridade”. Sejam as “partes” ou os “elementos” a serem considerados, temporais como 

o “instante”, imagéticos como uma “mancha”, corpóreos como um “átomo físico” (seja lá o 

que isso queira dizer) ou lógicos como os objetos simples tractarianos
73

, a tese da 

determinação elementar deveria poder ser expressa de alguma maneira, como parece ter sido a 

intenção de Wittgenstein no Tractatus.  

 Wittgenstein acreditava que a “Bild” espelharia de alguma maneira a “forma” 

elementar da realidade, na medida em que seria uma representação “bijetiva” ou “um para 

um”, como comentamos no início do capítulo 1. O tratamento da “percepção”, considerada 

segundo as  confusões envoltos na sua analogia a algo como “projeção” (como vimos em 

2.1.1.1), sugere que a experiência fenomênica possa ser concebida como um “fluxo” de 

“imagens” que se dão na percepção imediata e são retidas pela memória. Essa concepção 

acerca da percepção, elucidada também através da metáfora do projetor, trata os fenômenos 

analogamente às “imagens” que passam na “tela” e constroem o “filme”, direcionando a 

crença da exatidão elementar ao campo da fenomenologia. Constatamos isso na medida em 

que a expectativa quanto ao funcionamento dos “nomes” que ocorrem em expressões 

fenomênicas, de alguma maneira estranha, é gerada pela ideia de uma nomeação direta; visto 

que, esperamos, sem nos darmos conta, que os nomes que ocorrem em expressões 

fenomênicas “apontem” diretamente para o nomeado, como observamos em vários casos 

comentados nas seções 1.4.1 e 2.1.1.1. 

Equivaler aquilo que é dado na percepção ao “instante” ou “momento presente” é 

eleger uma tese sobre a realidade: uma tese que a conceba, de alguma maneira, como sendo 

construída ou constituída, a partir de elementos, objetos, “coisas”, cujo correlato linguístico 

adequado seria um nome-etiqueta. Por esse motivo, chamaremos a tese sobre a percepção que, 

segundo argumentamos, está sendo criticada, de tese do “fluxo discreto”. Usaremos o termo 

“discreto” em contraposição ao “contínuo”, pois a crença no princípio lógico acerca da 

determinação elementar sugeriria que a realidade revelaria-se, em última instância, na 

                                                           
73 Qualquer que seja a interpretação escolhida para a noção de “objetos simples tractarianos”, sua natureza 

lógica elementar não parece controversa ainda que o objeto apresente “propriedades”, internas e externas, 

determinantes de suas combinações, possíveis e efetivadas. Apesar também de serem impensáveis “sozinhos”, 

fora da combinação com outros, são tomados como “elementares” “constitutivos da realidade”. Sobre essas 

ideias e a discussão de alguns problemas acerca dessa “composição” no Tractatus: Cf. ELIAS, 2015. 
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instância da “forma” ou “essência”, ser constituída de algum tipo de “indivíduo” como 

“objetos”, “particulares”, “indivisíveis”, “simples” ou “elementares”, por assim dizer
74

. 

O que estamos sugerindo é que o paradigma envolto na ideia de “fluxo-discreto” 

fenomênico teria, como o cerne do seu erro, conceber a própria percepção como um “fluxo de 

imagens”. Por um lado, na percepção visual tratada analogamente a uma “tela”, onde ocorrem 

“imagens”, cada “imagem” pode ser considerada como dada completamente na experiência e 

consideradas de alguma maneira “partes” reunidas através da memória. E, por outro lado, 

ainda que essas partes possam ser consideradas sob certo aspecto “inteiras”, sob outro 

aspecto, elas poderiam ter ainda alguma estrutura interna, para com a qual poderíamos manter 

as mesmas expectativas ilusórias quanto a sua completude e concebê-la como um “todo”, 

cujas partes são cada uma um “elemento” que está lá, já que a compõe de alguma maneira, 

como cada “imagem” seria composta de cada “mancha”. 

O paradigma da “elementaridade”, de maneira geral, estaria envolvido em concepções 

errôneas, tanto da linguagem quanto da percepção. As reflexões de Wittgenstein incidem em 

ambos os âmbitos, de maneira que buscaremos oferecer um tratamento em separado de cada 

um deles nas seções 3.2, sobre a representação linguística e na seção 3.3, sobre a impressão 

fenomênica. Antes disso, consideramos importante tecer algumas considerações, ainda gerais, 

sobre as reflexões finais do Linguagem Fenomenal, a fins de tomá-las como ponto de partida 

para uma melhor compreensão das teses, que trataremos posteriormente, sobre a vagueza nas 

expressões e nas impressões.  

 

 

3.1.2 O paradigma da “elementaridade” e a insatisfação quanto à linguagem cotidiana 

 

 

 Compreendemos que o “modelo” proposto pelo “paradigma da elementaridade” se 

mostraria através da relação de nomeação direta e, justamente, nada teria que ver com a 

linguagem cotidiana numa visão idealizada acerca da linguagem. Na medida em que 

compreendemos que certo aspecto “comparativista” é evocado por uma compreensão errônea 

da linguagem, compreendemos que a tese metafísica acerca da determinação elementar e todo 

o aparato “fundacionalista-ontológico” envolvido na sua defesa, como a pressuposição da 

                                                           
74 Essa sugestão pode ser melhor compreendida se conferirmos o que diz Wittgenstein nos apêndices da 

Gramática Filosófica. Cf. particularmente o apêndice 2 intitulado “Conceito e objeto, propriedade e substrato” 

(WITTGENSTEIN, 2010, p. 153) [GF] e o apêndice 3 intitulado “Objetos” (WITTGENSTEIN, 2010, p. 159) 

[GF].   
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relação de nomeação direta no âmbito da linguagem e a ideia de “fluxo-discreto” no âmbito 

da percepção, devem ser abandonados. Vejamos as palavras de Wittgenstein: 

 
Bem, isso nos desperta suspeita. Se nossa linguagem não satisfaz seu propósito – por 

que então está aí, afinal? Alguém suspeita corretamente de que nós gostaríamos de 

alguma forma de sair completamente fora dos limites da linguagem, tanto mais 

porque o som inarticulado permanece sem qualquer relação com a linguagem 

ordinária e nada se segue dele. Em virtude do fato de nós nos termos limitado nessa 

investigação à linguagem das palavras, mas também termos admitido uma descrição, 

digamos, na forma de um desenho, também saímos fora de tudo que a lógica 

normalmente trata como linguagem. O conceito “regra”, e.g., na medida em que nós 

ainda queiramos usá-lo aqui, não tem semelhança alguma com o conceito usado 

alhures (WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 321) [PL]. 
 

  O desejo que teríamos de “sair fora dos limites da linguagem”, seria realizado através 

da relação de nomeação direta, se essa fosse possível. A constatação dessa impossibilidade 

versa sobre uma concepção lógica enganosa acerca da linguagem e, consequentemente, acerca 

da própria noção de “proposição” ou “representação linguística”. O apontamento de uma 

concepção errônea não retira da própria linguagem seu caráter expressivo, ou seja, não a faz 

deixar de ser o que é. Que a tenhamos concebido de modo errôneo em certas situações não 

significa que não tenhamos atribuído sentido à maioria de nossos proferimentos até hoje. 

Entretanto, é preciso observar que, em muitos casos, atribuiu-se um sentido “transportado” 

indevidamente de outros contextos, nos levando ao absurdo quando trazidas à tona as 

expectativas geradas por esses usos implicitamente errôneos.  

 A investigação simulada em busca de uma linguagem ideal, empreendida por 

Wittgenstein no início do Linguagem Fenomenal, irá extrapolar os limites da linguagem de 

várias maneiras, ao supor que as “proposições da linguagem” poderiam ser dadas por pinturas 

e outros expedientes que extrapolariam, de alguma maneira, a linguagem de palavras. 

Exploraremos, na seção seguinte, a breve argumentação de Wittgenstein “em busca de uma 

linguagem ideal” basta, por hora, comentar que ao “sair fora” dos limites da linguagem, ainda 

que imaginativamente, nos daremos conta de que esse desejo não será satisfeito de modo 

algum pois, quando levado a cabo, nos conduz ao absurdo. A reclamação quanto ao desejo de 

“sair fora” dos limites da linguagem, envolve considerar que uma outra maneira de conceber a 

representação linguística poderia ser pressuposta, o que veremos ser uma pressuposição 

bastante problemática.  

 A menção de Wittgenstein, ainda na citação acima, ao novo uso do conceito de “regra” 

que deve ser observado, a partir de agora, nos leva justamente a considerar que a nova noção 

de “regra” envolverá uma gramática autônoma capaz de delimitar o sentido de toda e qualquer 

expressão linguística, sem extrapolar os limites da própria linguagem. Comentamos em 2.2.3 
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que o abandono de expectativas ilusórias envoltas na noção de “representação linguística” 

devia se dar em dois níveis, tanto ao nível de “expressões de experiências” quanto ao nível de 

“expressões de regras”. No âmbito das regras, abandonar esses paradigmas envolveu 

considerar a delimitação do sentido dessas expressões, das regras quanto ao seu uso e não 

quanto a absurdidades inexprimíveis contidas em algum tipo de generalização ou modelo 

paradigmático, como seria o caso numa visão primitiva acerca da linguagem. 

Em muitas situações, a busca por expressar uma suposta “elementaridade” lógica teria 

nos conduzido, de maneira obscura, por caminhos que se mostram absurdos quando 

examinados mais claramente, levando sempre ao que denominamos anteriormente de 

“metáforas da comparação”. A pressuposição da relação de “nomes-etiquetas” no âmbito da 

linguagem e a pressuposição de um “fluxo-discreto” no âmbito fenomênico, quando 

examinadas, pressupõem comparações, por princípio, impossíveis, mostrando-se absurdas. 

Nos damos conta de que não faz sentido falarmos em “elementos” de maneira geral, nem no 

âmbito da linguagem, esperando que ela contenha nomes que funcionem como “etiquetas”, 

nem no âmbito da fenomenologia, esperando que ela lide com algo como “imagens internas” 

ao tratar da percepção visual. A manutenção dessas falsas expectativas origina a transposição 

de conceitos estranhos ao âmbito fenomênico para o mesmo, ocasionando estranhas 

expectativas quanto ao uso de certos conceitos nesse âmbito que, ao serem examinados 

revelam que não lhe está sendo atribuído um significado genuíno, ou seja, originário. 

Constata-se, assim, o absurdo: quando acreditava-se atribuir um significado a certa expressão, 

ou seja, ela parecia fazer sentido, percebe-se que o sentido que lhe é atribuído é estranho ao 

contexto no qual ele ocorre. Assim como também se mostram absurdas as comparações 

pressupostas por uma concepção enganosa acerca da “percepção”, quando a expectativa 

quanto a sua “precisão” ou “completude” é originada pelo “paradigma da elementaridade.  

 Wittgenstein finaliza o Linguagem Fenomenal com a afirmação de que toda 

“descrição do campo visual (…) será sempre aproximada, grosseira, inexata”. Segue o trecho 

final do texto em questão: 

 
A única moral que podemos extrair de tudo isso é que podemos lidar apenas com 

casos específicos de uma linguagem. A descrição do meu campo visual, mesmo que 

eu a dê em palavras, em um desenho, ou de alguma outra forma, será sempre 

aproximada, grosseira, inexata – mas cada uma de uma forma diferente. É melhor 

nos abstermos de generalizar em qualquer sentido e, sim, explorar cada caso 

específico o que ainda pode ser chamado de “maior exatidão” nesse caso. Devemos 

perguntar: Poderia se imaginar uma representação mais exata? Temos algum critério 

para isso? Num caso temos, em outro, não, e nesse caso não há qualquer sentido se 

falar de uma “possível, maior exatidão”, e portanto também de um “caráter 

aproximado” da representação (WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 321) 

[PL]. 
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 Wittgenstein afirma, ao final, que a “única moral” de todas as reflexões feitas no 

Linguagem Fenomenal é que o sentido de cada termo ou expressão da linguagem só é 

explicitado examinando-se cada situação na qual o termo é proferido. A intenção de distinguir 

as gramáticas e separar os contextos (nos quais cada uso desses termos vagos faz sentido 

daqueles onde não faz) poderia ser tomada como o ponto de partida das investigações no texto 

em questão; e é assim que, nessa dissertação, nós nos voltamos ao texto wittgenstteiniano: 

tendo em vista a sugestão final do próprio autor de que “generalizações” são sempre 

problemáticas na medida em que atribuem, a certos termos, sentidos extraviados de contextos 

estranhos ao contexto no qual o termo pretende ser usado. 

 Em cada caso onde o termo “aproximadamente” ou “inexatamente” é usado, o 

significado que lhe pode ser atribuído será diferente. Dizer, por exemplo, que uma “pintura é 

aproximada” é diferente de dizer que a “experiência de alguém foi aproximada”; no primeiro 

caso faz sentido alguma comparação, já no segundo não faz, uma vez que atribuiria contraste 

à própria experiência. Dizer que “vi aproximadamente 50 pessoas” parece bastante diferente 

de dizer “toda descrição do campo visual é aproximada”; no primeiro caso temos uma a 

expressão de uma impressão, no segundo temos a expressão de uma regra e 

“aproximadamente”, em cada caso, qualifica aspectos muito diferentes, por assim dizer.   

 O uso da “forma” empírica lida com medidas e contagens, de modo que faz sentido, 

em vários contextos, pressupor certa verificação e a vagueza nas descrições não representa, de 

imediato, um problema
75

. Mas, quando remetemo-nos diretamente ao âmbito fenomênico, a 

vagueza de certos termos, que ocorrem em nossas descrições, nos deixa um tanto quanto 

insatisfeitos e pomo-nos a buscar uma maneira de resolver este problema: o problema da 

inexatidão de certas expressões. Parece haver uma enorme dificuldade para atribuir qualquer 

vagueza a própria “realidade”, de modo que a sua ocorrência nos termos da linguagem se 

torna um problema a ser resolvido.  

