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6.52 Sentimos que, mesmo que todas as questões científicas possíveis 
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tocados. É certo que não restará, nesse caso, mais nenhuma questão; e 
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RESUMO 

 

Nesta pesquisa tencionamos apresentar o percurso da primeira filosofia de Wittgenstein 

partindo da proposição 7, voltando os passos do autor nas proposições que se intercalam para 

produzir o sentido ético da teoria do silêncio, desenvolvendo no primeiro capítulo uma 

discussão que trata da linguagem, da sua forma de figuração e da proposta do autor em 

identificar quais erros que condicionados à linguagem impossibilitam tratar das questões 

referentes à ética;  no segundo  capítulo faremos uma relação entre a lógica e a ética, 

esclarecendo o que são a realidade e o mundo na tentativa de compreendermos  como 

Wittgenstein propõe falar acerca do ‘dizer’ e do ‘mostrar’; no terceiro capítulo realizamos uma 

abordagem sobre a vontade, considerada como atributo do sujeito, e por fim serão feitos os 

esclarecimentos necessários para que se conheça a ética defendida pelo autor. Nesse momento 

a pesquisa traz à tona a diferença colocada por Wittgenstein no concernente ao sujeito, que por 

sua vez é dividido em empírico e metafisico. Todas as discussões culminam na ideia de que há 

um conteúdo ético no Tractatus que leva o sujeito a compreender o mundo em sua totalidade e 

ao passo que ele alcança essa compreensão tem a possibilidade de encontrar a felicidade 

conhecendo o real sentido da vida. 

 

Palavras-Chave: Linguagem. Realidade. Mundo. Sujeito. Ato Volitivo. Ética. Wittgenstein.   
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ABSTRACT 

 

 In this research we intend to present the course of the first philosophy of Wittgenstein 

starting from proposition 7, turning the steps of the author in the propositions that are 

intercalated to produce the ethical sense of the theory of silence, developing in the first chapter 

a discussion that deals with language, its form of figuration and of the author's proposal to 

identify which errors that conditioned to the language make it impossible to deal with questions 

related to ethics; in the second chapter we will make a relation between logic and ethics, 

clarifying what reality and the world are in an attempt to understand how Wittgenstein proposes 

to speak about 'saying' and 'showing'; in the third chapter we make an approach about the will, 

considered as attribute of the subject, and finally are made the clarifications necessary to know 

the ethics defended by the author. At this point the research brings to light the difference put by 

Wittgenstein concerning the subject, which in turn is divided into empirical and metaphysical. 

All discussions culminate in the idea that there is an ethical content in the Tractatus that leads 

the subject to understand the world in its totality and while he reaches this understanding he has 

the possibility of finding happiness knowing the real meaning of life. 

 

Keywords: Language. Reality. World. Subject. Voluntary Act. Ethic. Wittgenstein. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A primeira fase do pensamento de Wittgenstein expressa no Tractatus Logico-

Philosophicus discute como os problemas da filosofia se associam a lógica da linguagem. No 

prefácio dessa obra Wittgenstein afirma que seu livro trata dos problemas filosóficos e a 

formulação desses problemas estão no mal entendimento da lógica da linguagem. O autor diz 

que “o livro pretende traçar um limite para o pensar, ou melhor não para o pensar, mas para a 

expressão dos pensamentos: a fim de traçar um limite para o pensar, deveríamos poder pensar 

os dois lados desse limite (deveríamos, portanto, poder pensar o que não pode ser pensado)” 

(WITTGENSTEIN, 1993, p. 131).  O autor do Tractatus esclarece que o limite só pode ser 

traçado pela linguagem e, é nesse ponto que a questão relacionada ao que pode ser dito e ao que 

pode apenas ser mostrado é apresentada.   

Na sétima proposição encontra-se a tese que afirma: “Sobre aquilo de que não se pode 

falar deve-se calar”. A ética é um dos assuntos enquadrados na perspectiva do silêncio 

anunciado na proposição 7. Neste sentido surge a seguinte indagação como problemática a ser 

analisada neste estudo: como o Wittgenstein do Tractatus consegue apresentar a ética, se para 

ele este tema se insere entre as coisas que não podem ser ditas?  Para tanto, partir-se-á do 

preceito de que a relação existente entre a realidade, o mundo, a vontade e o sujeito 

fundamentam a análise sobre a ética tractatiana. A ética apontada por Wittgenstein relaciona os 

termos supracitados ao passo que o sujeito está inserido no mundo, a realidade possibilita a 

existência e inexistência de estados coisas e a partir do vontade é que o sujeito se torna capaz 

de ver o mundo em sua totalidade.  

Definimos como questão central desse trabalho averiguar os pressupostos norteadores 

que nos levam a compreender a ética do Tractatus. Como objetivos específicos tencionamos 

analisar os desdobramentos da primeira filosofia de Wittgenstein a partir da linguagem; 

compreender as relações entre a lógica e a ética; e averiguar como o ato volitivo dado pelo 

sujeito interfere na ética apresentada pelo autor vienense no Tractatus Logico Philosophicus. 

Nessa perspectiva consideramos que a lógica da linguagem vai ao encontro do silêncio 

proposto por Wittgenstein quando não se pode falar, pois, se há limites que não podem ser 

ultrapassados implica dizer que nem tudo possui nexo ou que nem tudo está repleto de sentido. 

O autor defende a ideia de que tudo aquilo que está para além ou que ultrapassa a capacidade 

de formulação na linguagem deve ser silenciado. Contudo Wittgenstein considera que essas 

coisas que supostamente não podem ser ditas, se mostram por meio das ações desencadeadas 

pelo sujeito, assim o filósofo vienense pretende determinar a essência da proposição através 
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dos limites do que pode ser dito pela linguagem, que se constitui na totalidade das proposições. 

Em contrapartida ele encontra no sujeito a possibilidade de mostrar aquilo que a linguagem não 

consegue dizer. 

Torna-se relevante considerar tal questão em virtude do conteúdo ético da primeira 

filosofia de Wittgenstein ser comumente desconsiderado, tendo em vista o olhar analítico que 

se faz do Tractatus observando principalmente seu conteúdo lógico, ou imerso na filosofia da 

linguagem. Não se pretende desconsiderar o caráter lógico da obra, mas antes discutir as 

questões éticas que estão impressas em diversos aforismas, como será observado durante o 

desenrolar dessa pesquisa, o que se constitui numa discussão singular já que Wittgenstein 

apresenta a ética enquanto algo fora do mundo, mas não nega a possibilidade de apresentação 

da mesma. 

 O autor afirma que a ética é algo transcendente ao mundo físico, já que esta não pertence 

ao mundo dos fatos, e tal consideração volta-se para o propósito deste estudo que tenta 

esclarecer como se dá este sentido de ver a ética fora do mundo, mas, no entanto passível de ser 

expressa por meio do sujeito metafísico.  

 Pretendemos traçar o caminho percorrido por Wittgenstein partindo da proposição 7, 

voltando os passos do autor nas proposições que se intercalam para produzir o sentido ético da 

teoria do silêncio, desenvolvendo no primeiro capítulo uma discussão que trata da linguagem, 

da sua forma de figuração e da proposta do autor em identificar quais erros que condicionados 

à linguagem impossibilitam tratar das questões referentes à ética;  no segundo  capítulo faremos 

uma relação entre a lógica e a ética, esclarecendo o que são a realidade e o mundo para que se 

compreenda  como Wittgenstein propõe falar acerca do ‘dizer’ e do ‘mostrar’; no terceiro 

capítulo realizamos uma abordagem sobre a vontade, considerada como atributo do sujeito, e 

por fim são feitos os esclarecimentos necessários para que se conheça a ética no sentido 

defendido pelo autor. Nesse momento a pesquisa traz à tona a diferença colocada por 

Wittgenstein no concernente ao sujeito, que por sua vez é dividido em empírico e metafisico.  

 Veremos que a perspectiva wittgensteniana se difere dos conceitos clássicos de ética  

em virtude do caráter indizível apontado pelo autor. Wittgenstein menciona elementos que dão 

sentido à vida afirmando que as relações existentes entre o homem e a ética devem torna-lo 

feliz, e com isso apresenta as possibilidades que levam a este fim. É compreendendo o sujeito, 

o mundo, a realidade e a linguagem que homem pode se dar conta daquilo que verdadeiramente 

o faz feliz.   

 Utilizamos como metodologia a revisão integrativa de literatura, tendo como obra 

fundamental o Tractatus Lógico Philophicus bem como em comentadores, dentro os quais 
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podemos destacar Condé (1998; 2004), Schmitz (2004), Zilles (2001), Hadod (2014),  Margutti 

(2002; 1998; 2004), Chauviré (1991), Faustino (2006), Cuter (2006; 2009; 2003; 2008), 

Marques (2005), Hintikka (1994), Grayling (2002), Glock (1998) dentre outros. A seleção de 

literatura se baseia no fato de que tais autores apresentam argumentos que solidificam as 

discussões que serão tratadas neste trabalho fundamentando os comentários produzidos no 

texto.   

 Ressaltamos que optamos por não indicar as páginas em que se encontram as 

proposições que fazem referência ao Tractatus Logico-Philosophicus, pois como elas são 

sequencialmente numeradas seja em qual for a tradução que estejam poderão ser encontradas 

facilmente; contudo estarão aspadas caso se constituam enquanto citações diretas no corpo do 

texto.  
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CAPÍTULO 1: A LINGUAGEM TRACTATIANA  

 

 Sendo uma das obras clássicas da filosofia contemporânea o Tractatus Logico-

Philosophicus se constitui no texto que apresenta o pensamento da primeira fase de 

Wittgenstein. Consideramos que tal texto traz em seu bojo a tentativa de elucidar a relação 

existente entre a linguagem, a realidade e o mundo para que possamos entender os limites do 

que pode ser dito ou pensado, e nessa discussão torna-se notório o conteúdo ético imerso nas 

proposições elencadas pelo autor. Inclusive defendemos a ideia de que o conteúdo mais 

importante do Tractatus Logico-Philosophicus se refere à ética. A par dessas indicações 

abordaremos neste capítulo como se dá a forma de figuração da linguagem e a teoria 

proposicional discutida pelo autor. 

    

1.1 A FORMA DE FIGURAÇÃO DA LINGUAGEM 

  

Apontamos na introdução dessa pesquisa que no prefácio do Tractatus Logico-

Philosophicus Wittgenstein afirma que sua obra tem a pretensão de traçar o limite para a 

expressão do pensamento e para que isso seja possível torna-se necessário pensar os dois lados 

do limite, isto é, o que pode e o que não pode ser pensado, e de acordo com o mesmo, tal limite 

só pode ser considerado a partir da linguagem; o que estiver para além dela, ou seja, o que não 

conseguir ser alcançado pela linguagem se constitui em um contrassenso (unsinn).  

Para entendermos o significado de contrassenso proposto por Wittgenstein é 

necessário averiguar o que é uma proposição. Num conceito de fácil entendimento podemos 

definir proposição como sendo toda e qualquer sentença declarativa que possa ser considerada 

verdadeira ou falsa e que portanto apresenta bivalência. Dessa maneira uma proposição com 

sentido precisa necessariamente apresentar a existência ou a inexistência de estados de coisas, 

por isso é contingente; caso não apresente essa possibilidade ela é sem sentido (sinnlos). 

Quando a proposição é um contrassenso (unsinn), na visão tractatiana, ela viola a sintaxe lógica.  

Compreender a abordagem de Wittgenstein sobre a linguagem, se dá inicialmente 

aceitando que os elementos constituintes da mesma são os ‘nomes’ e as ‘proposições’, pois é 

somente a partir desses termos que pode haver a figuração da realidade enquanto algo possível. 

Desse modo um dos objetivos de Wittgenstein no Tractatus Logico-Philosophicus é explicar 

de que maneira a linguagem pode descrever o mundo através das proposições. 

 Precisamos compreender então o que é a figuração e a partir de que/quem ela se 

estrutura. Corrêa (2009) afirma que a figuração é uma espécie de recorte de uma situação 
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possível no mundo, que em contrapartida é dependente da combinação dos elementos que 

compõem o mundo, ou seja dos objetos. Esse argumento vai ao encontro das afirmações de 

Wittgenstein presentes nas seguintes proposições: 

 

2.12 A figuração é um modelo da realidade. 2.13 Aos objetos correspondem, 

na figuração, os elementos da figuração. 2.131 Os elementos da figuração 

substituem nela os objetos. 2.14 A figuração consiste em estarem seus 

elementos uns para os outros de uma determinada maneira. 2.141 A figuração 

é um fato. 2.15 Que os elementos da figuração estejam uns para os outros de 

uma determinada maneira representa que as coisas estejam umas para as 

outras. Essa vinculação dos elementos da figuração chamamos sua estrutura; 

a possibilidade desta, sua forma de afiguração. 

 

 Para explicar as proposições supracitadas iniciamos afirmando que, se a figuração é um 

modelo da realidade e também um fato, significa que a figuração indica a possibilidade da 

existência de algo. Se os elementos da figuração substituem os objetos representados por ela, 

então ela expressa um vínculo entre o que é e o que pode ser; neste sentido o vínculo entre os 

elementos da figuração e os objetos que podem ser de fato, se encontra a estrutura denominada 

de afiguração. Vamos tentar esclarecer isso com um exemplo que possa fazer referência a todos 

esses termos.  

 Bem, pensemos no seguinte: consideremos que para construir um Campus Universitário 

um engenheiro projetou uma maquete, nela se encontram todos os elementos que ele julgou 

necessário para representar os objetos reais que supostamente estarão presentes neste Campus 

quando a obra for finalizada.  Para organizar a maquete é necessário que seus elementos estejam 

relacionados entre si. Uma das relações existentes certamente serão as relações espaciais e/ou 

geográficas, pois cada prédio, cada andar, cada árvore a ser plantada deve ocupar um lugar 

específico, estando a frente, a direita, a esquerda, enfim, num espaço determinado que indique 

a organização de cada item a partir das relações que os compõem. Percebamos que entre o 

projeto na maquete e aquilo que pode vir a ser real existe uma ordem estabelecida ou 

determinada pelo engenheiro de acordo com aquilo que lhe foi sugerido para desenvolver.

  Nesse caso podemos usar as palavras Corrêa (2009) e afirmar que essas relações se 

constituem na estrutura da figuração, pois como a forma da figuração é entendida enquanto 

possibilidade da estrutura, então ela se torna, por conseguinte a possibilidade das relações 

supracitadas. Cabe ressaltarmos aqui que o tipo de figuração resultante da operação linguística 

em questão depende de quais relações estejam sendo consideradas. No nosso caso apontamos 

no exemplo a relação espacial e/ou geográfica, o que não implica que só exista essa relação. 

Assim, a figuração resultante depende de que parte do mundo ela irá representar. 
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 Entre as teses apontadas por Wittgenstein no que se refere ao conceito de figuração, 

citamos anteriormente a proposição 2.141 que afirma “a figuração é um fato”, ora se a figuração 

é um fato isso significa que figurar implica em criar fatos. Usando o Campus como exemplo, 

podemos dizer que tanto é um fato poder existir o curso de graduação em filosofia neste 

Campus, quanto a figuração de que o Campus tem o curso de filosofia. “Neste sentido, a 

proposição é também um fato, e a própria linguagem é um fato do mundo, nesta perspectiva”. 

(MOLINARI, 2011, p. 130) 

 Lembremos agora de outro detalhe. Evidentemente a maquete é em si um projeto, mas 

não é o Campus, apesar de representa-lo, portanto é a figuração que traduz a explicação acerca 

dos elementos e dos objetos. Isso é o que Wittgenstein chama afiguração.  

Salientamos que dessa maneira as proposições da linguagem se constituem em modelos 

estruturados e articulados logicamente. Com base no que foi exposto é possível afirmarmos que 

a figuração é uma ligação de elementos simples, ou uma estrutura capaz de representar outra 

estrutura correta ou falsamente. Assim, consideramos a figuração como verdadeira quando a 

estrutura representada por ela apresenta os elementos uns para os outros correspondendo ao 

modo como seus elementos estão de determinada maneira, caso contrário, isto é, se a estrutura 

não corresponde ao modo como estão ligados os elementos da figuração então tal figuração é 

falsa. A figuração pode então ser verdadeira ou falsa dependendo do modo como os elementos 

estão combinados.  