 É, então, na tentativa de tratar de assuntos tão fundamentais e nos conduzir à 

superação das ideias que expusemos na presente seção, que Wittgenstein empreende sua 

investigação no início do Linguagem Fenomenal. O autor empreende uma busca do que seria 

uma Linguagem Ideal, a fim de trazer à tona e superar o engano que estaria por trás das 

                                                           
75 O problema de considerar, também no âmbito empírico, se faria sentido de falar em “partes” indivisíveis, 

poderia ser tema de outro trabalho e não é tratado aqui. Nos atemos apenas quanto às distinções gramaticais 

desse âmbito empírico, cuja forma da gramática, sumarizada pela notação Fx, ou pelos termos “sujeito e 

predicado”, é repetidamente apontada por Wittgenstein como atribuída, geralmente, ao âmbito fenomênico e, 

quando examinada, se mostra inadequada para expressar a natureza dessas expressões. 
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expectativas ilusórias quanto a precisão exigida da linguagem erroneamente concebida, num 

movimento de redução ao absurdo das teses de um possível oponente. Veremos a seguir, e ao 

longo de todas as subseções da seção 3.2, como isso se dá. 

 

 

3.2 Questões acerca da “representação linguística” - “Expressões” 

 

 

 Retornemos então, ao início do Linguagem Fenomenal, com uma frase que, ao 

mesmo, tempo parece uma constatação a partir do que vinha sendo dito antes e, também, a 

expressão da tese, ou melhor dizendo, da regra acerca de certa vagueza ser uma característica 

das expressões da linguagem: 

 
Alguém poderia muito bem dizer: tudo o que pode ser verdade da nossa linguagem, 

é que suas proposições são sempre mais ou menos inexatas (WITTGENSTEIN; 

WAISMANN, 2003, p. 313) [PL]. 
 

 Ao longo do texto o autor argumenta que não nos sentimos satisfeitos diante de certas 

indeterminações presentes em nossa linguagem e temos, em geral, certa dificuldade em 

atribuir a vagueza presente na linguagem à própria realidade retratada, procurando sempre 

outros motivos. Dado o princípio lógico tractariano acerca da determinação elementar, do 

qual tratamos na seção 1.22 e retomamos, na seção 3.1, sob a nomenclatura do “paradigma da 

elementaridade” e a maneira como a linguagem seria pensada e o isomorfismo a ela atribuído, 

do qual tratamos na seção 1.2.1, tenderíamos a acreditar que algo está errado diante de 

proferimentos inexatos e, caso soubéssemos o que, poderíamos corrigir esse erro e 

proferimentos adequados sobre a realidade poderiam ser feitos. Acreditamos que essa 

insatisfação diante de expressões inexatas e a crença de que elas deveriam poder ser tornadas 

exatas de alguma maneira, teriam, entre outras coisas, motivado o desenvolvimento da teoria 

pictórica no Tractatus e também o projeto fenomenológico de 1929. Se antes, no 2.1.1.1, as 

críticas de Wittgenstein poderiam ser endereçadas a muitos outros filósofos, agora o autor 

deixa claro a remissão ao próprio trabalho e às ideias do Tractatus e de 1929. Outra novidade 

é que no Linguagem Fenomenal, além do retorno à constante crítica, claramente 

autoendereçada, temos também apontamentos de outras teses que dificilmente poderiam ser 
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teses contrapostas ao Tractatus
76

, por serem claramente fenomenológicas e incluírem um 

tratamento da percepção, outrora ignorado.  

 No Linguagem Fenomenal, Wittgenstein retorna então as suas próprias investigações 

passadas acerca do tema da inexatidão das expressões, na intenção de explorar e esclarecer os 

enganos contidos em suas próprias motivações anteriores. Enganos tais que o teriam impedido 

de prosseguir sua investigação e realizar os projetos de 29, visto que ainda nessa época o 

modelo estrutural fundacionalista presente na ideia de “análise lógica” tractariana, como 

comentamos, mantinha a necessidade de redução do sentido e da verificação das proposições 

da linguagem ao campo dos fenômenos. Dessa maneira, Wittgenstein expressa suas antigas 

questões e nos convida a imaginar o desenrolar que elas por acaso poderiam vir a ter e, de fato 

tiveram, se motivadas por “imagens” quiméricas ou ilusórias. Vejamos as palavras do próprio 

autor: 

 
Mas não poderíamos imaginar uma linguagem tão perspícua que reproduzisse os 

mínimos detalhes? Uma que seja, não como a nossa linguagem cotidiana, uma 

esquematização dos fatos, mas antes, uma linguagem que nos dê a realidade 

completamente. Não estamos falando, é claro, dos fatos da física, os quais podem 

ser apreendidos com grande precisão por medidas ou contagens. Os fatos que temos 

em mente são fenômenos, os quais experienciamos imediatamente. Dessa maneira, 

isso é trazido à tona pela questão: Pode a experiência fugaz ser capturada por sinais?  

(WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 313) [PL]. 
 

 O filósofo austríaco põe a pergunta se não podemos imaginar que uma tal linguagem 

fosse possível, uma linguagem que exprimisse aquilo que é imediatamente dado na 

experiência fenomênica, os próprios fenômenos. Faz sentido imaginar que a linguagem 

cumpra o papel que lhe é próprio? Sim, parece fazer sentido falar que a linguagem expressa a 

realidade. Para além disso, uma distinção entre relatos subjetivos e descrições de corpos 

físicos, como comentamos, não são mais que modos de falar de uma mesma realidade, a 

fenomênica. A distinção gramatical a ser observada acerca de expressões de vivências e 

expressões acerca de hipóteses da física é uma distinção gramatical, uma distinção quanto ao 

“modo de falar” da realidade. Mesmo assim, poderíamos nos questionar: em qual contexto 

faria sentido se perguntar sobre a possibilidade de expressão da linguagem? Talvez, em 

situações nas quais a própria linguagem esteja sendo concebida de maneira errônea. 

                                                           
76 Na época do Tractatus Wittgenstein não estava alheio a essas questões, como já vimos um trecho dos 

Notebooks que evocamos na caracterização do que seria uma “postura idealista”, pois, como afirma Bento Prado, 

a presença do idealismo, no Tractatus, teria “sido extirpada da observação autobiográfica dos Notebooks na sua 

incorporação à obra” (PRADO NETO, 2017b, p. 131). Bento Prado também comenta sobre a “fenomenologia”: 

que essas questões teriam sido deixadas de fora do Tractatus pois o mesmo “por princípio, não se pronuncia 

sobre a aplicação da lógica” (PRADO NETO, 2017a, p. 112). 
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 No trecho citado acima, a “fugacidade” do fenômeno é ressaltada como sendo, talvez, 

um empecilho à correta expressão do mesmo. Dar uma descrição detalhada do que seja essa 

“fugacidade” envolverá eleger uma tese sobre a natureza da realidade, como já comentamos 

anteriormente. Nos importa agora, apenas ressaltar que a natureza fenomênica, caracterizada a 

partir de sua “fugacidade”, qualquer que fosse a interpretação para o uso de tal termo, 

sugeriria uma interpretação que trataria a natureza da realidade fenomênica como diferente da 

natureza da realidade na qual a sua expressão ocorreria. Considerando linguagem e realidade 

separadas por distintas naturezas faria sentido se perguntar como pode uma expressar a outra. 

 A possibilidade da expressão fenomênica, a possibilidade de que a linguagem cumpra 

o papel que lhe é próprio, é colocada em questão dada certa insatisfação diante da 

constatação, anteriormente mencionada, de que as expressões da linguagem são sempre mais 

ou menos inexatas. Vários exemplos poderiam ser dados de situações na qual uma experiência 

pareceria não poder ter todos os seus detalhes expressos pela linguagem. Wittgenstein usa 

como exemplo, primeiramente, perguntas que poderiam ser feitas a alguém num curso de 

psicologia experimental, em que o questionado, ao tentar descrever sua experiência, 

imediatamente passada, teria de reconhecer não ser capaz de dar muitos detalhes. Talvez a 

descrição começasse indo bem enquanto tratasse de um ou outro aspecto mais geral, mas na 

medida em que fosse questionado sobre mais e mais detalhes, o questionado não teria 

condições de satisfazer todas as perguntas. O que fazer diante dessa constatação de que 

expressões fenomênicas são apenas aproximadas e nunca exatas? 

 Diante da constatação de que expressões são sempre inexatas, faria sentido se 

perguntar pela possibilidade de maior acribia ou detalhamento da expressão ou até por uma 

expressão completa, apenas se pressupuséssemos que alguma exatidão maior poderia, de 

alguma maneira, ser alcançada. Em muitos casos não temos claro de que maneira poderíamos 

alcançar uma maior exatidão, ainda que ela seja pressuposta no uso de termos vagos, como no 

caso da sua ocorrência em certas expressões fenomênicas. Diante da constatação de que 

“expressões são vagas”, nos colocamos a buscar um defeito que possa ser consertado e as 

torne mais “exatas”. Wittgenstein aponta dois caminhos diante da constatação de que 

expressões são vagas, ambos ainda baseados em idealizações quiméricas, como o filósofo irá 

adiante nos advertir: 

 
Estamos mantendo, então, de uma maneira ou de outra, a concepção de que a 

descrição se aproxime da realidade; de tal forma que dizemos, ou bem “Em um caso 

ideal ela poderia alcançar a realidade”, ou bem “A descrição nunca pode alcançar a 

realidade completamente”. O que dizer dessas idéias? (WITTGENSTEIN; 

WAISMANN, 2003, p. 313) [PL]. 
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Wittgenstein sugere que dois tipos de afirmações poderiam ser feitas sobre essa 

sensação de incapacidade diante de uma tentativa de expressão de uma experiência. Ambas 

estariam baseadas na ideia de que a descrição se aproxima e deve “chegar até” a realidade, ou 

seja, ambas estariam baseadas, ainda, numa teoria da representação que concebe realidade e 

representação separadas, conectadas pela linguagem, num claro retorno a um ponto de vista 

anterior ao “ponto de vista fenomenológico” que caracterizamos a partir das Observações 

Filosóficas, quando as distinções entre linguagem primária e secundária já haviam sido 

superadas pelo autor. Segundo essa antiga visão ou afirmamos que uma linguagem ideal 

deveria descrever completamente a realidade ou, noutro caso, deveríamos tomar por certo que 

a linguagem seria sempre falha e nunca alcançaria completamente as determinações da 

realidade. Em ambos os casos estamos usando um modelo de teoria da representação 

incorreto, pois sempre partimos do princípio da determinação elementar que, se não ocorre 

nas expressões, certamente ocorreria na realidade. Caso a realidade fosse ela própria 

inquestionável e completamente determinada, então, uma linguagem ideal deveria ser capaz 

de captar todas as suas determinações. 

Diante dessa insatisfação com relação à expressão linguística e a manutenção da 

sensação de que há algo errado quanto à “linguagem” apenas, vários poderiam ser os motivos 

apontados para essa sensação de incapacidade expressiva, como comentamos no início dessa 

dissertação; os principais seriam: uma imperfeição da linguagem, alguma questão temporal ou 

ainda alguma incapacidade da memória. Não nos atemos, de modo detalhado, a nenhum deles, 

ainda que o próprio Wittgenstein tenha realmente se dedicado a tentar resolvê-los em sua 

juventude e muito se tenha comentado sobre seus escritos, por compreender que a 

argumentação de Wittgenstein, no Linguagem Fenomenal, se encaminha no sentido de 

mostrar que todos esses problemas são ocasionados pela não observação da correta gramática 

de cada um dos âmbitos tratados. Uma vez resolvido este engano mais fundamental, os 

problemas relativos à imperfeição da linguagem, defeito da memória ou ainda algum 

problema temporal, como colocados por Wittgenstein no Linguagem Fenomenal, 

simplesmente não existirão ou, pelo menos, não poderão ser colocados da mesma maneira e 

não serão, assim, um empecilho para a compreensão da generalidade envolvida no uso de 

termos que indiquem algum tipo de vagueza.  

Wittgenstein propõe, a partir do quarto parágrafo do Linguagem Fenomenal, uma 

rápida argumentação para demonstrar como os três problemas mencionados acima - 

insuficiência da linguagem, incapacidade da memória ou a passagem do tempo - teriam sido 
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levados a cabo, tendo como paradigma uma Linguagem Ideal, cujos pressupostos são, como 

argumentamos, enganadores. Os pressupostos de uma Linguagem ideal desconsideram a 

natureza fenomenal, lógica e não material da linguagem, assuntos que consideramos de modo 

breve nas seções 2.2.2, 2.2.3 e 3.1. Nas próximas subseções buscaremos esclarecer, tanto 

quanto possível, esses três aspectos mencionados por último, acerca da natureza lógica, 

fenomenal e não material das expressões da linguagem, buscando abandonar os antigos 

paradigmas envoltos na noção de “proposição” tractariana, a fim de compreender melhor a 

reflexão wittgensteiniana acerca da “representação linguística” no Linguagem Fenomenal. 

Vejamos, então, como a argumentação wittgensteiniana se dá no texto em questão sobre esses 

assuntos. 

 

 

3.2.1 A natureza lógica da representação linguística - As palavras e as “imagens” 

 

 

Wittgenstein nos convida a imaginar que, novamente, em alguma situação em que 

alguém fosse indagado a dar muitos detalhes sobre uma experiência visual qualquer - cores, 

disposição dos objetos que compunham uma paisagem, entre outras coisas -, em algum 

momento, esse alguém poderia dizer que não é capaz de expressar “com palavras” a sua 

experiência. Essa resposta nos sugeriria que a linguagem, dada por palavras, poderia ser 

dotada de certa imprecisão e poderíamos torná-la mais precisa ao ampliar o conceito de 

“linguagem” e incluir, em nossas “proposições”, as características imagéticas de desenhos ou 

pinturas. Podemos imaginar, então, que essa “imprecisão” poderia ser ultrapassada, se posta 

por outro ponto de vista, considerando um tipo de representação que extrapolasse as palavras, 

uma representação que fosse dada através de “imagens” propriamente ditas. Vejamos as 

palavras de Wittgenstein: 

 
Poderíamos então adotar um ponto de vista bem distinto. Poderíamos dizer: Vamos 

deixar a descrição das linguagens com palavras completamente fora de questão, e 

imaginemos que a descrição seja dada por meio de um desenho ou de uma pintura. 

Poderia essa pintura capturar aquela impressão? (WITTGENSTEIN; WAISMANN, 

2003, p. 315) [PL]. 
 

Num primeiro momento, pareceria que o sentido de “precisão” que atribuímos a 

“representação” poderia ser o mesmo que aquele que atribuímos às pinturas. Pinturas podem 

ser bastante precisas. Há pinturas realistas que poderiam ser confundidas com fotografias de 

tão perspícuas e cheias de detalhes e poderiam, sem dúvida, oferecer grande grau de precisão 
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quando comparadas à cena retratada. No que diz respeito à noção de “imagem” associada à 

“representação”, certamente faria sentido atribuir a uma pintura um maior grau de precisão do 

que a linguagem de palavras. Seria, então, uma pintura adequada para expressar uma 

percepção fenomênica? Ou deveríamos considerar que esse expediente extrapola aquilo com o 

que a lógica costuma lidar ao equiparar uma “representação linguística” a um “objeto 

material”? 

Talvez seja relevante comentar que a associação de uma “imagem” à “representação 

linguística” poderia ser originada numa concepção enganosa acerca da linguagem, por 

exemplo, numa “linguagem” cujo “sentido” fosse algo como uma “representação”, como 

comentamos no 2.1.1.1. Além disso, a relação de nomeação direta esperada na base dessa 

“linguagem” despertaria na mesma uma tendência a extrapolar a si mesma, seja ao “apontar” 

para a representação fenomênica de alguma maneira ou ao sugerir a equiparação 

(isomorfismo) entre “representação linguística” e “representação fenomênica”, quanto ao 

caráter imagético atribuído paradigmaticamente à segunda. Desconsiderando a natureza lógica 

da representação linguística, ou seja, o fato de que a lógica lida com o sentido das proposições 

da linguagem de maneira autônoma, introduzir o expediente das pinturas pareceria fazer 

sentido na busca por tornar mais adequada uma expressão. 

Na busca por uma Linguagem Ideal, a comparação entre uma “expressão” ou 

“proposição” e uma “pintura” poderia ser tomada abstratamente, assim, cada expressão estaria 

para uma experiência, como cada pintura estaria para cada situação na realidade retratada. A 

experiência visual seria, desse modo, reduzida à ocorrência de “imagens” no campo visual. O 

problema da precisão poderia parecer, assim, resolvido. Embora já fique evidente que a 

satisfação quanto à precisão, nesse caso, está baseada na pressuposição de que faria sentido se 

falar em alguma comparação possível, entre expressão e expressado, representação e 

representado, pintura e cena real retratada, assim como é possível comparar dois objetos 

materiais, como duas pinturas por exemplo. A atribuição desse tipo de dualismo, desconsidera 

o caráter lógico e não objetual da representação linguística (como comentamos em 2.2.2 e 

2.2.3) e bastaria para não prosseguirmos por esse caminho. Entretanto, ignorando que o 

sentido atribuído à “precisão” nas pinturas pode ser distinto do sentido de “precisão” nas 

proposições, poderíamos imaginar que os “problemas” da linguagem com palavras seriam 

ultrapassados por uma linguagem que se utilizasse de pinturas em sua expressão. 

Pinturas, como fotografias, ou qualquer imagem, quando pensadas apenas segundo um 

caráter abstrato de correspondência - foto-cena, Bild, situação, etc - podem satisfazer, quanto   

à precisão, o critério representacional melhor do que as palavras. Mas, comparar a experiência 
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visual à ocorrência de imagens no campo visual, poderia ainda não ser satisfatório visto que 

“imagens” são estáticas. Comentamos anteriormente, a percepção seria concebida como um 

“fluxo” de ocorrências de imagens no campo visual. As pinturas, então, deixariam a desejar 

quanto à expressão desse fluxo. E, na tentativa de superar os problemas de temporalidade que 

poderiam ser impostos à representação imagética, Wittgenstein nos convida a imaginar que 

nas “imagens” da Linguagem Ideal haveria movimento. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 A natureza fenomenal da representação linguística - Imagens em movimento 

 

 

“Alguém poderia retrucar que o movimento está ausente nas pinturas. 

Vamos imaginar então que eu tenha um método para produzir pinturas que 

se movem, e que essa produção tome tão pouco tempo que eu possa capturar 

completamente a impressão momentânea” [PL, p. 315]. 
 

Wittgenstein 

 

 A questão temporal pode ser colocada como central no Linguagem Fenomenal, 

embora não tratemos dela centralmente nessa dissertação. A remissão à fugacidade do 

fenômeno está conectada a um paradigma que, outrora comentamos, teria influenciado a 

noção de “experiência fenomênica”, dada a ideia de “fluxo” envolta na concepção de como se 

dão as experiências na percepção. Wittgenstein sugere, então, imaginar “pinturas” que se 

movem, tão rapidamente quanto necessário, para que se adequem ao fluxo 

paradigmaticamente atribuído à experiência. Se pensarmos no contexto cinematográfico 

sugerido pela metáfora do projetor, por exemplo, diríamos que as imagens poderiam passar 

pela tela tão rapidamente que pensaríamos haver nelas movimento e talvez continuidade 

(organizações hipotéticas). Essa Linguagem Ideal, seria, como um filme cujo movimento seria 

explicado através da mudança das imagens na tela. A “passagem do tempo” poderia, assim, 

não ser um problema para a linguagem-filme na tela. 

 A possibilidade da linguagem-filme parece lidar, também, com a tentativa de superar 

um problema de adequação entre duas naturezas distintas: de um lado, a linguagem, 
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temporalmente estendida, considerada como uma ocorrência empírica e, de outro, a 

experiência fenomênica cujo “fluxo” parece não corresponder as medições e contagens feitas 

tendo como parâmetro o tempo físico. A concepção de que haveriam duas naturezas distintas, 

uma empírica, extensa e outra fenomênica, instantânea, desconsidera a natureza fenomenal da 

linguagem, de que tratamos em 2.2.2 e 2.2.3. Tais considerações seriam suficientes para não 

prosseguirmos tentando encontrar uma saída para uma suposta “falta de comensurabilidade” 

entre a representação linguística e a representação fenomênica mas, ignoradas, faria sentido 

imaginar que uma linguagem-filme resolveria o “problema” da não comensuração temporal 

entre distintas naturezas.   

 Wittgenstein se refere aos fenômenos como sendo “fugazes”, “efêmeros” e 

compreendemos essas caracterizações como tentativas de classificar o “momento mínimo” 

que dura uma experiência. Como comentamos anteriormente, essa classificação envolve a 

escolha de uma tese muito fundamental, precisamente, uma tese sobre a “forma” da realidade. 

Pois bem, digamos que o momento que dura uma experiência visual poderia ser classificado 

como um “instante” e seja o “instante” considerado “sem duração” ou tendo alguma “duração 

mínima”; importa-nos, apenas, que os “instantes” terão algo de “indivisível”, “simples”, 

elementares” e poderão ser, de alguma maneira, considerados como os constituintes 

elementares últimos do próprio tempo. Diríamos que o momento que dura uma experiência 

fenomênica é um “instante” assim como dizemos que uma fotografia é “instantânea”
77

, bem 

como um “corte” poderia ser análogo ao destacamento de um “fotograma” do “filme”. Essa 

classificação, sugeriria que o fluxo da experiência é discreto como já comentamos, ou seja, 

qualquer “todo” deveria poder ser reduzido a “partes” elementares ou mínimas que o compõe 

ou constitui. Dessa maneira, faria sentido falar num tempo que seria constituído de, ou 

constituído a partir de, vários instantes, assim como o filme seria construído a partir de várias 

imagens e ainda cada imagem de cada mancha e, assim por diante, poderíamos estender essa 

falsa analogia a vários contextos
78

. Sempre que tentarmos reduzir qualquer coisa que seja 

                                                           
77 Aqui vale observar que há outras leituras possíveis. Também poderíamos considerar leituras mais atuais como 

a defesa da tese de que o “momento” que dura uma experiência é dado num “tempo primário” para o qual “não 

há métrica”, defendida por Bento Prado Cf. 2017a, p. 127). Dessa forma, não poderíamos nem dizer que 

“instantes” seriam, de alguma maneira, os elementos a partir dos quais o tempo físico é constituído, pois nada 

haveria neles que indicasse uma tal construção. Não poderemos nos ater a essa ou outras leituras, pois, o 

tratamento do tempo, do eu (solipsismo) e outros temas, talvez nos desviasse de nosso foco investigativo ou 

ainda, certamente, tornaria esse trabalho, outro. 

78 Na introdução ao artigo intitulado “À Maneira de Um Colar de Pérolas?” (PORTO, 2017), o intérprete expõe 

esse problema: o da constituição do “todo” através de “partes indivisíveis” e traz à tona considerações de vários 

outros filósofos que concordariam com uma posição fundamentalmente Aristotélica de que “(…) nada que seja 

contínuo pode ser composto de „indivisíveis‟: e.g. a linha não pode ser composta de pontos, a linha sendo 

contínua e o ponto indivisível” (ARISTÓTELES apud PORTO, 2017, p. 1381). 
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considerada “geral” a “elementos” singulares e tratamos esses termos como definidores da 

natureza daquilo que é por eles caracterizado, teremos dois problemas: o de compatibilizar 

duas naturezas distintas, e a busca obsessiva e cega por encontrar “algo” simples, como por 

exemplo uma proposição elementar ou um nome a nível linguístico.  

Desconsiderando a natureza fenomenal da linguagem levemos adiante a busca por 

uma linguagem idealizada, uma linguagem-filme que explicaria a “passagem do tempo” ou o 

“movimento” e superaria qualquer possível incomensurabilidade entre representação 

(proposição) e representado (fenômeno). Ainda assim essa tal linguagem-filme poderia ter 

outro empecilho a sua tarefa de expressão completa, a saber, as incertezas atribuídas à 

memória. O filósofo austríaco chama a atenção para o fato de que mesmo com o suposto 

avanço na investigação sobre como seria uma expressão fenomênica ideal, estranhamente, 

alguém ao ser questionado se a cor “x” do filme é a mesma cor “x” de sua vivência passada, 

poderia ficar em dúvida.  

 Mesmo se partirmos do ponto de vista de alguém que esteja de posse de uma 

linguagem aparentemente adequada, uma linguagem-filme que supere as limitações das 

palavras e também a falta de adequação do “fluxo” fenomênico, diante de uma situação onde 

ainda assim permaneça alguma vagueza na expressão, ao invés de repensar a própria 

concepção acerca da “representação linguística”, tendemos a manter certos paradigmas 

ilusórios e culpabilizar a memória pela não obtenção da exatidão exigida da linguagem. 

 

 

3.2.3 A natureza não material da “representação linguística”: a memória e a telepatia 

 

 

Pergunta-se se não haveria na memória uma falha ao reter as experiências 

fenomênicas, como se a memória não pudesse guardá-las intactas e essas fossem sendo 

distorcidas com o passar do tempo. Ainda assim, Wittgenstein argumenta, poderíamos 

imaginar que a reprodução dessas memórias fosse feita por outra pessoa que adivinha todas as 

lembranças daquele que tenta descrever sua impressão, produzindo um filme que, se assistido, 

não deixaria dúvidas de ser um filme que representa a vivência recordada. Faria sentido 

imaginar que a telepatia resolveria o problema se as memórias estivessem, de alguma 

maneira, disponíveis para averiguações. Esse argumento parece uma tentativa de ultrapassar a 
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sensação de que uma impressão é sempre completamente determinada e se sua lembrança não 

o é, seria por um defeito ou incapacidade da memória. Vejamos as palavras de Wittgenstein: 

 
Podemos desconsiderar até mesmo a objeção de que durante esse breve momento a 

aparência da pintura se misture com minha memória e a distorça. Vamos supor que a 

produção da pintura seja levada a cabo por outra pessoa. Vamos imaginar o melhor 

resultado possível, de que o outro adivinhe por sorte a tal descrição, i. e., que ele 

tenha produzido o filme, mostre-o para mim e então eu diga: “Sim, é assim que se 

parecia” (WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 315) [PL].  
 

A memória poderia ser tratada
79

 como o “local” onde são guardadas, de alguma 

maneira, todas as impressões vividas por alguém. O tratamento da memória, segundo 

pressupostos entificadores, tenderá a tratar seu conteúdo, de alguma maneira estranha, 

analogamente a objetos materiais. A tentativa de ultrapassar os problemas envolvendo a 

memória, instituindo um expediente telepático, pressupõe que as memórias estão guardadas e 

que, de alguma maneira, assim como objetos se mantém disponíveis para averiguações 

futuras, ainda que admitamos que as memórias sejam distorcidas pelo tempo. Faz sentido, 

inclusive, dizer dos objetos físicos que eles se mantêm disponíveis para averiguações futuras. 

Embora saibamos que, na medida em que o tempo passar, eles irão envelhecer, quer dizer, 

terão mudado algumas de suas características se comparados através do tempo. Essa 

comparação é comumente feita através das fotografias, por exemplo, e muitas vezes esse 

envelhecimento pode ser contrastado ao olhamos uma fotografia de alguém quando criança, 

por exemplo, estando diante da mesma pessoa já adulta. 

O contraste entre uma cena passada e seu retrato poderia demonstrar que os objetos 

físicos da cena retratada perderam vários detalhes que ainda se mantinham na fotografia, 

talvez a sua cor poderia ter mudado. Talvez, a própria fotografia tenha desbotado, esteja sendo 

carcomida pelas bordas e poderíamos, ainda, questionar se a cor da fotografia seria a mesma 

cor da impressão da pessoa que fotografou naquele momento. Fizemos todas essas 

considerações a fim de observar que de uma fotografia, assim como de qualquer objeto 

material, como pessoas, por exemplo, faz sentido imaginar certas comparações, assim como 

parece fazer sentido dizer que eles envelhecem. Seria o caso de nos perguntarmos se o mesmo 

faria sentido em relação aos conteúdos da memória. 

 Somos tentados, por paradigmas ilusórios ou imagens quiméricas, a dizer que se há 

algo de vago ou inexato na lembrança, essa inexatidão se deve ao fato de ser uma lembrança, 

em contraposição a experiência imediata que seria sempre “vívida”; e o que quer que se 
                                                           
79 Wittgenstein fará também críticas explícitas a essa concepção realista da memória no parágrafo 102 do Big 

Typescript. Segundo o autor, essa falsa analogia conduziria ao engano de que, na memória, encontramos certas 

“imagens materiais”. 
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queira dizer com “vívido” deve envolver algo de determinado que poderia ser contraposto 

aquilo que na lembrança é vago. Por exemplo, imaginemos alguém que acabara de contemplar 

o céu noturno, diante da incapacidade de dizer quantas estrelas havia no céu, faria sentido 

acusar o observador de ser desmemoriado por não poder dar um número exato apenas se 

pressupusermos que deveria haver, na impressão imediata, um número exato.  

Wittgenstein é enfático em reprovar ideias que colocariam na memória o motivo da 

ocorrência da vagueza em nossas expressões. A memória só poderia ser pensada como o 

motivo de algum problema expressivo segundo sua concepção através de uma gramática 

estranha, que conceba seu conteúdo como algo que possa ser objetificado de alguma maneira. 