Marques conceitua a figuração tractatiana da seguinte maneira: 

 

Uma figuração consiste, assim, em uma ligação existente de elementos que 

projeta uma ligação de objetos que pode vir a ocorrer na realidade, isto é, uma 

figuração é um fato que projeta uma situação possível. A projeção pressupõe 

apenas que se determinem os objetos que são denotados ou referidos pelos 

elementos da figuração, e que esses elementos encontrem-se ligados entre si 

de uma tal maneira que essa ligação entre eles projete o modelo de uma ligação 

estruturalmente semelhante a ela entre os objetos da realidade que os 

elementos da figuração denotam. (MARQUES, 2005, p. 21) 

 

Percebemos com isso que os elementos da figuração são correspondentes aos objetos da 

realidade, dessa maneira os elementos atuam como representantes dos objetos no interior da 

figuração. Mais uma vez apontamos essa relação como uma relação de afiguração. Como 

comprovado por Wittgenstein ao dizer que “2.1514 A relação afiguradora consiste nas 

coordenações entre os elementos da figuração e as coisas.” Entendemos que essas ‘coisas’ 

citadas nesta proposição indicam os objetos que estão interligados. No que se refere as 

‘coordenações’ Wittgenstein assevera que, “2.1515 Essas coordenações são como que antenas 
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dos elementos da figuração, com as quais ela toca a realidade.”  Em todo caso “2.201 A 

figuração afigura a realidade ao representar uma possibilidade de existência ou inexistência de 

estados de coisas”. A representação conformada ao mundo é a figuração da realidade, dito de 

outra forma, a figuração é a representação ou relação entre figuras que espelham ou representam 

a realidade. Assim explanamos sucintamente o que é disposto pelo autor vienense nas 

proposições  elencadas anteriormente. 

 Wittgenstein afirma ainda que o que toda figuração deve ter em comum com a realidade 

para poder figura-la é a forma lógica, deixando clara essa relação nas proposições que seguem: 

 

2.18 O que toda figuração qualquer que seja sua forma, deve ter em comum 

com a realidade para poder de algum modo – correta ou falsamente – afigurá-

la é a forma lógica, isto é, a forma da realidade. 2.181 Se a forma de afiguração 

é a forma lógica, a figuração chama-se figuração lógica.  

 

 Percebemos que a forma lógica é o que afigura os elementos apresentados pela realidade 

e por conseguinte, dispostos no mundo, dessa forma, como afirma Lima (2015) as proposições 

são formas lógicas de afigurar o mundo. O próprio Wittgenstein esclarece na proposição 2.12 

citada anteriormente que “a figuração é um modelo da realidade”. Ela consiste portanto numa 

representação proposicional do mundo. Por isso há uma conexão estreita no Tractatus entre 

proposições (linguagem) e representações (lógica). A figuração tem um peso semântico forte 

porque sua característica fundamental é fazer a ligação com o mundo.    

Ao refletirem sobre as discussões contidas no Tractatus Logico-Philosophicus  Peruzo 

e Valle (2014) afirmam que Wittgenstein tinha o interesse de demonstrar como é possível que 

as proposições representem os fatos, implicando necessariamente em responder como se dá a 

articulação interna entre o mundo e a linguagem, para com isso permitir sua relação de 

representação.   

A linguagem referida no Tractatus Logico-Philosophicus apresenta a realidade 

definida como o conjunto de todas as descrições possíveis de estados de coisas. No aforisma 

4.001 Wittgenstein afirma que “a totalidade das proposições é a linguagem”. Diante dessa 

afirmação consideramos que a linguagem expressa todas as proposições dotadas de sentido. 

Observamos ainda que os limites da linguagem se dão até onde se determina a essência 

da proposição. A esse respeito comenta Marques: 

 

A tentativa de determinação dos limites do que pode ser dito – ou seja, dos 

limites da linguagem – revela-se, ao fim e ao cabo, como consistindo, em 

última instância, em uma tentativa de determinação da essência da proposição. 
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[...] Assim ao trazermos à luz o que é uma proposição em sua essência, 

explicitamos as precondições necessárias para sua constituição e fixamos, de 

maneira absolutamente interna à própria linguagem, os limites da linguagem 

significativa. (MARQUES, 2005, p.16) 

 

 Dessa maneira a linguagem significativa se estabelece através das proposições, 

concatenando ideias que formam a natureza lógica das palavras/nomes que possuem sentido 

quando encontrados numa proposição.  

  Margutti (1998) na obra Iniciação ao Silêncio afirma que antes de qualquer coisa, um 

nome só possui sentido dentro de uma proposição, assim como descrito na tese da prioridade 

da frase1 estabelecida por Frege onde se observa que as palavras só possuem sentido no contexto 

da proposição e não isoladamente, pois palavras isoladas não constituem unidade de sentido, 

mas combinadas com outras palavras podem contribuir para a construção de uma unidade de 

sentido. 

 Nas palavras de Wittgenstein, “4.024 Entender uma proposição significa saber o que 

é o caso se ela for verdadeira. Entende-se a proposição caso se entenda suas partes 

constituintes”.  

 Margutti (1998) acrescenta que é na totalidade das proposições que se encontra a 

linguagem e é a linguagem que realiza as relações entre a realidade e o mundo. Conceituando 

cada um desses termos, temos que a linguagem é a totalidade das proposições, aí incluídas as 

verdadeiras e as falsas; a realidade é a totalidade dos estados de coisas, aí incluídos os existentes 

e os inexistentes ou meramente possíveis e o mundo é a totalidade dos estados de coisas 

existentes ou fatos. Com isso compreendemos que todos os problemas partem da linguagem, 

portanto, faz-se necessário entender os limites da mesma. Ora, se a compreensão do mundo 

inicia com a linguagem e ela é definida como a totalidade das proposições, é necessário 

averiguarmos a teoria proposicional tractatiana, como veremos logo em seguida. 

   

1.2 TEORIA PROPOSICIONAL 

 

Como observamos anteriormente a forma de figuração da linguagem se dá por meio 

da proposição. Agora veremos como a teoria proposicional articula essa linguagem de modo 

                                                           
1 Essa tese se baseia na ideia de que a menor unidade linguística é a sentença. Com efeito qualquer trecho de 

discurso que analisemos revelar-se-á composto de sentenças. Cada sentença constitui unidade de sentido e 

acoplada às demais compõem o sentido total do discurso analisado. (MARGUTTI, 1998, p. 89) 
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que as coisas possam aparecer ou acontecer na realidade, isto é, apresentar o que é o caso no 

mundo. 

Para alcançar essa discussão é necessário compreendermos a divisão das proposições 

proposta por Wittgenstein em elementares/atômicas e complexas/moleculares. As proposições 

elementares se constituem no ponto de partida para analisar a teoria proposicional, pois para 

averiguar como são as demais proposições é preciso partir de uma proposição elementar. 

Num conceito de fácil compreensão Wittgenstein afirma em 4.22 que a proposição 

elementar consiste em nomes, que ela é uma vinculação, um encadeamento de nomes.  

  No Tractatus a conexão do nome com seu significado deve ser entendida como algo 

dependente da ocorrência do primeiro em proposições com sentido. É necessário entender a 

identificação do significado de um nome como um processo realizado no interior da linguagem, 

que se trata em atentar para o papel desempenhado pelo nome no contexto das proposições.  

Discutindo acerca desse assunto Yokoyoma (2014), em artigo intitulado Realidade e Valores 

de verdade no Tractatus de Wittgenstein, afirma que identificar o significado de um nome seria 

apreender a contribuição que esse nome dá para a caracterização do sentido das proposições em 

que ele pode ocorrer, e não correlaciona-lo individualmente com uma entidade exterior através 

de um ato que não faz referência aos seus contextos proposicionais possíveis.  

Diante deste mesmo ponto coadunamos com as ideias propostas pelo professor Cuter 

(2009) quando ele afirma que deve haver uma análise final das proposições da linguagem, na 

qual toda e qualquer expressão designadora possua o tipo de simplicidade lógica que o 

Tractatus associará aos nomes. Dessa maneira uma proposição está completamente analisada 

na medida em que todas as suas expressões designadoras são “nomes”, no sentido lógico do 

termo. Assim, é correto afirmar que quando configurados, o que dá origem às proposições 

elementares são os nomes, e estas por sua vez originam as proposições complexas.  