Uma “imagem mental” pode ter sua gramática confundida com uma “imagem material”, 

como comentamos, gerando expectativas enganosas quanto ao real estatuto do conteúdo da 

percepção; seja ele qual for, não parece fazer sentido dizer que os conteúdos da percepção de 

mantém disponíveis como corpos físicos podem se manter. Como vimos, a confusão quanto 

ao tratamento da memória nos leva desejar coisas absurdas, como desejar comparar uma 

impressão passada com uma impressão presente ou retornar a uma impressão a fim de 

recuperar detalhes supostamente esquecidos. Vejamos as palavras do autor sobre isso: 

 
É como se aqui houvesse apenas uma dificuldade técnica, a dificuldade de se 

lembrar de algo ou de se determinar como se deu exatamente tal experiência e como 

se essa dificuldade não fosse essencialmente distinta daquela da verificação sobre se 

há um homem no quarto ao lado quando a porta desse quarto está fechada. Nesse 

caso alguém poderia imaginar um método de verificação, pois a impossibilidade é 

meramente física, a impossibilidade de se atravessar a parede. Seguindo-se essa 

analogia, seríamos tentados a dizer em nosso caso: “Bem, se pudesse uma vez só 

retornar a essa experiência, então eu poderia ver quantos pontos de luz havia lá” (…) 

(WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 316) [PL].   
 

A suposição de um expediente telepático ou divinatório faria sentido numa concepção 

cuja “realidade” fosse elementarmente determinada e, assim, o problema da vagueza nas 

expressões poderia residir no eu, enquanto ser humano falho. Assim faria sentido supor que 

um expediente telepático resolveria o problema, alguém em perfeito funcionamento de suas 

faculdades perceptuais, se não fosse o meu caso, poderia consultar minhas memórias, 

pressupostamente “guardadas” em algum “lugar”. Também faria sentido imaginar que um 

expediente telepático resolveria os problemas colocados pela associação da “representação 

linguística” quanto ao seu sentido e sua referência a uma “ideia na mente”, inacessível para 

outras pessoas e, em caso de falta de memória, inacessível ao próprio “possuidor” de tais 

“imagens mentais”. Desse modo, ao ser introduzido um expediente telepático à 

“representação linguística” idealizada, o caráter da linguagem, expressivo e que não subscreve 
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uma gramática de objetos materiais como comentamos em 2.2.2, não é levado em 

consideração. Wittgenstein diz ainda sobre o exemplo das estrelas: 

 
O que é sempre irritante é o pensamento de que não agora seja mais possível para 

mim determinar esse número, mas que a experiência seja sempre determinada em 

todos os sentidos e que, no momento em que eu estava olhando, realmente tenha 

visto um número determinado de pontos de luz (WITTGENSTEIN; WAISMANN, 

2003, p. 319) [PL]. 
  

 Caso a dificuldade em torno da memória ou da concepção entificadora do sentido 

como “ideia na mente” fossem considerados, não como enganos cujas comparações 

pressupostas são absurdas, mas aceitáveis de alguma maneira, não seria então absurdo supor 

um expediente tal e qual a adivinhação para ultrapassar suas limitações. Esse expediente 

divinatório faria sentido caso a disponibilidade para averiguações posteriores fosse 

pressuposta de tais “imagens internas” e ele resolveria, então, o problema. Sendo todos os 

problemas impostos inicialmente à representação adequada superados, estaríamos então de 

posse de uma Linguagem Ideal. Mas Wittgenstein nos adverte, enquanto não repensarmos o 

quanto a busca por uma tal linguagem ideal faz sentido, nos veremos embaraçados diante de 

várias situações nas quais a exigência por exatidão poderá ainda ser problematizada. Vejamos 

as palavras de Wittgenstein: 

 
Alguém poderia pensar então que a linguagem fenomenológica tenha a forma de 

uma tal representação pictórica. Bem, é importante que, em certo sentido, mesmo 

isso não funcionaria. Pois, se me perguntassem a seguir: “Era exatamente assim? Ou 

talvez apenas muito parecido?”, eu não saberia o que responder. As cores na pintura 

poderiam na verdade ser um pouco diferentes, as sombras um pouco mais escuras, 

as linhas um pouco mais nítidas, e ainda assim, a pintura nos daria a mesma 

impressão (WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 315) [PL].  
 

 Ainda que fizesse sentido supor que a linguagem fenomenológica fosse uma 

representação pictórica perfeita, como deveria ser a Bild no Tractatus, mas agora com 

movimento e telepatia, ainda assim, lemos no trecho citado acima, “isso não funcionaria”. O 

detalhamento da “representação linguística” é pressuposto na medida em que alguma 

comparação seja possível, como sugerem as perguntas na citação acima: “era exatamente 

assim? Ou talvez apenas muito parecido?”. Quando nos perguntamos se faz sentido pressupor 

qualquer comparação entre uma “representação linguística (proposição)” e uma 

“representação fenomênica (Vorstellung)”, presente ou passada, como faz sentido comparar 

dois objetos materiais, como duas pinturas por exemplo, temos de repensar o papel que está 

sendo atribuído à linguagem e à percepção, pois quando as mesmas são tratadas segundo uma 

gramática estranha, de privilégio empírico, sem nos darmos conta somos levados a pressupor 
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comparações absurdas. Uma proposição claramente não pode ter o mesmo estatuto “material” 

de objetos, não podendo ser assim “comparada” com nenhum deles.  

 

 

3.2.4 A “soma oculta” envolta na antiga noção de “proposição” 

 
 

“Do campo visual tenho apenas uma memória e na base da memória digo: 

„Era aproximadamente isso‟. E qual seria o objetivo de se perguntar: „E era 

de fato assim?‟” [PL, pp. 315-316]. 
 

Wittgenstein 

 

 Na epígrafe acima, Wittgenstein pergunta qual seria o objetivo de perguntar a alguém, 

que expressa uma impressão passada e usa o termo “aproximadamente”, se “era de fato 

assim?”. Que tipo de contraste estaria sendo pressuposto por quem questiona? Faz sentido 

esse tipo de suposição quando se trata da expressão de uma impressão visual? A confusão 

estaria no uso da palavra “aproximadamente” para expressar uma experiência fenomênica e 

querer dizer que tal descrição é aproximada no mesmo sentido em que uma medição pode ser 

feita aproximadamente. Se usarmos o termo aproximação sempre em contraposição a alguma 

exatidão, como fazemos na linguagem que fala de objetos físicos que podemos medir sempre 

mais acuradamente, somos tentados a acreditar que para cada aproximadamente corresponda 

um exatamente também no âmbito de relatos fenomênicos. No campo fenomênico, nos pomos 

a perseguir inutilmente um grau ideal e inatingível de acribia, que não é essencialmente 

característico desse âmbito. Vejamos as palavras de Wittgenstein sobre isso: 

 
Essa ideia falsa pode no final das contas ser atribuída à confusão da imagem da tela 

encarada com uma imagem física. É muito diferente dizer “a descrição deve 

aproximar-se da de uma imagem pintada” do que dizer “a descrição deve aproximar-

se da de uma imagem visual”. No primeiro caso eu poderia copiar a pintura e, de 

fato, muito bem, e aqui faz sentido se dizer que a cópia reproduz exatamente o 

original. Mas, aplicada à imagem visual, essa expressão perde seu sentido 

(WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 317) [PL].  
 

 Wittgenstein tenta mostrar, e nós tentamos tornar aqui evidente, que nenhum dos 

problemas, que inicialmente poderiam ser impostos à tentativa de realização de uma 

Linguagem Ideal, são colocados de um ponto de vista que ultrapasse enganos mais 

fundamentais. Esses enganos mais fundamentais, como comentamos, remontam a um certo 

paradigma envolvendo as noções de “elementaridade” constitutiva de qualquer 

“generalidade”. A noção de “proposição”, no Tractatus, envolvia certo tipo de 



103 
 

composicionalismo apontado como enganador, na medida em que a ideia de análise envolvia 

justamente a redução das proposições “gerais” às proposições “elementares”. Como 

comentamos na seção 1.2.2, a concepção da linguagem via análise nos levava 

irremediavelmente ao que o intérprete Fogelin chamou de “doutrina do simples”, justamente o 

paradigma enganador que apontamos estar na base de uma concepção errônea com relação à 

“representação linguística”. O ponto central de nossas considerações envolve repensar, de 

maneira bastante geral, o engano em conceber a “Bild” como algum tipo de “produto”, 

“soma” que envolva um tipo de “generalidade lógica” constituída de, ou redutível a, 

elementos. Lemos na Gramática Filosófica que: 

 
Minha noção no Tractatus Logico-philosophicus estava errada: 1) porque não fui 

claro quanto ao sentido das palavras “um produto lógico está oculto em uma 

sentença” (e coisas assim
80

). 2) porque também pensei que a análise lógica tinha de 

trazer à luz o que estava oculto (como fazem as análises química e física) 

(WITTGENSTEIN, 2010, p. 161) [GF].  
 

 O apego a certas crenças enganadoras e a não observação de falsas analogias, 

indutoras de erros gramaticais, é o que teria impulsionado a insatisfação quanto à linguagem 

cotidiana e a busca por um modelo fundacionalista idealizado de linguagem.  

 
Herdei dos dois lados esse conceito da figura: primeiro da figura desenhada, e 

depois, do modelo de um matemático, que já é um conceito geral. Pois um 

matemático fala em afiguração (Abbildung) em situações que um pintor já não 

utilizaria tal expressão (WAISMANN, 1979, p. 185).  
 

 Dessa maneira, a concepção tractariana de “Bild” teria sido concebida envolta nesses 

paradigmas enganosos, na medida em que tal noção incluía, por via da análise, a redução de 

seu conteúdo em termos de proposições elementares, como já comentamos. Lemos ainda na 

Gramática Filosófica: 

 
Um produto lógico pode estar oculto numa proposição? E, se puder, como dizemos e 

quais métodos temos para trazer à luz o elemento oculto de uma proposição? Se 

ainda não temos um método, então não podemos falar de algo estar oculto ou 

possivelmente oculto. E, se realmente temos um método de descoberta, então a 

única maneira de algo como um produto lógico poder estar oculto numa proposição 

é a maneira de um quociente como 753\3 estar oculto até que a divisão tenha sido 

executada (WITTGENSTEIN, 2010, p. 161) [GF].  
 

                                                           
80 Lemos também no oitavo capítulo da segunda parte, intitulado “Crítica de minha antiga visão de 

generalidade”, que “Minha visão a respeito das proposições gerais era a de que (Ex). Fx é uma soma lógica e 

que, embora seus termos não sejam enumerados aqui, eles são capazes de ser enumerados (...)” 

(WITTGENSTEIN, 2010, 209) [GF]. 
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 Em certos contextos, faz sentido falar numa “soma oculta”, como lemos na citação 

acima, no qual Wittgenstein fornece o exemplo de uma operação matemática. No caso de uma 

divisão, faz sentido imaginar que haja algo como uma “soma oculta” que, quando revelada, 

resultará num número exato. Faria sentido dizer que “251” será o resultado da “soma oculta” 

na divisão 753\3. Faria sentido estender o mesmo raciocínio a todas as proposições da 

linguagem e tratá-las como o produto da soma lógica de outras proposições (elementares), 

como se as “coisas” também fossem o “produto lógico” da soma de suas “partes”? Temos 

claro o sentido dessa demanda? 

 O sentido de “oculto” é determinado, no caso da soma oculta na expressão de uma 

divisão, pelas regras da gramática matemática que estipulam o que faz sentido ser chamado de 

“divisão”. Tomemos como exemplo a divisão 753\3: essa divisão deve ser realizada para a 

obtenção de seu resultado e para a conseguinte explicitação do que estaria “oculto” na 

expressão da divisão desacompanhada do resultado. Então, não faria sentido imaginar que o 

mesmo raciocínio pudesse ser levado a diante se aplicado à noção de “proposição” em geral e 

vimos, ao longo de toda essa dissertação, muitas confusões ocasionadas por ter-se tentado 

fazer isso. A falsa ideia de que a proposição guarda algo, alcançável por análise, está 

conectada com a falsa ideia de que a “impressão” guarda algo, só nos faltaria o método 

correto para sua obtenção. 

 A partir do momento que se esclarece que a “impressão” não “guarda” na memória 

imagens como guardamos fotografias num álbum, nem “oculta” um produto lógico como é o 

caso de uma divisão matemática, devemos considerar que também não faria sentido buscar 

um método correto de obtenção desse mesmo “produto” no âmbito linguístico. Os enganos 

mais fundamentais dessa concepção errônea acerca da noção de “proposição” ou 

“representação linguística”, estariam por trás das ideias de “análise lógica” e 

consequentemente de “simplicidade”, como ideias originárias de um tipo de “generalidade 

lógica” dada composicionalmente, segundo comentamos anteriormente. Uma vez esclarecidos 

e ultrapassados esses enganos, nos damos conta de que a busca por uma Linguagem Ideal não 

faz sentido e a nossa linguagem cotidiana não tem nenhum problema. Vejamos as palavras de 

Wittgenstein: 

 
De fato, nenhuma dificuldade nos confronta, já que nós mesmos produzimos o 

problema. Perguntamos se as experiências podem ser reproduzidas com a exatidão 

absoluta com as quais ocorreram, sem que estivéssemos certos sobre o sentido de tal 

questionamento. Tão logo alguém esclareça esse sentido e a tal ânsia absurda por 

exatidão desaparece, e então vê-se que nossa linguagem está completamente em 

ordem (como ela é) e que essa busca por uma linguagem ideal não é nada mais do 
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que uma aberração causada por uma analogia enganosa (WITTGENSTEIN; 

WAISMANN, 2003, p. 319) [PL]. 
 

 Na busca por uma Linguagem Ideal, percebe-se que o sentido de “aproximação” é 

erroneamente usado em expressões de impressões, em analogia ao uso que se faz do mesmo 

termo em outros contextos, gerando expectativas por vezes ilusórias. Assim que nos 

colocamos a esclarecer o sentido dessa busca, somos levados ao campo do absurdo, ao 

perceber que comparações impossíveis são pressupostas no sentido que julgamos atribuir aos 

termos vagos que ocorrem em nossas expressões de experiências. 