No Dicionário Wittgenstein, Glock declara o seguinte acerca das proposições 

elementares: 

 

As proposições elementares constituem a base de toda representação 

linguística, e, portanto, o cerne da teoria pictórica. Wittgenstein não determina 

quais proposições são indecomponíveis, mas especifica de forma mais 

rigorosa do que Russell, os requisitos que devem preencher. Elas devem ser: 

logicamente independentes; figurações; um “nexo” ou uma “combinação” 

entre nomes; intrinsecamente positivas; passíveis de um único modo de 

falsidade. (GLOCK, 1998, p. 291,292) 
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  As proposições devem ser figurações, porque afiguram estados de coisas, já que, como 

descrito em 4.21 e 4.22, “A proposição mais simples, a proposição elementar, assere a 

existência de um estado de coisas.  Elas possuem uma combinação entre nomes, já que, A 

proposição elementar consiste em nomes. É uma vinculação, um encadeamento de nomes”.  

Por afigurarem estados de coisas possíveis as proposições elementares tem como 

consequência um fato positivo, isto é, dizem que algo é o caso. Wittgenstein afirma tal ideia 

nas proposições que seguem: 

 

4. 021 A proposição é uma figuração da realidade: pois sei qual é a situação 

por ela representada, se entendo a proposição. E entendo a proposição sem 

que seu sentido me tenha sido explicado. [...] 4.023 A realidade deve, por meio 

da proposição, ficar restrita a um sim ou um não. Para isso deve ser 

completamente descrita por ela. A proposição é a descrição de um estado de 

coisas. [...] 4.024 Entender uma proposição significa saber o que é o caso se 

ela for verdadeira. [...] 

 

É característica de uma proposição elementar ser passível a um estado de coisas 

existente ou a um estado de coisas que não existe pois, como dito no aforisma 4.25, “é 

verdadeira a proposição elementar, então o estado de coisas existe; é falsa a proposição 

elementar, então o estado de coisas não existe”.   

Mas afinal, como indagado pelo professor Margutti (1998) o que é de fato uma 

proposição elementar? Em sua resposta ele sugere que podemos defini-la como constituinte de 

uma unidade linguística mínima, aquela que é obtida como resultado último da análise lógico 

transcendental: a proposição elementar é portanto um átomo da linguagem. Para além dela não 

existe mais a linguagem como tal, e sim um mero aglomerado de expressões isoladas. 

Essas proposições estão necessariamente em contato direto com o mundo, pois, os 

elementos que constituem sua formação referenciam os fatos, e como o mundo é tudo aquilo 

que é o caso, então há uma relação precípua entre as proposições elementares e o mundo.

 As proposições elementares por se encontrarem no fim da análise, são aquelas, segundo 

Wittgenstein que estão em contato direto com o mundo. Elas são compostas de elementos que 

representam ou formam os fatos, ou seja, aquilo que é o caso. Sendo assim as proposições 

iniciais do Tractatus, discorrem acerca do mundo que para o autor, não é a totalidade das coisas, 

mas de fatos. O fato então, é a existência de estados de coisas, e o estado de coisas é uma ligação 

de objetos, conforme se pode ser visto no aforisma 2.01 do Tractatus Logico Philosophicus. 

O filósofo vienense afirma que as proposições elementares verdadeiras descrevem o 

mundo de forma completa. Comentando a definição de proposição, Arruda Junior (2014) 
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apresenta o seguinte argumento: que a proposição é um composto, não há o que questionar, 

pois, por definição ela é uma combinação, um encadeamento de nomes. Nesse caso a 

proposição é um fato linguístico que afigura um fato no mundo.  

Corroborando esse assunto utilizando as palavras de Wittgenstein temos que:  

 

4.26 A especificação de todas as proposições elementares verdadeiras 

descreve o mundo completamente. O mundo é completamente descrito através 

da especificação de todas as proposições elementares, mais a especificação de 

quais delas são verdadeiras e quais são falsas. [...] 4.3 As possibilidades de 

verdade das proposições elementares significam as possibilidades de 

existência e inexistência de estados de coisas. 

 

 Para Wittgenstein os estados de coisas são formados pelas combinações de objetos, 

que por sua vez são representados pelas proposições elementares. Na proposição elementar os 

nomes que representam os objetos se combinam para a formar, representando o estado de 

coisas. De acordo com o professor Condé (1998) a proposição elementar é uma figuração de 

um fato elementar ou atômico, isto é, de um estado de coisas atômico2. Assim da mesma forma 

que o fato atômico se constitui na classe basilar dos fatos, não admitindo mais qualquer análise 

(enquanto fato), a proposição elementar, enquanto retrato lógico desse fato (estado de coisas 

atômico), também não admite análise ulterior. 

 Na obra Wittgenstein linguagem e mundo Condé (1998) afirma que podemos 

considerar que as proposições conseguem representar estados de coisas e que, a estrutura interna 

da proposição relaciona-se com a estrutura interna dos estados de coisas.  Mas o que seria para 

Wittgenstein o estado de coisas? Para compreender esse conceito o filósofo diferencia o fato ou 

o caso, do estado de coisas, afirmando na proposição de número 1 que “o mundo é tudo que é 

o caso; ou que o mundo é a totalidade dos fatos não das coisas”. O fato ou o caso é a coisa 

existente o que realmente está no mundo, o estado de coisas é o que pode ser. 

 Ao discutir a sublimidade do inefável em um de seus artigos, o professor Manfredo 

Oliveira (1996) explicita que a proposição descreve os fatos por ser um modelo da realidade. 

Ela é um modelo por ter algo em comum com os fatos: tanto proposições quanto fatos têm a 

mesma forma lógica. Isso mostra que a proposição vincula seus elementos do mesmo modo que 

os elementos dos fatos estão vinculados, ou seja, a proposição é uma ligação de elementos que 

são apresentados como uma possível ligação de elementos na realidade (no fato). Assim, toda 

                                                           
2 Um estado de coisas atômico é uma combinação possível de objetos correspondentes a uma proposição elementar. 

O sentido de uma proposição, aquilo que ela figura, é um estado de coisas ou situação. (GLOCK, 1998, p. 159) 
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proposição tem uma estrutura, a maneira como seus elementos se encontram relacionados e, 

por isso, a sua forma deve ser a mesma que a da situação que ela representa.   

 Resta saber por que Wittgenstein afirma que o mundo é a totalidade dos fatos e não das 

coisas. Há uma diferença fundamental estabelecida entre o fato (o que ocorre) e o estado de 

coisas (o que pode ocorrer). O professor Manfredo Oliveira (1996) em sua obra Reviravolta 

linguístico pragmática aponta essa diferença dizendo que o ‘estado de coisas’ se refere 

unicamente ao conteúdo descritivo das frases, enquanto ‘fato’ se refere a sua realidade. 

 Partindo do pressuposto de que “3.25 há uma e apenas uma análise completa da 

proposição”, fica evidente que para o autor do Tractatus Logico-Philosophicus, mesmo 

considerando que a possibilidade da análise de uma proposição possa ser feita de diversas 

maneiras o resultado deve ser sempre igual.  

 Utilizando os argumentos sugeridos por Margutti (1998) consideramos que o primeiro 

ponto a ser destacado é que uma proposição possui apenas uma análise completa. Isso significa 

que ao fazermos uma análise exaustiva de dada proposição da linguagem, temos sempre o 

mesmo resultado. A análise não oferece alterações diferentes a partir das quais possibilite 

escolher ora uma via, ora outra. Embora esse princípio não seja inteiramente evidente, constitui 

o postulado básico da análise tractatiana da linguagem. 

  Vale destacar que considerando essa noção básica onde Wittgenstein afirma que uma 

proposição tem apenas uma análise completa, essa análise deve terminar ou ter um fim em 

algum momento ou lugar, pois, “ 4.221 é óbvio que devemos, na análise das proposições, chegar 

a proposições elementares, que consiste em nomes em ligação imediata”.  

 Compreendemos ainda que as proposições complexas só podem ter sentido caso as 

proposições elementares também o possuam, haja vista serem as primeiras construídas com 

base nas últimas, ou seja, das proposições elementares se formam as complexas. 

 O sentido é a expressão da forma válida dos elementos da proposição organizados em 

seu interior. De acordo com o professor Heck (2012) esta forma é compreendida enquanto 

configuração dos nomes na proposição. Wittgenstein diz que o sentido independe do tipo de 

sentença que usamos para expressa-la. Uma vez que o sentido está contido na própria 

configuração dos sinais simples que compõem a sentença. Por exemplo, quando afirmamos: “a 

casa está em chamas” afirmamos algo que pode ser compreendido independente do idioma. 

Neste caso a forma válida da proposição apresenta seu sentido independente do meio 

propagado. E é a partir da validade desta configuração que podemos verificar se a proposição 

pode corresponder ao fato ou não. Wittgenstein acredita que o sentido deve estar determinado 
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na possibilidade da proposição, isto é, está intrínseco a proposição com sentido a questão de 

que deva representar um fato, seja ele verdadeiro ou falso.  