 
Começamos agora a apreender toda concepção equivocada que subjaz à busca por 

uma tal linguagem ideal. Qualquer um que queira usar sinais para apreender a 

experiência é enganado pela ambiguidade das palavras “grosseiramente”, 

“aproximadamente”, etc. Ele não percebe que a palavra “aproximadamente” 

desempenha um papel inteiramente diferente na descrição de uma vivência do que 

aquela (digamos) da medição de uma distância. Nesse último caso (aqui, novamente 

em um sentido específico) para cada “aproximadamente” corresponde um 

“exatamente”. Também no primeiro caso ele espera encontrar, para cada 

“aproximadamente” um “exatamente” – e acaba perseguindo uma miragem que o 

ilude constantemente (WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 317) [PL]. 
 

 Usamos, ainda, termos vagos relativamente, ainda que desejássemos usá-los 

absolutamente. A pressuposição de contraste entre uma expressão vaga e outra mais exata é 

inserida nas nossas falas de maneira implícita e, assim que tornada explícita, revela sua falta 

de sentido. A noção de “representação linguística” não tem a mesma gramática do contexto de 

representações imagéticas como fotografias ou pinturas. A gramática das “representações 

linguísticas” deverá ainda ser melhor distinguida da gramática do contexto da “representação 

fenomênica”, tema do qual trataremos a seguir. 

 

 

3.3 Questões acerca da “representação fenomênica” - “Impressões” 

 
 

Até agora, poderíamos dizer que podemos razoavelmente distinguir entre 

“representação linguística” e “representação fenomênica”, compreendendo também o que 

ambas as noções teriam em comum: já que ambas teriam, por vezes, sua gramática 

confundida, tanto entre elas e “coisas” quanto entre elas próprias. Afirmamos isso tendo em 

vista a denúncia de uma possível equivalência entre “proposições” e “impressões”, o que seria 

talvez uma “pseudo-gramática”, cujas proposições teriam certa tendência “entificadora” ou 

seja, tanto “representações linguísticas” quanto “representações fenomênicas” podem ser 
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enganosamente tratadas analogamente a “imagens materiais”, como já foi aqui bastante 

comentado, e ainda será um pouco. Argumentamos, no início do capítulo 3 (e anteriormente 

em 1.2.1), que a noção de “representação” em geral, tomada abstratamente, teria sido 

influenciada de maneira indevida pelo mesmo paradigma acerca da “elementaridade” lógica. 

Tal “paradigma” influenciaria a noção de “representação” em vários âmbitos nos quais a 

mesma noção seria usada e nos ativemos a essa influência, denunciada como negativa, nos 

âmbitos “linguístico” e “fenomênico”. As questões que envolvem a linguagem nos parecem, 

também, já suficientemente discutidas; por essa razão, dedicamos a presente seção a oferecer 

um tratamento, em separado, ao exame das considerações de Wittgenstein no Linguagem 

Fenomenal acerca da noção de “representação fenomênica” ou simplesmente “impressão”.  

 A ocorrência de termos vagos em expressões fenomênicas será examinada segundo o 

seu uso, cujo sentido poderá ser explicitado por outras expressões da linguagem. Desse modo, 

a investigação do uso de termos vagos em expressões fenomênicas, ao voltar-se para a 

gramática na busca da explicitação de seu sentido, deve resultar no exame das regras dessa 

mesma gramática. As regras, vale lembrar, serão expressões daquilo que outrora tratamos 

como teses bastante fundamentais que seriam “refletidas” na representação adequada e tais 

teses versariam sobre a “forma” da percepção ou ainda a “forma” da “realidade”, teses 

propriamente fenomenológicas como o “instantaneísmo” ou o “idealismo”. Poderíamos dizer 

que não faz sentido falar numa exatidão no contexto fenomênico que seria contraposta à 

vagueza linguística, pois, como veremos, a noção de “inexatidão” ou “indeterminação”, 

compreendida não relativamente, fará parte da própria gramática das impressões e suas 

consequentes expressões, de várias maneiras distintas. Os usos, erroneamente relativos, de 

termos vagos em expressões fenomênicas, devem ser superados a partir da observação do 

correto estatuto da própria “impressão fenomênica”. A noção de “impressão”, antes de ser 

visual ou de qualquer outra natureza sensória, é uma noção fenomênica. 

 Ao tratarmos de uma noção fenomênica, devemos observar a distinção necessária 

entre os âmbitos dos quais estamos tratando. Wittgenstein irá reclamar, como já comentamos, 

que usamos os mesmos termos para relatar experiências fenomênicas e para descrever 

situações tiradas de outros contextos e que essa transposição indevida de conceitos criou uma 

falsa “imagem” que fazemos sobre a estrutura da percepção, criando concepções dualistas 

como a de cópia interna que reproduziria um modelo externo. O campo visual enquanto uma 

tela mental
81

 era um tipo de representação por cópia ou projeção, enquanto a noção de 

                                                           
81 PORTO, 2012, p. 1. 
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“impressão” propriamente fenomênica, que está sendo caracterizada no Linguagem 

Fenomenal, recusa a necessidade de causadores externos para a obtenção de imagens internas, 

assim como tomará como absurda qualquer possibilidade de comparação ou contraste. 

 Considerando que a noção de “impressão” é o resultado da conexão lógica (para não 

dizer “identificação” ou “fusão”) entre as noções de “experiência fenomênica” e “realidade”, 

não poderíamos dizer que haveria algo como um “privilégio” dos fenômenos, pois a 

“impressão” não poderá ser contrastada a absolutamente nada. O subcapítulo que se segue 

logo após o Linguagem Fenomenal é intitulado “Experiência” e nele lemos, sobre a 

experiência, que: 

 
(...) there would seems to be nothing with witch it is contrasted. \ And it is also 

noteworthy that the limits of experience are not fixed… this word “everything” 

occurs essentially in every explanation of the word “experience” 

(WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, pp. 325-327) [PL].  
 

 A possibilidade de contraste e a exigência por acribia são originadas em contextos 

estranhos ao contexto fenomênico. No âmbito das experiências, como lemos na citação acima, 

não haveria possibilidade para contrastes: “tudo” faria parte da própria definição de 

“experiência”. Dessa maneira, compreendemos que a investigação acerca da vagueza nas 

impressões, deverá levar em consideração o aspecto (o qual chamaríamos “idealista”), que 

caracteriza a noção de “impressão fenomênica”, segundo nossa compreensão das reflexões de 

Wittgenstein no período em questão. Compreendemos que a possibilidade de contraste e 

acribia são originadas num contexto onde haja algum tipo de “generalidade lógica” dada, de 

alguma maneira, composicionalmente. Dada a impossibilidade de contraste no contexto das 

impressões, evidenciada em vários momentos por Wittgenstein, argumentaremos que, nesse 

contexto, estamos lidando com um tipo de “generalidade lógica” diferente, não composicional 

ou não redutível a singularidades. Dedicaremos todas as próximas subseções a seguir para 

tratar, mais detidamente, desse assunto acerca de uma “generalidade” não composicional ou 

não redutível.  

 

 

3.3.1 A natureza fenomenológica das “impressões” e sua “generalidade lógica” 

 

 

A não observação da natureza propriamente fenomenológica das “impressões” teria 

tratado a própria “percepção” de maneira enganadora. Abordamos, na seção 2.1.1.1, uma 

tendência entificadora quanto à noção de “representação fenomênica”, na medida em que a 
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“impressão fenomênica” poderia ser tratada analogamente a uma “imagem material”, todavia, 

não nos detivemos em caracterizar positivamente a noção de “representação fenomênica” ou 

“impressão”, apenas apontamos alguns enganos ocasionados por confusões gramaticais. 

Compreender os enganos e confusões mencionadas envolve descartar o tipo de “generalidade 

composicional” sugerida pelo “paradigma da elementaridade”, característico da gramática de 

descrições empíricas e fazer isso envolve, também, repensar o estatuto da própria 

“representação” tanto linguística, como já comentamos, quanto fenomênica. Que a linguagem 

cumpra o seu caráter expressivo parece fora de questão, ainda que tenhamos de rever todas as 

expectativas ilusórias acerca da noção de “representação fenomênica” que a manutenção da 

crença no princípio lógico da determinação elementar teria ocasionado. 

O tratamento que a gramática empírica oferece aos “objetos” ditos “particulares” e a 

tendência de transferir, indevidamente, as regras dessa gramática fisicalista para o âmbito 

fenomênico teriam ocasionado uma má compreensão acerca da correta gramática das 

“representações” de um modo geral, como já discutimos amplamente. Gostaríamos agora de 

nos ater à distinção quanto à gramática das “impressões” e a gramática de “imagens internas”, 

oferecida por Porto (2012), no artigo intitulado “Singularidade e Percepção Visual”. Nesse 

trabalho, o intérprete discute o engano, apontado por Wittgenstein, na concepção da 

“percepção visual” quando tratada analogamente a uma “imagem interna”. O intérprete 

aponta como o principal motivo dessa analogia ser enganadora, o fato de que a noção de 

“imagem interna” é concebida segundo uma gramática adequada para a descrições de objetos 

materiais, ou seja, uma gramática que considera “coisas singulares”, “particulares” e tal 

“singularidade” ou “particularidade” não poderá ser afirmada da “percepção visual”
82

. 

O intérprete defende uma ideia, talvez estranha, a respeito do cerne da crítica 

wittgensteiniana à noção de “percepção visual” estar atrelada à  “particularidade” 

erroneamente atribuída a uma “imagem interna”; Isso porque, ao tratar da noção de 

“generalidade”, o autor compreende que as mudanças ocorridas no pensamento de 

Wittgenstein, ao longo do período intermediário, nos levam para além do tratamento da 

“generalidade” oferecido através da quantificação no Tractatus, isto é, ao tratamento de algo 

mais fundamental: a “generalidade lógica” envolvida na ideia de “análise lógica”
83

. A noção 

de “generalidade lógica” será assim usada para elucidarmos a gramática das “impressões”, 

distinguindo-as de “imagens internas”. 

                                                           
82 PORTO, 2012, p. 1-2, 15. 

83 PORTO, 2012, p. 13. 
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É relevante lembrar que comentamos, na seção 3.2.4, sobre o modelo de uma “soma 

oculta” criticado por Wittgenstein como um engano em seu pensamento anterior, 

relativamente a sua concepção acerca do que era uma “proposição”. Também defendemos, na 

seção 3.1.1, que esse mesmo paradigma, compreendido de maneira mais geral visto que 

lidaria de alguma maneira com as noções de “parte e todo”, teria influenciado concepções, 

para além do âmbito linguístico, certamente no âmbito empírico e, também, no âmbito 

fenomenológico. Afirmamos isso na medida em que as expectativas para com a percepção 

envolveriam de alguma maneira as noções de “todo” e “partes elementares”, dada a noção de 

“imagem interna” envolvida na compreensão da percepção segundo o que chamamos, a partir 

do 3.1, de “fluxo discreto”. O que buscamos sugerir é que o “paradigma da elementaridade”, 

nas duas versões mencionadas acima, na “soma oculta” em proposições gerais e no “fluxo-

discreto” da percepção, podem ser compreendidos segundo uma concepção da noção de 

“generalidade lógica” que envolva algum tipo de “composição” exaustiva do “geral” por 

partes “singulares”
84

. 

Porto trata, na quinta seção do seu artigo, sobre a importação de certos paradigmas 

tractarianos ao campo da fenomenologia inicial de Wittgenstein: paradigmas acerca da 

completude elementar envolvida na ideia de análise que estariam sendo criticados e 

abandonados a partir do Big Typescript e no Linguagem Fenomenal. Vejamos as palavras do 

intérprete: 

 
Podemos agora compreender claramente porque a ideia de descrição 

fenomenológica completa, como uma captação completa de nossas impressões 

sensoriais fugazes se tornou tão central no pensamento de Wittgenstein. Essa 

possibilidade se tornou crucial para a manutenção de certos elementos centrais de 

todo o projeto filosófico tractariano. A ideia de completa determinação do sentido, 

através de uma grande análise que conduzisse nossas proposições ordinárias a 

estruturação puramente extensional de proposições elementares (…) (PORTO, 2012, 

p. 10). 
 

Para melhor compreensão do ponto de vista proposto por Porto, acerca da não 

“particularidade” da percepção, exploraremos sua sugestão exposta no artigo em questão de 

que, no texto Linguagem Fenomenal, Wittgenstein oferece importantes distinções acerca do 

que o intérprete chama de “dois tipos de objetos extensos” e “dois sentidos de inexatamente e 

exatamente”. Nas distinções mencionadas, a última, ao considerar um sentido diferente ao 

sentido comumente atribuído ao termo “inexatamente”, indicará a concepção de um “novo 

                                                           
84 PORTO, 2012, p. 13, sobre a concepção de “generalidade lógica” como “produto” ou “soma” lógica.   
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tratamento da generalidade”, a partir do qual poderemos oferecer uma explicação alternativa 

acerca da característica da “inexatidão” no contexto da “percepção visual”
85

. 

A distinção entre “dois tipos de objetos” envolve considerar as distinções gramaticais 

feitas entre expressões de objetos materiais, considerados corpos físicos, e expressões de 

impressões dadas na percepção visual. O intérprete salienta a importância da distinção entre 

um “corpo físico” concebido como um objeto extenso e a “impressão fenomênica” de alguém 

que vê qualquer objeto. No caso de uma porta, por exemplo, com relação à porta física faz 

sentido pressupor que ela se manterá disponível para averiguações caso não seja trocada ou 

destruída; já no segundo caso, não faz sentido imaginar alguma verificação posterior à “porta” 

na impressão visual. No primeiro caso trata-se de um “objeto”, algo que se mantém ao longo 

do tempo e ocupa um lugar no espaço, já no segundo caso não. A demanda por “exatidão”, no 

caso da porta empírica, faz sentido pois é pressuposto algum método possível de verificação e 

aumento da acribia; todavia, no caso da porta na “impressão” não faz sentido pressupor que 

ela se mantenha disponível para averiguações posteriores, nem que forneça maior grau de 

detalhamento proporcionado por medições e métodos empíricos.
86

 

A gramática das “impressões” não corresponde à gramática pressuposta, 

erroneamente, na noção de “imagem interna”, isso porque uma “imagem interna” tem o 

estatuto de um objeto material, enquanto uma “impressão” tem um estatuto propriamente 

fenomenológico: não material e nem objetual, mas transtemporal. O termo “inexatamente”, 

em cada contexto, terá um sentido diferente. No caso empírico, o uso do termo 

“inexatamente” é realizado, muitas vezes, em contraposição a alguma “exatidão”; sendo 

assim, pressupõe determinações implícitas, pressupondo que medições mais acuradas 

poderiam ser oferecidas. O termo “inexatamente”, quando usado no contexto empírico, parece 

baseado num modelo de “generalidade lógica” composicional que, como comentamos, está 

envolto no paradigma da elementaridade. No caso do contexto fenomênico, o uso do termo 

“inexatamente” não envolve o mesmo tipo de generalidade lógica passível de redução. 

O modelo proposto pela antiga concepção de “generalidade” pressupunha que 

qualquer algo “geral” fosse redutível a elementos “singulares” e esse modelo pode parecer 

adequado ao contexto empírico, mas não ao âmbito fenomênico. A proposta de Porto é a de 

que, no âmbito da percepção visual, estamos lidando com uma nova noção de “generalidade” 

                                                           
85 O intérprete dedica a sétima seção do seu artigo ao tema da “nova concepção de generalidade” e trata da 

crítica feita pelo próprio Wittgenstein a sua concepção de “generalidade” no TLP e, também, de uma nova 

maneira de conceber tal noção a partir do BT, especificamente a partir do capítulo 70. Cf. PORTO, 2012, p. 12-

15. 

86 PORTO, 2012, pp. 17-18. 
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que pode não envolver a presença de “particulares” de nenhuma maneira. A 

“indeterminação”, no contexto fenomênico, pode ser compreendida como um tipo de 

“generalidade” não redutível a “singularidades” por princípio
87

. 

 
Nós não podemos encontrar equivalentes “externos” para as impressões visuais 

“internas” porque cada figura “externa” é um particular, uma estrutura singular de 

cores e formas. Mas a “impressão interna” envolve generalidade, na verdade, 

precisamente o caso de “generalidade não-redutível” ao qual Wittgenstein alude no 

seu “novo tratamento” dessa noção (PORTO, 2012, p. 21).  
 

A sugestão de um “novo tratamento” da noção de “generalidade” no contexto da 

“percepção visual” nos abre caminho para compreender o tipo de “generalidade lógica” que 

estaria, desse modo, envolvida no âmbito fenomênico: uma generalidade não composicional 

ou não redutível. A ocorrência de termos vagos em expressões fenomênicas nos levou, até 

agora, a considerar tanto situações nas quais a vagueza estaria relacionada a algo específico, 

através de certos exemplos de expressões de experiências, quanto a considerar situações nas 

quais a vagueza se apresenta como uma característica mais “geral”, por assim dizer, ou seja, 

nas expressões das próprias regras da gramática fenomênica. Em ambos os casos parece que 

estamos lidando com esse novo tratamento da “generalidade lógica” não redutível ou não 

constituída composicionalmente. A impossibilidade de contraste, como parte do sentido da 

“generalidade lógica” envolvida no âmbito fenomênico, poderia ser apontada como a 

principal característica desse “novo tratamento” acerca da generalidade envolvida nesse 

âmbito, tanto no nível de expressões de experiências quanto no nível de expressões de regras, 

segundo argumentaremos. 

De relatos fenomênicos, do tipo “vi algo semelhante a um círculo”, “vi 

aproximadamente mil pessoas” e similares, poderíamos dizer que eles lidam com um tipo de 

“generalidade lógica” não contrastável ou não redutível, ainda que o sentido dessa não 

redutibilidade deverá ser considerado quanto a cada contexto em que for utilizado algum 

termo vago na expressão de uma impressão. O fato de a impossibilidade de contraste estar 

presente na explicação do sentido, em todas as variações de ocorrências de termos que 

expressam algum tipo de generalidade no âmbito das expressões de impressões que pudemos 

aqui examinar, nos leva inevitavelmente a considerações mais gerais sobre as próprias regras 

da gramática fenomênica. É provável que a compreensão das regras que regulam o uso desses 

termos “vagos” nos proporcione uma melhor compreensão acerca de cada uso dos mesmos 

em relatos subjetivos. 

                                                           
87 Cf. PORTO, 2012, pp. 15-20. 
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Constatamos que a vagueza também ocorre nas regras da gramática fenomenológica, 

cujo sentido indica a recusa da possibilidade de comparação ou contraste em toda e qualquer 

expressão fenomênica. Por exemplo, em expressões do tipo “toda descrição do campo visual é 

inexata”, “as bordas da percepção visual são sempre indistintas” e similares, poderíamos 

também dizer que estamos lidando com um tipo de “generalidade lógica” não redutível ou não 

composicional. A consideração do sentido da vagueza expressa nas regras, apesar de ter um 

tipo de generalidade lógica também não redutível ou contrastável como no caso das 

expressões de experiências, terão um caráter mais geral, por assim dizer, pois expressarão 

regras de correção de todo e qualquer relato subjetivo. Como comentamos ao final da seção 

imediatamente passada, nenhum relato e também nenhuma experiência poderá ser contrastada 

a “coisa” alguma.   

Dito isso, na seção seguinte, 3.3.2, traremos à tona breves considerações 

wittgensteinianas conclusivas a respeito de certa vagueza fazer parte da gramática das 

“impressões”. Buscaremos em seguida, na seção 3.3.3, examinar as considerações de 

Wittgenstein acerca de uma regra específica dessa gramática, delimitadora da indeterminação 

característica das bordas da percepção visual, a fins de possamos, tendo melhor 

compreendido o estatuto da própria noção de “impressão”, nos ater a alguns casos específicos 

da ocorrência de termos vagos em relatos dessas mesmas impressões, dos quais trataremos na 

última seção 3.3.4. Nossa intenção com esse percurso final é a de que, ao examinarmos alguns 

exemplos nos quais a noção de “generalidade lógica” envolvida parece lidar com um “novo 

tratamento, não-redutível” da mesma, possamos explorar um pouco mais o que seria essa 

“generalidade não redutível”. Assim, adiantamos ao leitor que, após as próximas três seções 

seguintes, concluiremos essa dissertação com aquilo de positivo que pudermos extrair de toda 

nossa investigação acerca das ideias aqui discutidas, levando em consideração, 

principalmente, que a “vagueza” faz parte da própria gramática fenomenológica.  

 

 

3.3.2 A expressão de “vagueza” como parte da gramática das impressões 

 

 

Lemos na Gramática Filosófica: 

 
Não é, obviamente porque o espaço em que estou trabalhando não tem a mesma 

métrica que o euclidiano? (…) a gramática da expressão “mais ou menos” - nesse 

contexto - é parte da geometria de nosso espaço. (WITTGENSTEIN, 2010, p. 181) 

[GF]. 
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Como já comentamos, a estrutura predicativa comum a proposições empíricas pode 

parecer bastante razoável, ainda que, pensando bem, seja curioso notar que em algum 

momento sempre precisamos “tratar” algo como um ponto ou um instante, caso não 

queiramos parecer rudes ou obsessivos com relação à exatidão de nossas proposições 

cotidianas; como por exemplo: “que horas são agora?”, “onde acaba um terreno e começa 

outro” e muitos outros exemplos poderiam ser dados, ainda que não queiramos com isso 

entrar aqui nos méritos dessa discussão no âmbito empírico. Importa-nos apenas, mais uma 

vez, ressaltar que a exigência por precisão envolve uma noção de “singularidade” ou 

“particularidade” quimericamente idealizada.  

Usamos termos que expressam algum tipo de vagueza a todo momento em nossos 

proferimentos cotidianos mas, apesar disso, lidamos com a presença da estrutura sujeito-

predicado de tal maneira que esperamos, as vezes sem nos darmos conta, que os sujeitos das 

nossas proposições sempre sejam um algo, um indivíduo - um corpo - que perdura e está 

disponível para medições e averiguações. Buscar esse correlato ontológico, idealizado 

segundo um modelo de “generalidade lógica” composicional, para as expressões da 

fenomenologia se mostra amplamente problemático, como viemos comentando, uma quimera.  

 
This uncertainty is like that of specifying the highest point of a curve. We‟re simply 

not in Euclidian space and here there is no highest point in the Euclidean sense. The 

answer will be: “The highest point is roughly there” and then the grammar of the 

word “roughly” - in this context- belongs to the geometry of our space 

(WITTGENSTEIN, 2005b, p. 105) [BT]. 
 

Como vemos na citação acima, o mesmo raciocínio que fizemos anteriormente acerca 

da análise reducionista de proposições empíricas que consideram “objetos” no “espaço” 

euclidiano, não faz sentido para as expressões da fenomenologia. No contexto das 

“impressões” as regras são outras. A “vagueza” faz parte da própria gramática 

fenomenológica, como afirma Wittgenstein nos trechos citados nessa breve seção. 

Compreendemos que isso significa que as impressões são dotadas de certa vagueza que 

expressa um tipo de generalidade lógica não redutível ou contrastável de alguma maneira, um 

tipo de vagueza inerente ou essencial.  

 
The difference between an “absolutely exact” weighing and an “inherently inexact” 

one is grammatical, and refers to two different meanings of the expression “result of 

a weighing” (WITTGENSTEIN, 2005b, p. 107) [BT]. 
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 Novamente, no trecho citado acima, estamos diante da ênfase de que é preciso 

distinguir o que significa “absolutamente exato” de “inerentemente inexato”. O primeiro caso 

deve fazer remissão à exigência por uma medição empírica feita aproximadamente e que pode 

ser dada mais exatamente ou a qualquer tipo de vagueza que pressuponha um tipo de 

generalidade redutível ou contrastável de alguma maneira. Por exemplo, alguém poderia dizer 

algo como “finalmente comprei uma balança e agora poderei saber o peso absolutamente 

exato do tabaco que compro no mercado, vendido em porções suspeitas”. 0 termo “porção”, 

nesse caso, ao tratar da quantidade do tabaco, parece expressar um tipo de vagueza que 

poderia ser reduzida, caso o próprio tabaco fosse “pesado” ao invés de “porcionado”; assim 

qualquer suspeita quanto à “porção” poderia ser satisfeita com a pesagem. Já no segundo caso 

citado no trecho acima, temos um tipo de característica “inerente”, ou seja, uma característica 

essencial e compreendemos essa afirmação como uma alusão ao “novo tratamento” 

mencionado anteriormente acerca da “generalidade lógica” envolvida na expressão de 

vagueza em relatos fenomênicos, uma generalidade não redutível, que os tornariam 

irremediavelmente incontrastáveis ou incomparáveis de certa forma.  

Ainda que, de modo geral, ao podermos dizer que esse tipo de “generalidade não 

redutível”, sendo parte da gramática, será regra de correção de todas as expressões desse 

mesmo contexto, estaríamos inclinados a nos darmos por satisfeitos e considerar essa a 

afirmação mais importante que pudemos extrair de toda nossa investigação. Ainda assim, tal 

afirmação parece-nos pouco explorada e consideramos relevante examinar alguns casos 

específicos, bem como nos atermos a eles em nossas conclusões finais, evitando maiores 

generalizações (do que todas as que já estamos fazendo), de acordo com a sugestão de 

Wittgenstein ao final do Linguagem Fenomenal. Consideraremos inicialmente o uso do termo 

“indeterminação” no contexto das bordas da experiência visual, e em seguida a expressão de 

multiplicidades na impressão, buscaremos esclarecer o que seria o caráter de “generalidade 

não-redutível” nesses casos.  

 

 

3.3.3 Questões acerca da “forma” das impressões visuais - a indeterminação de sua periferia e 

outros exemplos 

 

 

Wittgenstein mostra no Linguagem Fenomenal que a despeito da manutenção de 

certos paradigmas envolvidos na concepção de uma “linguagem” e “realidade” idealizadas, 
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todos estamos dispostos a admitir que a própria experiência fenomênica é, no presente e 

sempre, indeterminada em toda a sua periferia, “ainda que isso não seja levado em conta ou 

não nos cause nenhum espanto”. Mencionamos, na seção 1.3, que nas Observações 

Filosóficas (cap. 5, [46]) Wittgenstein fala sobre o caráter de perspectiva e o caráter 

indeterminado das bordas da experiência visual e sugere que não podemos nos espantar com 

isso, uma vez que não poderíamos sequer imaginar outra “forma” de perceber o mundo. O 

perspectivismo atribuído à percepção não nos interessará aqui, mas a “indeterminação” 

atribuída à periferia da experiência visual sim. No Linguagem Fenomenal Wittgenstein 

retoma suas reflexões acerca da “indeterminação” da periferia da experiência visual. Vejamos 

o exemplo sugerido inicialmente por Wittgenstein sobre isso:  

 
Suponha que eu tenha olhado por cinco segundos. Durante esse tempo minha 

atenção se move aqui e ali, e assim diferentes regiões do meu campo visual 

ganhariam destaque. E mesmo que eu me mantenha focado em uma região 

particular, o campo visual em volta dessa região seria borrado e indistinto. Poderia o 

filme capturar isso? Obviamente não (WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 

315) [PL].  
 

 Wittgenstein nos convida a imaginar uma vivência que teve uma duração de cinco 

segundos e que durante esse período foca-se em pontos ou regiões distintas e em cada 

mudança no foco de atenção uma região é destacada na imagem, para qual direcionamos mais 

atentamente nosso olhar. Enquanto se percorre o olhar pela cena, ainda que o foco seja 

mantido por algum tempo em algum objeto ou porção da cena, permitindo observar ali mais 

detalhes que um olhar de relance, notamos que as bordas da imagem que se tem durante a 

experiência visual são sempre borradas e indistintas. Segundo essa descrição, admite-se que 

pelo menos a periferia da experiência visual é indeterminada. A afirmação de que “a periferia 

da experiência visual é inexata” é uma afirmação amplamente aceita e não problemática. 

Admitindo a presença da indeterminação na experiência não tentamos atribuí-la a algum 

defeito da memória ou da representação linguística. Uma tese que defendesse que a vagueza é 

uma característica intrínseca da realidade ou da impressão pareceria contrária ao princípio 

lógico acerca da “elementaridade”. Entretanto, Wittgenstein sutilmente nos mostra que 

estamos todos dispostos a admitir que na percepção imediata, pelo menos na percepção visual, 

há certa vagueza que não é defeito da linguagem ou da memória e sim uma característica da 

própria “impressão”. 

Antes, analisado sob a gramática errada, o termo “indeterminação”, quando usado num 

contexto fenomênico, revelava que não lhe estava sendo atribuído um sentido genuíno ou 

originário, ou seja, um sentido que estivesse de acordo com a sua correta gramática. 
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Observado o correto estatuto fenomenológico e não objetual ou material das impressões, 

notamos que, ao usar certos termos que expressam algum tipo de vagueza em expressões 

fenomênicas, faz sentido falar que, em várias situações, temos a expectativa de que eles 

signifiquem justamente algum tipo de vagueza relacionada uma “generalidade não-redutível”. 