 Considerando a análise lógica da proposição observamos que Wittgenstein parte do 

princípio da decomposição das proposições complexas para as simples, como afirma Shigueo:  

 

Para fazer a análise lógica da proposição, que consiste em parte na 

decomposição das proposições complexas da linguagem em proposições 

simples, Wittgenstein impõe dois pressupostos analíticos. Primeiro ele afirma 

que uma proposição tem uma e somente uma análise completa; revelando com 

isso que mesmo que a análise de uma proposição seja feita em diversos modos 

o resultado será sempre o mesmo. Segundo, a análise tem como ponto de 

chegada os simples, ou seja, as unidades mínimas dotadas de sentido. Esses 

últimos são formados por elementos que não possuem significado 

isoladamente, mas somente quando são combinados entre si numa 

determinada configuração, de modo que, quando combinados tornam-se 

proposições elementares. Como implicação as proposições complexas tem 

sentido somente se as proposições elementares também o tem. (SHIGUEO, 

2010, p. 83) 

 

 De acordo com o que foi citado logo acima entendemos que as proposições 

elementares garantem a configuração das proposições complexas então é a partir do significado 

de um nome apresentado pela linguagem e expresso numa proposição que é possível averiguar 

o sentido da proposição.  

  Yokoyama (2014) esclarece que é preciso entender a identificação do significado de 

um nome como um processo realizado no interior da linguagem, que consiste em atentar para 

o papel desempenhado pelo nome no contexto das proposições. Identificar o significado de um 

nome é o mesmo que aprender a contribuição que esse nome dá para a caracterização dos 

sentidos das proposições em que ele pode ocorrer e não correlacioná-lo individualmente com 

uma entidade exterior através de um ato que não faz referência aos contextos proposicionais 

possíveis. 

 Com isso temos respaldo para defender a tese tractatiana que afirma que um nome só 

pode ter significado quando encontrado no contexto de uma proposição, pois, se a proposição 

é composta por nomes e por uma forma lógica estes nomes devem corresponder a objetos em 

uma relação um a um. 

  Comentando sobre a estrutura do mundo no Tractatus, Carmo (2008) afirma que as 

proposições elementares ou atômicas são constituídas de combinações imediatas de 

combinações de nomes absolutamente simples que representam estados de coisas. Essas 

proposições são associadas em proposições complexas através de conectivos ou constantes 

lógicas. As constantes lógicas por sua vez não representam ou afiguram nenhum objeto no 
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mundo, mas apenas funcionam como operadores lógicos no cálculo proposicional. Não seria 

absurdo supor que toda linguagem significante possa ser analisável em termos de proposições 

elementares vinculadas por constantes lógicas. 

 A declaração de que as proposições figuram fatos, é um ponto de singular importância 

para compreendermos a teoria proposicional estabelecida por Wittgenstein, já que a proposição 

que tem sentido é uma figuração lógica do fato que ela descreve; essa teoria também pode ser 

denominada de Teoria Pictórica. 

 Ora, se “3 a figuração lógica dos fatos é o pensamento” e “4 o pensamento é a 

proposição com sentido”, então ao explicar o que é uma figuração lógica o autor vienense 

explica ao mesmo tempo o que é uma proposição com sentido e o pensamento a ela relacionado.  

 Neste sentido torna-se necessário esclarecer um pouco mais do que trata a Teoria 

Pictórica. Sobre esse assunto, Margutti argumenta que: 

 

[...] as proposições complexas de nossa linguagem têm sentido porque podem 

ser completamente analisadas em proposições atômicas, que constituem 

configurações de signos simples. Qual é, porém a função dos signos simples? 

É designar objetos simples, cujas configurações constituem fatos atômicos. 

Estes últimos são descritos pelas proposições atômicas e correspondem ao 

ponto final da análise das situações ou fatos complexos, que são descritos 

pelas proposições complexas da nossa linguagem. Este movimento de 

raciocínio pressupõe um rigoroso paralelismo entre a proposição e o fato por 

ela descrito. (MARGUTTI, 1998, p. 153) 

 

 Percebemos que a proposição se encontra intrinsecamente relacionada com o 

pensamento, já que “3.2 na proposição o pensamento pode ser expresso de modo que aos 

objetos do pensamento correspondam elementos do sinal da proposição”.  

 Chauviré (1991) ao discutir o Tractatus afirma que o pensamento (Gedanke) é como 

a própria proposição, ou seja, é uma imagem (Bild), distinguindo-se das outras imagens por ser 

uma imagem lógica de um fato, mas apenas o pensamento é imagem lógica, e puramente lógica 

de um fato. Tudo que representa, reproduz ou figura (abbilden) alguma coisa figura-a de 

maneira lógica e, eventualmente também de outras maneiras. Assim é pensável ou dizível todo 

estado de coisas que podemos figurar, desde que essa figuração tenha sempre um componente 

lógico. A logicidade é o denominador comum a todas as imagens dos fatos no sentido preciso 

em que o Tractatus utiliza a palavra “imagem”, mas no caso do pensamento (ou da proposição) 

este está diante de uma imagem puramente lógica, ou ainda, a proposição é a imagem lógica 

por excelência. 
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 Essa discussão é plenamente respaldada pelas palavras de Wittgenstein ao discorrer a 

respeito da forma lógica, ao afirmar em 2.18 que “o que toda figuração qualquer que seja sua 

forma, deve ter em comum com a realidade para poder de algum modo – correta ou falsamente 

– afigurá-la é a forma lógica, isto é, a forma da realidade”.  

  Com isso entendemos que o pensamento é a proposição dotada de sentido, daí a 

afirmação de que “4.116 tudo que pode ser em geral pensado pode ser pensado claramente. 

Tudo que se pode pronunciar, pode-se pronunciar claramente”.  

 Ainda falando sobre a proposição e os nomes, esclarece Corrêa: 

 

A proposição é um símbolo, assim como os elementos, os nomes, também o 

são. Porém, ela não é imediatamente constatável e é necessário encontrá-la 

por detrás dos sinais da linguagem ordinária, no fundo oculto dos sinais. A 

análise deve ser capaz de, partindo da linguagem ordinária, chegar até uma 

proposição que, por sua vez está relacionada biunivocamente ao pensamento. 

Uma proposição assim caracterizada é o que se denomina “proposição 

completamente analisada”, isto é, uma proposição formada da concatenação 

de nomes logicamente compatíveis entre si, e que consiste no término da 

análise, pois um nome é um sinal primitivo e sinais primitivos não podem ser 

analisados. (CORRÊA, 2009, p. 434) 

 

  O próprio Wittgenstein afirma que “3. 26 o nome não pode mais ser desmembrado 

por meio de uma definição: é um sinal primitivo”. A forma geral que representa a essência da 

proposição é simplesmente sua capacidade de dizer as coisas como elas estão postas na 

realidade, pois, “4.5 [...] que haja uma forma proposicional geral é demonstrado por não poder 

haver proposição alguma cuja forma não tivesse sido possível antever”. 

 Então, a teoria pictórica3 parte do princípio de que se existe uma explicação para que 

a linguagem represente o mundo, então uma proposição é capaz de representar um estado de 

coisas possível, e por sua vez, a proposição representa a figuração dos fatos. Assim, a 

representação figurativa dos fatos reitera que é possível representar um estado de coisas. Ela é 

portanto uma maneira de representar a realidade a partir de um modelo determinado, de uma 

figura (bild). 

 Mais uma vez utilizando a obra Wittgenstein linguagem e mundo, Condé (1998) 

esclarece que a forma proposicional geral diz: isto está do seguinte modo, pois, a forma geral 

busca a essência da proposição, e a essência da proposição se constitui em sua capacidade de 

                                                           
3 A natureza pictorial das proposições ocorreu pela primeira vez a Wittgenstein quando ele tomou conhecimento 

da prática de representar acidentes de trânsito, nos tribunais, com o uso de um modelo. Podemos representar uma 

determinada sequência de eventos (que podem ou não ter ocorrido), com a ajuda de miniaturas de carros e bonecos. 

(GLOCK, 1998, p. 352) 
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dizer como as coisas estão na realidade. Mesmo que as diversas proposições particulares se 

diferenciem umas das outras, isso se dá apenas em perspectiva superficial, pois, no que se refere 

a sua gramática ou sintaxe lógica, existe uma identidade plena entre todas as proposições. Uma 

vez que todas as linguagens têm pretensão de validade, estas devem ser necessariamente 

constituídas por uma forma lógica comum. 