É isso que parece afirmar Wittgenstein ao dizer que não estamos alheios a esse tipo de 

“indeterminação” e por isso usamos termos vagos em expressões fenomênicas. Vejamos as 

palavras de Wittgenstein: 

 
Somos bem conscientes dessa indeterminação e por isso dizemos: “Isso é 

aproximadamente o que eu vi.” Mas o que “aproximadamente” quer dizer aqui? 

Significaria que uma maior aproximação fosse sempre concebível? Ou quer dizer 

que toda pintura seja algo aproximado? (…) (WITTGENSTEIN; WAISMANN, 

2003, p. 315) [PL].  
 

 Quando Wittgenstein afirma que somos conscientes “dessa indeterminação”, 

compreendemos que o filósofo se refere ao uso do termo “indeterminação” quando se deseja 

que a expectativa a ser gerada quanto ao seu sentido, seja aquela segundo um “novo 

tratamento da generalidade”, na qual pode não haver a ideia de detalhamento possível, tendo 

em vista a impossibilidade de contraste característica do âmbito sobre o qual versam tais 

relatos. Justamente por isso, sugere o filósofo, tais termos são usados, como em “Isso é 

aproximadamente o que eu vi”. Se nos perguntamos o que “aproximadamente” aqui quer 

dizer, temos de considerar se faria sentido dizer que uma aproximação maior seria 

concebível… Seria? Se sim, até quando?  

 Em contextos matemáticos talvez fizesse sentido se falar em “aproximações infinitas”, 

mas não no contexto de uma impressão. Faria sentido conceber algum grau de detalhamento, 

somente na medida em que fosse pressuposto algum contraste, o que poderia ser o caso em 

contextos de medidas ou contagens empíricas, mas não parece ser o caso no contexto das 

impressões.  Não faz sentido pressupor, no contexto de uma impressão, qualquer contraste 

que nos daria medidas ou números “mais exatos”. Como vimos, só parece fazer sentido dizer 

que a “impressão” é aproximada em contraste com a realidade exata, se se traça alguma 

distinção essencial entre ambas.  

 Seria talvez o caso de nos perguntarmos se faria sentido pressupor algum contraste 

entre impressão e realidade? Pressupor esse contraste é amplamente problemático, então, 

como uma tal contraposição seria possível? Wittgenstein nos direciona a essas confusões 

geradoras de expectativas ilusórias e em vários momentos nos propõe questionar sobre a 

comparação pressuposta quanto ao sentido atribuído aos termos vagos extraviados de outros 
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contextos para o fenomênico, numa constante tentativa de elucidar, assim, o correto sentido 

dos usos de termos vagos em expressões fenomênicas, como lemos abaixo: 

 
(…) A situação seria a mesma com a descrição do meu campo visual? Seria a minha 

descrição apenas uma aproximação e eu poderia monitorar essa proximidade? 

(WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 315) [PL].  
 

Considerado tudo isso, importa-nos retornar às considerações sobre a indeterminação 

das bordas do campo visual; sobre essa indeterminação citamos, logo acima, Wittgenstein 

questionar-se exatamente isto: se essa indeterminação poderia ser capturada de alguma 

maneira. Ainda que a periferia do campo visual, por exemplo, pudesse ser vista diretamente 

ou caso pudéssemos fotografá-la, talvez, disséssemos que ela é algo como um borrão ou uma 

mancha disforme. Se pensarmos a linguagem “filme”, em termos de “fotogramas” ou 

“imagens”, cada mancha mínima (pixel) de cor poderia ser comparada entre uma imagem de 

borrão e outra. Mas, mesmo assim, Wittgenstein diz que “essa indeterminação” não poderia 

ser capturada numa linguagem idealizada. A linguagem idealizada, por mais adequada que 

pareça, é pensada sob os paradigmas de um tipo de generalidade lógica dada 

composicionalmente a partir de elementos particulares. Wittgenstein está ,desse modo, 

sinalizando que a indeterminação da periferia do campo visual não é do mesmo tipo que a 

indeterminação que atribuímos a um borrão ou a um rabisco, essa é dita indeterminado apenas 

por não se ter convencionado o nome daquele rabisco, nesse sentido, não se trata de uma 

indeterminação por misturar de forma aleatória cores numa porção de imagem. Trata-se de 

uma indeterminação de outra natureza, que não pode ser explicada em termos de elementos 

que compõem imagens mais ou menos detalhadas, um tipo de generalidade não “descontável” 

por singularidades, como sugere Porto.
88

 

Wittgenstein propõe, no Linguagem Fenomenal, um outro exemplo no qual a 

atribuição de inexatidão a uma experiência fenomênica parece ser considerada segundo uma 

gramática que não admita a possibilidade de contraste da impressão. Nesse exemplo, alguém, 

ao ser questionado por um maior detalhamento de uma lembrança, no caso, a maior exatidão 

de uma cor, responderia perguntando “como seria possível lembrar tão exatamente?”, 

sugerindo que a própria experiência talvez não tivesse sido tão exata quanto quem pergunta 

estivesse pressupondo. Segue o trecho no qual Wittgenstein introduz esse exemplo: 

 
Vamos simplificar o exemplo. Vamos imaginar que alguém me peça para focar em 

uma cor e então me ofereça diferentes amostras de cor, perguntando se essa é a 

mesma cor que tinha visto agora a pouco. Há dois casos, então. Ou digo “Não 

                                                           
88 Cf. PORTO, 2012, p. 21-23. 



118 
 

consigo mais me lembrar”, ou digo “Como poderia me lembrar tão exatamente?” 

(WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 316) [PL].  
 

 No segundo caso, sugerido pelo exemplo de Wittgenstein, poderia ser acrescentado a 

afirmação “eu não vi a cor tão exatamente assim”, de modo que, ainda que o experimento 

sugerido no exemplo fosse repetido várias e várias vezes, a exatidão de quem questiona não 

poderia nunca ser satisfeita. Nesse caso, o sentido de “aproximado” ou “inexato” envolve que 

nenhuma exatidão ou aproximação maior poderia ser contrastada. A afirmação “eu não vi a 

cor tão exatamente” faz sentido diante de um questionamento que pressuponha determinações 

ausentes na percepção, não contrastáveis com uma percepção mais acurada, ao passo que 

Wittgenstein afirma:   

 
Estamos ligando aqui com uma inexatidão em um sentido muito diferente. Alguém 

poderia chamar as imagens da memória de indistintas, mas essa indistinção não seria 

contrastável com uma imagem mais nítida. As palavras “indistinto”, “aproximado”, 

“inexato” e outras semelhantes têm uma gramática diferente nesse caso 

(WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 316) [PL].  
 

Tanto no exemplo que leva em consideração a indeterminação da periferia da 

experiência visual, quanto a certa vagueza que pode ser atribuída à própria “impressão” e 

consequentemente às memórias, a expectativa quanto ao uso de termos vagos é que eles 

indiquem exatamente a ausência de possibilidade de contraste e/ou de detalhamento. A 

afirmação “as bordas da experiência são indeterminadas” é uma regra da gramática 

fenomênica que nos faz descartar, como sem sentido, afirmações que digam qualquer coisa 

diferente acerca da percepção; como, por exemplo, “se alguém pudesse olhar diretamente para 

as bordas do campo visual, ele as veria determinadas e não borradas”. Mas o que significaria 

isso? De que modo a percepção poderia ser contrastada com outro “modo de perceber” cujas 

bordas não fossem borradas? 

 

 

 

3.3.4 A generalidade lógica das “impressões”: multiplicidades expressas através de intervalos 

 

 

Mencionamos anteriormente o exemplo das estrelas oferecido por Wittgenstein e 

retornaremos a ele, agora, a fim de compreender melhor a caracterização que está sendo feita, 

acerca do tipo de “generalidade lógica” envolvida na concepção das “impressões”. Vejamos 

as palavras do próprio autor ao tratar de tal exemplo: 



119 
 

 
O problema fica bem claro no seguinte exemplo. Imaginemos que uma pessoa olhe 

para o céu por um instante e então é perguntada sobre quantos pontos de luz ela viu. 

Haveria aqui uma resposta da forma: “Vi n pontos de luz” Isto é, “Não sei quantos 

pontos de luz havia lá, mas claramente devo ter visto algum número definido”? 

Diríamos: Aqui não faz o mínimo sentido falar-se de um número definido. Por mais 

estranho que isso possa soar, a única descrição precisa seria da forma: “Vi inúmeras 

estrelas” e, não: “Vi n estrelas” (WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 319) 

[PL].  
 

 Pareceria fazer sentido uma resposta que desse um número determinado, se se 

distinguisse entre realidade imediatamente vivida, completamente determinada, e realidade 

passada, cujos detalhes foram esquecidos. Também pareceria fazer sentido falar num número 

determinado de estrelas numa impressão, se a experiência imediata fosse tal como os objetos 

empíricos, que contamos e medimos. Do mesmo modo, pareceria fazer sentido falar num 

número determinado se concebêssemos a “representação” como uma “cópia” “imagem 

interna”, assim como uma fotografia é uma “cópia” da realidade. Em todos esses casos 

estaríamos lidando com um tipo de “generalidade lógica” que envolveria a possibilidade de 

redução ou contraste, ou seja, o “número definido” exigido deveria poder ser de alguma 

maneira encontrado. Entretanto, nenhuma dessas suposições, se levadas a cabo, fazem sentido 

no contexto da impressão visual. Wittgenstein afirma, claramente, como lemos acima que 

“não faz o menor sentido se falar num número definido”, no contexto de impressões. 

 As expressões da matemática, as regras com as quais delimitamos o sentido de muitas 

expressões (de contextos empírico, geométrico, aritmético e aparentemente em qualquer 

contexto em que haja a expressão de grandezas ou multiplicidades), à primeira vista, parecem 

não se adequar ao contexto fenomênico, visto que certa precisão possibilitada por meios de 

medições empíricos se mostram inadequados para expressar as multiplicidades presentes em 

impressões, como já comentamos. Poderíamos nos perguntar se as regras matemáticas 

estariam, então, completamente alheias à experiência fenomênica, o que pareceria radical, 

visto que faz sentido se falar em distinções acerca de ordens de grandezas nas expressões de 

multiplicidades nas impressões. Expressamos essas distinções ao usar termos como 

“aproximadamente milhares”, “poucos”, “grandes”, “pequenos”, entre outros similares, e 

saber ser algo evidente que: “muitos não são poucos”, “altos não são baixos”, “o grande não 

cabe no pequeno”, entre outras regras desse tipo.  

 Podemos claramente distinguir um céu “muito” estrelado de um céu “pouco” 

estrelado, uma lua “gigante” de uma lua “em tamanho natural”. Porque, então, não 

poderíamos dar números exatos? Será importante, para responder tal pergunta, considerar, em 

cada caso, qual o sentido dessa exigência. No caso das estrelas, essa exigência, de antemão, 
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faz pouco sentido se refletimos bem. Se nos perguntamos, numa situação não imaginária, 

quantas estrelas há no céu que imediatamente contemplamos, talvez também não possamos 

dar um número exato. Ainda assim, poderíamos dizer coisas como “hoje a noite está clara e 

vejo o céu pouco estrelado” ou “que noite escura, vejo milhares de estrelas!”, de modo que 

faz sentido falar na expressão de algum tipo de ordens de grandeza entre as expressões de 

multiplicidades nas impressões. Lemos Wittgenstein no trecho a seguir: 

 
Alguém poderia corretamente dizer aqui estamos diante de um novo sistema 

aritmético, um sistema que iria (digamos) “1, 2, 3, 4, 5, vários”, no entanto um 

sistema em que se poderia até mesmo falar de diferentes graus de multiplicidade no 

sentido em que se diz: “Aqui há mais estrelas do que ali”. Nesse sentido alguém 

poderia tranqüilamente dizer que vê milhares de estrelas, se ao menos estiver claro 

que ele não está descrevendo com isso um número, mas, sim, uma impressão 

(WITTGENSTEIN; WAISMANN, 2003, p. 319) [PL].  
 

 Aos objetos físicos geralmente atribuímos grandezas numéricas, dadas através de 

contagens e medidas variadas (metros, litros, kilos), todavia, mesmo a exatidão dessa 

aplicação de grandezas numéricas a objetos físicos pode ser problematizada, como 

mencionamos anteriormente, quando também comentamos que não entraríamos nesses 

méritos. Importa-nos apenas observar que um corpo físico é algo que dura através do tempo: é 

possível olhar novamente para o céu e tentar contar as estrelas e há catálogos de constelações 

que enumeram e nomeiam as estrelas; porém, na tentativa de executar essa contagem 

poderíamos, talvez, chegar à conclusão de que há infinitas estrelas no céu e aqui “infinito” 

seria uma característica do “número” e não da “impressão”. Assim, se contássemos 500 

estrelas no céu, o que estaríamos contando seriam aqueles indivíduos considerados corpos 

físicos estrelares e, de certa maneira, não os pontos brilhantes contra o fundo negro na 

impressão visual. 

 Wittgenstein sugere, como lemos no trecho citado acima, que a resposta correta no 

exemplo imaginário das estrelas seria “vi inumeráveis estrelas”, uma vez que a percepção não 

envolve definições numéricas, aquelas com as quais medimos corpos físicos e sim trata-se de 

uma impressão. Compreendemos o cerne dessa distinção como uma distinção entre o tipo de 

“generalidade lógica” envolvida em cada caso. Um relato subjetivo expressa a “impressão”, 

mas não como uma descrição empírica expressa a realidade física, nas quais medições e 

contagens fazem sentido e podem fazer parte do método de verificação das mesmas. Uma 

expressão fenomênica pode expressar graus de multiplicidade, na medida em que nenhuma 

acribia ou comparação é pressuposta quanto ao seu sentido.  
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 Nenhum contraste pode ser imposto a uma “impressão” como comentamos na seção 

anterior, de modo que, no exemplo das estrelas, o termo “inumeráveis”, por exemplo, deixa 

claro que o mesmo não poderia pressupor justamente o seu contrário, algo enumerável, como 

qualquer objeto material que pode ser medido ou contado. Estamos aqui claramente diante de 

uma concepção diferente acerca da “generalidade lógica” envolvida em cada caso. O sentido 

de “inumeráveis” pode ser explicitado por outras expressões, inclusive, expressões como, por 

exemplo: “como eu poderia saber quantas estrelas exatamente?” ou “eu estava num bom 

ponto de observação, deviam ser milhares”. No primeiro caso, por “inumeráveis” entende-se 

“é impossível dar um número exato” e “a demanda por um número exato não faz sentido”; no 

segundo caso, por “inumeráveis” entende-se: “é impossível dar um número, posso comparar 

grandezas e dar uma „média‟, um „intervalo‟, como „milhares‟ por exemplo”, ou seja, posso 

dar uma qualificação quanto à “impressão” e não quanto a supostos objetos “contidos” nela de 

alguma maneira. 