 Torna-se clara a correspondência entre a proposição e o fato que ela descreve, e isto é 

exatamente o que define a Teoria Pictórica, como fala Margutti: 

 

A Teoria Pictórica estabelece uma estrita correspondência entre a proposição 

e o fato que ela descreve. Isso mostra que o postulado transcendental, que até 

então tinha sido pensado apenas do ponto de vista linguístico, tem uma 

contrapartida extralinguística: para fazer sentido, a proposição atômica tem de 

descrever um fato atômico; do mesmo modo que a proposição atômica se 

compõe de signos linguísticos simples, o fato atômico deve ser composto de 

objetos simples; além disso, cada signo deve ser capaz de designar 

inequivocamente um e somente um objeto simples. A Teoria Pictórica tem a 

vantagem de eliminar qualquer aspecto subjetivo ao caracterizar o sentido da 

proposição de maneira puramente lógica. (MARGUTTI, 1998, p.163) 

 

 É a forma lógica que permite que a proposição tenha sentido. A partir da proposição é 

que se tem a possibilidade de averiguar como os objetos e os signos simples se estabelecem na 

linguagem, no mundo e na realidade.  

 Evidenciamos até então como a linguagem se insere no discurso wittgensteiniano para 

dar respaldo a questão tratada pelo filósofo, que se constitui na tentativa de construir uma 

reflexão que conseguisse dar conta da problemática da filosofia, isto é, dos problemas 

ocasionados por não se ter uma compreensão adequada da linguagem ou mais precisamente do 

significado da linguagem. Acontece que para Wittgenstein as questões relativas à existência, à 

realidade, ao conhecimento, à razão, ao raciocínio, à verdade; entre tantas outras questões 

intrinsecamente inseridas no campo da filosofia requerem uma investigação lógica e conceitual 

onde a linguagem através de sua estrutura lógica deve permitir/pretender mostrar seus limites 

visando clareza e significado.  

A compreensão pensada clara e significativamente se mostra ou tenta mostrar-se por 

meio dos limites onde o absurdo toma conta da linguagem e do pensamento. Nessa perspectiva 

é necessário esclarecer qual a proposta de Wittgenstein para uma suposta solução dada ao 

problema de se falar a respeito daquilo que a linguagem não seria capaz de alcançar. 
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1.3 A PROPOSTA DE WITTGENSTEIN        

 

 Wittgenstein acredita que a função da filosofia é esclarecer o pensamento de forma 

lógica, compreendendo com isso que a filosofia não é necessariamente uma teoria, mas sim 

uma atividade que consiste na elucidação de determinadas proposições tornando-as claras, 

evidenciando seus significados. 

 São palavras de Wittgenstein: 

 

4. 112 O fim da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos. A 

filosofia não é uma teoria, mas uma atividade. Uma obra filosófica consiste 

essencialmente em elucidações. O resultado da filosofia não são “proposições 

filosóficas”, mas é tornar proposições claras. Cumpre à filosofia tornar claros 

e delimitar precisamente os pensamentos, antes como que turvos e indistintos.  

 

 Assim é observando o sentido da proposição que identificamos sua verdade ou 

falsidade, e isto irá evidenciar a clareza ou obscuridade da mesma. Em resenha ao Tractatus, 

Ramsey (2012) certifica que tornar proposições claras é facilitar o reconhecimento de suas 

propriedades lógicas ao expressá-las na linguagem, de tal modo que essas propriedades sejam 

associadas com propriedades visíveis da sentença. Wittgenstein, por sua vez, percebe que é 

possível compreender como uma proposição tem sentido ou como ela pode exprimir um estado 

de coisas e, por conseguinte, ser identificada enquanto verdadeira ou falsa.  

 Schmitz  também comenta a questão supracitada, destacando que: 

 

[...] as linguagens ordinárias que aprendemos no decorrer da infância têm uma 

gramática defeituosa que torna possível a construção de proposições que 

parecem ter um sentido, mas de fato não o têm. Trata-se essencialmente de 

proposições que podem ser encontradas em obras de ‘metafísica’. Ao revelar 

em que consiste a possibilidade de uma proposição ter sentido, o Tractatus 

supostamente deve evitar esses usos indecorosos da linguagem e pôr fim aos 

embaraços ‘filosóficos’ que se fundam apenas em uma má compreensão da 

verdadeira natureza da linguagem.  (SCHMITZ, 2004, p. 43)  

 

A pretensão de Wittgenstein é esclarecer o que há de essencial na linguagem que 

permita demonstrar que aquilo que é dito possa eventualmente exprimir aquilo que é o caso, ou 

seja, aquilo que existe, que é real, que é de fato. O erro, é que a base de todos os problemas 

decorrem do mal uso da linguagem não respeitando os limites que não podem ser ultrapassados 

pela mesma. 

Schmitz (2004) continua seus esclarecimentos sobre Wittgenstein, ratificando que 

parece constituir o vício que está no fundamento de todos os problemas filosóficos e que os 
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torna insolúveis: a solução que os filósofos pretendem dar a eles apresenta o erro de não guardar 

silêncio sobre o que não se pode falar. Os filósofos são pessoas que não compreendem que as 

questões que levantam e as respostas que procuram oferecer excedem o limite do que pode ser 

dito significativamente. O Tractatus, ao exibir a ‘lógica da linguagem’, circunscrevia, portanto, 

simultaneamente os limites do dizível. 

A problemática da linguagem na verdade gira em torno da própria linguagem, pois, 

Wittgenstein considera que é preciso entender o sentido e o significado da linguagem, isto é, 

como deve ser usada, já que por vezes ela não é capaz de explicar corretamente aquilo que 

almeja tendo em vista que tal explicação ultrapassa os limites do que pode ser dito. 

O que estamos tentando explicar pode ser evidenciado no comentário de Wittgenstein: 

 

Se você diz: “Como eu vou saber o que ele quer dizer, quando não vejo nada 

além dos signos que ele oferece?”, então, digo: “Como ele vai saber o que 

quer dizer, quando também ele não tem nada além dos signos?”. O que é 

falado só pode ser explicado na linguagem e, portanto, nesse sentido, a própria 

linguagem não pode ser explicada. A linguagem deve falar por si mesma. 

Pode-se dizer que o significado ultrapassa a linguagem; porque o que uma 

proposição significa é revelado por outra proposição. (WITTGENSTEIN, 

1993, p.28) 

 

 Com efeito é notório que Wittgenstein critica a linguagem por compreender que é 

partir dela que se dá origem ao discurso, pois é através da linguagem que temos a possibilidade 

de construção das proposições. Assim o autor reconhece que o conhecimento tem como via de 

expressão a linguagem.  

 O professor Margutti (1998) assegura que em Wittgenstein a crítica da linguagem é 

necessária porque todo o nosso conhecimento costuma ser expresso pela linguagem. Por essa 

razão, antes de construir proposições verdadeiras, é necessário verificarmos como é possível 

construir tais proposições. Nessa perspectiva, o problema de explicar como é possível a 

linguagem é anterior até mesmo ao de explicar como é possível o conhecimento que vem 

expresso pela linguagem. 

 Essa crítica leva-nos as considerações propostas por Wittgenstein no prefácio de sua 

obra ao comentar a razão que o levou a escrevê-la, qual seja, “traçar o limite para o pensar.”  

 Reitera Wittgenstein: 

 

O livro pretende, pois, traçar um limite para o pensar, ou melhor – não para o 

pensar, mas para a expressão dos pensamentos: a fim de traçar um limite para 

o pensar, deveríamos poder pensar os dois lados desse limite (deveríamos, 

portanto, poder pensar o que não pode ser pensado). O limite só poderá, pois, 
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ser traçado na linguagem, e o que estiver além do limite será simplesmente 

um contra-senso. (WITTGENSTEIN,1993, p. 131) 

 

 Dialogando com o Tractatus, Margutti (1998) explicita que com a noção de contra-

senso criam-se dois domínios distintos onde surge a fronteira da linguagem de sorte que para 

compreender o estatuto das proposições tractatianas é preciso esclarecer o conceito 

wittgensteniano de ‘contra-senso’, cuja definição é dada no prefácio da obra. Wittgenstein 

supõe que seja possível estabelecer uma fronteira que divida as expressões da linguagem em 

dois grandes domínios. O primeiro compreende as expressões que obedecem rigorosamente à 

lógica da linguagem e que abarcam, portanto, aquilo que pode ser dito; no segundo estão 

inclusas as expressões que, por uma razão ou por outra, deixam de obedecer a essa lógica e, em 

virtude disso, não passam de combinações de palavras que só aparentemente são dotadas de 

sentido. É possível separar, assim, no conjunto das expressões da linguagem, o domínio 

daquelas que são dotadas de sentido e o domínio das que constituem contra-senso. Eis porque 

esses últimos estão localizados do outro lado da fronteira da linguagem. 