 Qualquer qualificação de uma impressão poderá envolver multiplicidades, desde que 

consideradas sempre como intervalos
89
. Compreendemos “intervalos” como aquilo que é 

expresso por termos vagos do tipo: “milhares”, “centenas”, “pilhas”, “montes”, “multidão” e 

similares; termos que, por princípio, expressam certa vagueza que não pode ser tornada exata, 

sem que o intervalo expresso pelo termo vago deixe de ser o que ele é, vago, ou seja, sem que 

a expressão perca o seu sentido originário.  

 Em outros contextos, que não o céu noturno por exemplo, pode fazer sentido falar em 

números exatos na impressão. Alguém poderia sonhar com 3 pessoas ou que comia 3 maçãs e 

não ficar em dúvida quanto ao número, se questionado. Assim como alguém poderia sonhar 

com uma pilha de maçãs e, apesar de não fazer sentido a exigência do número exato que 

caracterizaria uma “pilha”, ainda seria perfeitamente possível expressar alguma ordem de 

grandezas através de falas como “haviam várias maçãs”, “eram mais de 1000 talvez”, “uma 

pilha de maçãs que cobria a própria macieira, bem maior que ela na verdade”, entre outras do 

mesmo tipo que expressem algum “intervalo”. Em todos esses casos, onde alguma 

multiplicidade na impressão é expressa, o sentido dessa multiplicidade será explicitado apenas 

através de outras expressões, na medida em que sejam explicativas das primeiras e não 

extraídas dela por análise. A multiplicidade na impressão parece, assim, ser expressa através 

de um “intervalo”, cuja característica é justamente não ser exato e sim uma espécie de 

                                                           
89 O termo “intervalo” aparece no capítulo 34 do Big Typescript (Cf. WITTGENSTEIN, 2005b, pp. 105-106) 

[BT]. E também num apêndice da Gramática Filosófica intitulado “O conceito „mais ou menos‟ - O problema do 

„amontoado‟” (Cf.  WITTGENSTEIN, 2010, p. 181) [GF]. 
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“média” ou “janela” ou ainda, nos termos de Wittgenstein no capítulo 34 Big Typescript, um 

“intervalo difuso”.  

 Para compreender melhor o que seria esse “intervalo” expresso em relatos vagos, 

consideremos, por exemplo, o termo “multidão”, que claramente contém um certo tipo de 

generalidade no contexto de uma descrição empírica que não é a mesma no contexto de um 

relato fenomênico. Usamos o relato “vi uma multidão” e compreendemos perfeitamente que 

uma multidão significa “muitas” pessoas e não “poucas”. O que talvez não compreendamos é 

que o termo “multidão”, no contexto empírico envolve pessoas e, no contexto de uma 

impressão, envolve apenas um grau qualitativo, “muitos” e não “poucos”. Uma multidão de 

pessoas envolve cada pessoa particular, enquanto a “multidão” na impressão não envolverá 

nenhuma pessoa particular, do contrário caracterizará a experiência quantitativamente através 

de um intervalo. Lemos no artigo de Porto sobre esse exemplo: 

 
(…) quando alguém vê uma multidão de pessoas, esse alguém vê cada “pessoa” 

constituinte daquela multidão? Obviamente não… podermos dizer que esse é um 

ótimo exemplo de generalidade (uma impressão visual de um monte de gente), a 

qual não pode ser substituída por uma lista de individualidades, de indivíduos, 

porque nesse caso a individualidade simplesmente não está lá (PORTO, 2012 p. 20). 
 

  A falta de um número exato, no caso da “multidão”, evidencia que a exigência por 

exatidão faz sentido relativamente a uma quantidade de pessoas, não a uma quantidade 

relativa à impressão. A possibilidade de medições e contagens é dada pelo contexto e, como 

vimos, no contexto de impressões, a vagueza de suas expressões pode indicar que nenhum 

método para obtenção de uma maior exatidão é possível, dada a absurdidade envolvida na 

possibilidade de contraste que um tal método poderia exigir. A expressão de multiplicidades 

na impressão é dada através da expressão de termos que indicam intervalos que nos permitem 

distinguir ordens de grandeza como, por exemplo, uma “multidão” de indivíduos, ou 

“poucos” indivíduos, ainda que nenhum “indivíduo” em particular deva ser considerado para 

explicitação do sentido do termo “multidão”, numa expressão fenomênica. 

 Se alguém diz, por exemplo, “vi uma multidão”, faria sentido esse alguém acrescentar: 

“mais ou menos 10000 pessoas”, mas não: “na multidão havia 9898784 pessoas”. Ainda que 

esse alguém tivesse contado as pessoas, contar as pessoas seria um método de obtenção do 

número de pessoas consideradas enquanto objetos empíricos no “espaço” considerado 

euclidiano. No “espaço” das impressões, as regras são outras. No “espaço” das impressões 

faria sentido dar um relato adequadamente vago como “vi uma multidão” e com isso não 

envolver nenhuma pessoa em particular. No “espaço” das impressões, a ocorrência do 
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conceito de “mais ou menos” em suas expressões, deve envolver um tipo de generalidade 

lógica não redutível ou contrastável. Como vimos, precisamente, a generalidade envolvida em 

“intervalos” quando a vagueza é característica essencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO - A “indeterminação” fenomênica lida com uma concepção de 

“generalidade lógica” que não inclui nenhum tipo de “contraste”, “redução” ou 

“composicionalismo” sugeridos pelo “paradigma da elementaridade” 
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 A nossa questão inicial era compreender a “generalidade lógica” envolvida no âmbito 

fenomênico, expressa comumente pelo uso de termos “vagos” como, por exemplo: 

“indeterminação”, “inexatidão”, “aproximação” e similares. A vagueza das expressões da 

linguagem nos é, de início, colocada como um problema a ser resolvido. A ocorrência de 

termos que indiquem vagueza em expressões fenomênicas poderia ser de diversas maneiras 

problematizada e aqui tentamos nos ater, tanto quanto possível, ao “problema” da ocorrência 

da vagueza especificamente em relatos subjetivos.  

 Vimos no capítulo 1 que, a partir do princípio da “Harmonia Essencial” e da 

manutenção da crença do princípio lógico acerca de uma determinação dada 

“elementarmente”, a vagueza na linguagem indicaria que a mesma não refletiria a “forma” 

correta da realidade. A vagueza nas expressões da linguagem seria, assim, um problema a ser 

resolvido. Examinamos então algumas tentativas de resolver esse “problema” através das 

ideias do Projeto Fenomenológico e através da consideração das noções de “corte” e 

“hipótese”, quando pudemos inicialmente apontar alguns enganos que estariam relacionados à 

manutenção de um certo caráter “fundacionalista” na linguagem. Caráter tal que, no capítulo 

2, foi explorado através da denúncia Wittgensteiniana do que nós aqui chamamos uma 

tendência “entificadora” dessa linguagem concebida de maneira “fundacionalista”. 

 Observamos como certo aspecto exemplarmente problemático parece estar sempre 

envolto no exame das ocorrências de termos vagos em expressões fenomênicas. Enquanto não 

superado um caráter estranhamente “entificador” a que tenderão ter as proposições de uma 

linguagem concebida de maneira idealizada, seremos sempre levados ao que chamamos de 

“metáforas da comparação” por pressuporem implicitamente comparações, por princípio, 

absurdas.   

 No capítulo 2 também buscamos superar algumas confusões gramaticais denunciadas 

por Wittgenstein e pudemos vislumbrar importantes novidades no pensamento do autor 

quanto à sua concepção do que seja a “linguagem” e a “fenomenologia”. O exame de diversas 

maneiras errôneas de conceber a ocorrência de termos vagos em expressões fenomênicas nos 

levou a constatar que a busca por “precisão”, nesse contexto, geralmente se dá por conta de 

alguma confusão gramatical. Essas confusões gramaticais ocorreriam sempre que usados, em 

expressões fenomênicas, termos cujo sentido é retirado de algum contexto estranho ao 

fenomênico. A busca por “exatidão” ou “completude” envolta na noção de “expressão 

linguística” e também na noção de “impressão fenomênica”, quando examinadas mais de 

perto demonstram que, em muitos casos, não faz sentido se falar numa determinação 
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elementar, nem da linguagem nem da realidade. Vimos que o princípio lógico da 

determinação elementar nos faz tratar a linguagem e a percepção segundo o “paradigma da 

elementaridade”, ocasionando sérios impasses à correta compreensão das relações envolvidas 

na percepção e nas expressões dessas percepções. 

  Ainda assim, devemos considerar que, de um modo geral, é claro que faz sentido se 

falar numa realidade determinada na medida em que essa determinação possa ser dada a nível 

linguístico por outras expressões, como comentamos quando tratamos do tema da “ascensão 

semântica” ocorrida no pensamento intermediário do autor. Compreender o processo de 

ascensão semântica envolveu considerar a natureza expressiva dos relatos subjetivos e a 

natureza regulativa e a priori das regras, o que nos permitiu prosseguir uma investigação que 

outrora teria sido remetida ao campo do inexprimível. As expressões “a descrição do campo 

visual é sempre inexata”, “a impressão visual tem sempre a periferia borrada e indistinta”, 

“não seria possível ver assim tão exatamente” e “a expressão “mais ou menos” que fazem 

parte da “gramática das impressões” e outras do mesmo tipo, são todas regras da gramática 

fenomenológica que poderão ser examinadas segundo seus usos. Ao retornar ao Linguagem 

fenomenal, no capítulo 3, o exame das críticas de Wittgenstein envolveu dissolver paradigmas 

enganosos e ultrapassá-los, trazendo à tona relevantes teses e considerações acerca da 

linguagem e principalmente da fenomenologia de Wittgenstein. Quais sejam: 

 1) A noção de “indeterminação” assim como as noções de “inexatidão”, “imprecisão”,  

“aproximadamente”, “vários”, “indistinto”, “borrado”, “geral” e tantos outras que poderiam 

ser classificadas como simplesmente noções que indicam vagueza, “vagas”, teriam o seu 

sentido determinado de acordo com o seu uso; e nada podemos afirmar sobre eles sem levar 

em conta o contexto de seu proferimento sem correr o risco de incorrer em erros e sermos 

levados a pressupor comparações absurdas. Constatamos que uma linguagem pensada 

abstratamente, que não leve em conta o contexto de proferimento para a explicitação do 

sentido dos próprios proferimentos, é uma idealização insustentável. Desse modo, nossas 

considerações finais acerca da “vagueza” envolvida no âmbito fenomênico abarcam apenas os 

exemplos dos usos desses termos que pudemos examinar ao longo dessa dissertação. 

 2) No contexto da linguagem, a afirmação “expressões são sempre vagas” nos parece 

uma resposta à exigência por uma exatidão universal sem sentido, originada numa visão 

enganosa acerca de uma linguagem idealizada. Como comentamos, não há nenhum problema 

em nossa linguagem cotidiana senão confusões originadas por uma abordagem 

fundacionalista e universalista. Essas confusões parecem ser superadas através da distinção 

entre “modos de falar” ou “gramáticas” e seus respectivos contextos interlocutórios. 
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 3) No contexto da gramática fenomênica, quanto à percepção, vimos que Wittgenstein 

sugere considerar a “vagueza” como parte dessa mesma gramática. Essa consideração ressoa 

no próprio estatuto da noção de “impressão” que, como comentamos, é caracterizada por 

Wittgenstein, num tom bastante idealista, como “aquilo ao que nada pode ser contrastado”. 

Compreendemos que se a vagueza faz parte da gramática fenomênica, significa que, de 

maneira geral, qualquer expressão fenomênica conterá certo caráter “vago”. Identificamos 

aqui essa “vagueza” com um tipo de “generalidade lógica” não contrastável concernente a 

toda e qualquer expressão fenomênica. Desse modo, nenhum relato subjetivo poderá ser 

tratado como um objeto material que pode ser “contrastado” a outro. Do mesmo modo, 

consideramos que a própria “impressão” fenomênica”, ao ser superada a analogia desta com 

uma “imagem interna”, também não pode ser contrastada a nada ou, melhor dizendo, a 

nenhuma outra “forma” de perceber a realidade. Dessa maneira, tanto relatos passados que 

envolveriam a consideração da memória quanto relatos presentes, que envolvem a percepção 

imediata, devem levar em consideração que faz parte do sentido de suas expressões, nas quais 

ocorrem termos vagos, que essa vagueza não poderá ser contrastada a nenhuma exatidão 

ulterior. 

 4) O tipo de “generalidade lógica” envolvido no âmbito fenomênico estabelece, 

através de regras, a impossibilidade de contraste da impressão sugerindo um caráter não 

composicional ou não redutível da mesma e com isso demonstra a superação de qualquer 

exigência de caráter composicional originada pelo “paradigma da elementaridade”. A 

consideração das reflexões wittgensteinianas acerca da expressão de multiplicidades na 

impressão dada através da indicação de intervalos, como “milhares”, “centenas”, “fundo”, 

“raso”, “muitos”, “poucos” e outros similares, nos indica que esses casos também envolvem 

um “novo tratamento” acerca da noção de “generalidade lógica”. Pudemos notar que, no caso 

de expressões de multiplicidades na impressão, além da não contrastabilidade, a 

impossibilidade de detalhamento também faz parte do sentido esperado quanto ao uso desses 

termos. Ainda que o detalhamento quanto às multiplicidades expressas na impressão seja dado 

através da linguagem e não pressuponha contraste, faz parte do sentido esperado quanto aos 

usos dos termos que expressam multiplicidades que as explicitações do seu sentido não 

poderão oferecer maior detalhamento e eles manterão o aspecto de serem “intervalos”. 

Explicações do sentido desses termos poderiam ser sempre dadas por outras expressões na 

linguagem, mas estas apenas explicitariam a falta de sentido em se buscar exatidão num 

contexto onde a vagueza é essencial. 
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