 Devemos considerar que não é possível assimilar imediatamente, contiguamente a 

lógica implícita à linguagem, pois esta por sua vez, disfarça o pensamento. Afirma 

Wittgenstein:      

 

4.002 O homem possui a capacidade de construir linguagens com as quais se 

pode exprimir todo sentido, sem fazer ideia de como e do que cada palavra 

significa – como também falamos sem saber como se produzem os sons 

particulares. A linguagem corrente é parte do organismo humano, e não menos 

complicada que ele. É humanamente impossível extrair dela, de modo 

imediato, a lógica da linguagem. A linguagem é um traje que disfarça o 

pensamento. E, na verdade, de um modo tal que não se pode inferir, da forma 

exterior do traje, a forma do pensamento trajado; isso porque a forma exterior 

do traje foi constituída segundo fins inteiramente diferentes de tornar 

reconhecível a forma do corpo. 

 

 Heck (2012) explica que a teoria tractatiana parte de uma dupla possibilidade de 

reflexão para a crítica da linguagem, qual seja: aquilo que é possível descrever, e aquilo que se 

mostra. Daí a afirmação de que o que se espelha na linguagem, esta não pode representar. O 

que se exprime na linguagem, não pode ser exprimido por ela. A proposição mostra a forma 

lógica da realidade. Ela a exibe. Isto demonstra que há dois métodos de exposição dos temas 

do Tractatus: aquilo que se pode descrever (dizer) e aquilo que só é espelhado na linguagem 

(mostrar). Ora, por definição, o que não pode ser representado fora da linguagem, só podem 
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ser as condições de possibilidade dela mesma ou o que é inefável. Por extensão, consideramos 

as condições de possibilidade e o inefável da realidade.  

   Ao afirmar em 3.332 que “nenhuma proposição pode anunciar algo sobre si mesma, 

pois o sinal proposicional não pode estar contido em si mesmo”, Wittgenstein está tecendo uma 

análise da proposição; e isso dá forma à crítica da linguagem por ele proposta. É importante 

frisar que o filósofo percebe a linguagem enquanto fenômeno empírico, tendo em vista que ela 

é um fato do mundo, contudo as condições de possibilidade da linguagem não o são. Estas são 

transcendentais.  

 Mais uma vez citamos Margutti (1998) quando este afirma que é certo que o objetivo 

fundamental da filosofia tractatiana é estabelecer as condições lógico-transcendentais de 

possibilidade da linguagem. Desse modo a crítica tractatiana, uma vez direcionada para a 

análise da proposição, fornece não somente as condições transcendentais de possibilidade das 

sentenças declarativas, mas também as dos demais tipos de sentenças cujo conteúdo descritivo 

é o mesmo, como, por exemplo, perguntas, comandos, exclamações etc. E o resultado final é 

que a crítica tractatiana fornece, assim, as condições transcendentais de possibilidade de toda a 

linguagem.   A discussão em torno do que pode ser dito e que se insere na crítica da linguagem, 

está intimamente ligada ao caráter lógico dado ao significado das expressões linguísticas. 

 Silva (2014) discute em uma de suas obras que, a crítica de Wittgenstein se esforça em 

mostrar que observar o modo como a linguagem funciona, ou seja, quando se compreende o 

cerne de sua significação se detendo naquilo que ela diz, desaparecem as questões não 

científicas que eram tão perturbadoras. Assim, os diferentes absurdos linguísticos não passam 

de chagas que se manifestam em sua superfície, e por isso mesmo são marcas que tendem a 

desaparecer com a clarificação do seu fundamento lógico. Com isso podemos afirmar que só 

são dotadas de sentido as proposições que projetam modelos de ligações possíveis de objetos.  

 Sobre esta questão Marques esclarece: 

 

Segundo a concepção do que pode ser dito por meio da proposição 

significativa, somente possuem sentido as proposições que projetam modelos 

de ligações possíveis de objetos. Quer dizer, apenas proposições que 

apresentam ou descrevem situações que podem vir a ser o caso no mundo são 

significativas. Os limites do que pode ser dito pelas proposições coincide, 

assim, com os limites do que pode ser figurado ou descrito por meio delas. Na 

medida em que unicamente situações possíveis se deixam figurar ou 

representar, o universo do dizível acaba se restringindo às configurações 

contingentes do mundo. Dizer e então descrever uma ligação de objetos que 

será o caso se a proposição for verdadeira. E nada além disso. (MARQUES, 

2005, p.38) 
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 Para Wittgenstein todo dizer pressupõe um mostrar, tendo em vista que a forma lógica 

não se dá pela compreensão dos conteúdos figurados, mas antes através de uma via de acesso 

direto. Na visão de Marques (2005, p. 21) “é precisamente para desempenhar essa função que 

o conceito de mostrar é introduzido no Tractatus”.  Neste mesmo entendimento Peruzzo e 

Valle (2014) afirmam que Wittgenstein não persegue uma linguagem ideal, capaz de 

demonstrar fatos que a linguagem ordinária não pode expressar, mas antes uma notação ideal, 

a qual permitiria exibir a estrutura lógica presente nas proposições ordinárias. Assim, a questão 

central para Wittgenstein é estabelecer quais são as condições de possibilidade do dizer, do 

figurar um estado de coisas que é o próprio limite da linguagem significativa.   

 Para Wittgenstein a lógica não consegue formular enunciados sobre nada, ela apenas 

tenta formular nomes que tenham significado e proposições elementares que possuam sentido. 

Isso pode ser facilmente identificado na escrita de Wittgenstein: 

 

6.124 As proposições lógicas descrevem a armação do mundo, ou melhor, 

representam-na. Não “tratam” de nada. Pressupõem que nomes tenham 

significado e proposições elementares tenham sentido: e essa é sua ligação 

com o mundo. É claro que algo sobre o mundo deve ser denunciado por serem 

tautologias certas ligações de símbolos – que têm essencialmente um caráter 

determinado. É isso que é decisivo. Dissemos que muito nos símbolos que 

usamos seria arbitrário, muito não seria. Na lógica, só o que não é arbitrário 

exprime: isso quer dizer, porém, que na lógica nós não exprimimos, com a 

ajuda dos sinais necessários por natureza: se conhecemos a sintaxe lógica de 

uma notação qualquer, já estão dadas então todas as proposições da lógica. 

   

 Esse algo que somente se mostra é transposto por Wittgenstein para o solo do místico, 

no ambiente onde as coisas não podem ser postas em palavras, já que ultrapassam o limite do 

que pode ser dito. Como afirma Glock (1998) Wittgenstein transportou temas místicos para o 

solo lógico. Não é, contudo, por mera coincidência que o tenha feito. Primeiro ele afirma que 

aquilo que não pode ser dito, mas somente mostrado são ‘as propriedades lógicas da 

linguagem’. Mas o místico é, além disso, o arquétipo tradicional de algo inefável, de algo que 

‘não pode ser posto em palavras’, mas ‘mostra-se a si mesmo’. 

 Tudo o que pode ser dito por meio de proposições dotadas de sentido só é possível 

através de uma formulação restrita da linguagem, pois a grande maioria das coisas das quais a 

linguagem fala na verdade só podem ser mostradas, já que se encontram no espaço onde 

alcançam o inefável. 

 Em artigo intitulado linguagem e ontologia: sobre a estrutura do mundo no Tractatus 

Logico Philosophicus, Carmo (2008) esclarece que de modo peculiar tudo aquilo que pode ser 

dito significativamente (através de proposições com sentido), só é possível por meio de uma 
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concepção excessivamente restrita da linguagem, a saber, a linguagem descritiva. Tudo o que 

pode ser descrito verdadeira ou falsamente da realidade, ou seja, tudo que é possível na 

realidade (dentro das possibilidades combinatórias do espaço lógico) pode ser dito 

significativamente. Dito de outra forma, tudo que é passível de representação pode ser dito com 

sentido. Por outro lado, todas as proposições que procuram expressar a forma lógica comum às 

proposições e aquilo que afiguram; que buscam expressar o significado dos signos e o sentido 

das proposições; que buscam expressar as relações lógicas entre as proposições; a estrutura do 

pensamento e o mundo; que buscam expressar o valor no mundo, são pseudo-proposições, já 

que nada dizem significativamente, uma vez que querem dizer algo que em si não poderia ser 

dito de outro modo. 

 Desta feita, Wittgenstein presume um esclarecimento sobre o que gera pseudo-

proposições. “Ao referir-se à análise lógica das proposições da linguagem como método 

filosófico, Wittgenstein procura estabelecer um limite do dizível, e da mesma forma, identificar 

quais são os tipos de proposições que não são portadoras de sentido”. (PERUZZO; VALLE, 

2014, p. 698)   

 Com isso percebemos o quão importante foi para Wittgenstein traçar o caminho 

percorrido pela linguagem que culminaria sempre em um discurso sem sentido, daí a 

necessidade de destacar aquilo que não pode ser dito e por essa razão não pode existir dentro 

do mundo, mas antes fora dele ou em seu limite.  

 Colocamos na introdução a problemática que questiona como Wittgenstein consegue 

apresentar a ética se para ele este tema se insere entre as coisas que não podem ser ditas? Cremos 

que iniciamos uma tentativa de esclarecer essa indagação quando apresentamos a maneira que 

o autor entende a linguagem. Para seguirmos o curso desta análise precisaremos compreender 

outros termos apontados no Tractatus, assim como perceber suas relações. Por essa razão 

discutiremos no próximo capítulo como a realidade, o mundo e a teoria do dizer e do mostrar 

podem nos levar aos caminhos que nos farão compreender a ética tractatiana.  
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CAPÍTULO 2: O DESENCADEAMENTO LÓGICO E ÉTICO NA PRIMEIRA 

FILOSOFIA DE WITTGENSTEIN  

 

 Para compreendermos as considerações proferidas por Wittgenstein no que concerne 

a ética é preciso referenciar essa temática com a lógica e principalmente com a crítica à 

linguagem apresentada pelo autor, tendo em vista que ele pressupõe o místico, ou aquilo que 

apenas se mostra na tentativa de explicar o que não pode ser dito, para tanto Wittgenstein 

observou que o indizível ou mais precisamente o silêncio que pode ser delimitado com base no 

dizível, como via de regra para compreensão da problemática ética. 

 Diante disso pretendemos explanar as ideias de Wittgenstein ao considerar a conexão 

entre a realidade e o mundo, que por sua vez apresenta a ética imersa na teoria do dizer e do 

mostrar. 

          

2.1 REALIDADE E MUNDO 

 

 A realidade é definida por Wittgenstein, como existência e inexistência de estados de 

coisas, enquanto que o mundo se associa somente aos estados de coisas existentes.  

 Note-se o que o autor afirma nas seguintes proposições: 

 

2.04 A totalidade dos estados existentes de coisas é o mundo. 

2.06 A existência e inexistência de estados de coisas é a realidade. 

(À existência de estados de coisas, chamamos também um fato positivo; a 

inexistência, um fato negativo). 

 

 Essas proposições definem a realidade enquanto portadora de estados de coisas 

possíveis, assim como de estados de coisas que não fazem parte do mundo, ou seja, estados de 

coisas que são inexistentes; mas, mesmo assim a estrutura do mundo termina por implicar a 

estrutura da realidade; e de que forma? Ora, se o mundo representa os estados de coisas 

existentes e a realidade, os estados de coisas existentes e inexistentes, compreendemos que a 

realidade faz parte do mundo, caso contrário esta perduraria somente enquanto estados de coisas 

inexistentes. Wittgenstein afirma na proposição 1.12 que a totalidade dos fatos determina o que 

é o caso e também tudo que não é o caso; isso significa que a realidade comporta a 

“possibilidade”, isto é, ela pode, como afirmamos logo acima, representar estados de coisas 

existentes como também representar estados de coisas inexistentes.  Disso surge uma outra 

pergunta: quem descreve a realidade? Ora, a realidade é descrita pela linguagem, pois a 
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linguagem é definida como o conjunto de todas as proposições possíveis. Como a realidade 

apresenta a existência e inexistência de estados de coisas, tais estados de coisas passam a existir 

por meio da linguagem. “A realidade, segundo Wittgenstein, é a existência e a inexistência de 

estados de coisas. Como tal, nunca pode mudar. A conexão entre a realidade e o mundo, então, 

é apenas que o todo da realidade, o que a realidade representa em um dado momento, é o 

mundo”4. (CASEY, 2016, p. 2, tradução nossa) 

 De acordo com Glock (1998) a estrutura do mundo implica a estrutura da realidade 

tendo em vista que os objetos não podem ocorrer sozinhos, devendo necessariamente tomar 

parte em combinações com outros objetos, pois ao observarmos que todo objeto contém, em 

sua natureza, todas as possibilidades de combinação com outros objetos implica que a totalidade 

dos objetos, dada juntamente com a totalidade de estados de coisas existentes (=mundo), 

determina a totalidade de estados de coisas possíveis (=realidade). 

Grayling (2002) destaca que a realidade só pode ser claramente identificada quando 

os objetos são determinados enquanto constituintes de estados de coisas. Wittgenstein afirma 

que é essencial aos objetos que eles sejam possíveis constituintes de estados de coisas; a ideia 

de um objeto que poderia existir fora de qualquer combinação possível de objetos (qualquer 

estado de coisas) é uma ideia vazia, e portanto sem sentido. Dessa forma, como declara o autor 

vienense, se tivéssemos um inventário completo de todos os objetos que há, saberíamos todos 

os estados de coisas que poderia haver, porque saber qualquer coisa sobre dado objeto implica 

saber a quais combinações é sua natureza essencial pertencer – e isso é justamente saber quais 

estados de coisas são possíveis.   

 Assim constatamos que para Wittgenstein, um objeto não poderia existir fora de 

qualquer combinação possível de objetos, isso porque os objetos em si não são compostos por 

coisa alguma, tornando-se elementos primitivos do mundo e por essa razão não podem ser 

analisados em algo mais elementar que eles próprios. Em contra partida, quando os objetos 

estão combinados revelam possíveis estados de coisas. 

Na proposição 2.05 vemos algo que corrobora a discussão tratada acima, pois nela 

Wittgenstein afirma que a totalidade dos estados existentes de coisas também determina que 

estados de coisas não existem.  Por exemplo, considerando que alguém está com um olho 

fechado, isso exclui o estado de coisas que consiste em estar de olhos abertos, com ambos os 

olhos abertos. Facilmente compreendemos que a forma que as coisas são/estão implica na forma 

                                                           
4“Reality, according to Wittgenstein, is the existence and nonexistence of states of affairs. As such, it can never 

change. The connection between reality and the world, then, is just that the whole of reality, what reality amounts 

to at any given time, is the world”. (CASEY, 2016, p.2)    
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que elas não são/estão. Desse modo percebemos que “a realidade como um todo é a totalidade 

de estados de coisas existentes com tudo o que sua existência exclui como não-existente”.  

(GRAYLING, 2002, p. 53)   

 Entendemos então que a realidade é formada pelo que existe e para que essa existência 

seja possível ela tem que comportar as possibilidades de não existência, que se faz necessária 

para que ela apareça, como fica perceptível no comentário de Grayling logo acima. Por essa 

razão Wittgenstein assevera que somente com a totalidade dos estados de coisas existentes se 

determina aqueles estados de coisas que não existem e assim se chega à realidade. Dessa 

maneira o mundo determina quais combinações de objetos não existem.  

Casey esclarece essa questão da seguinte forma: 

 

Assim, uma imagem, qualquer figura, é um modelo da realidade, uma vez que 

ela concorda com a realidade e, nesse caso, os objetos correspondentes aos 

elementos da imagem são relacionados uns com os outros da mesma maneira 

determinada em que os elementos da imagem são relacionados. Se relacionam 

uns com os outros, ou não concordam com a realidade, caso em que as relações 

determinadas entre os elementos pictóricos não correspondem a relações 

determinadas entre objetos. Sempre que uma imagem concorda com a 

realidade, é uma imagem de algo no mundo. Sempre que falha em concordar 

com a realidade, é uma imagem de algo que não está no mundo. Mas mesmo 

neste caso, ainda modela a realidade, já que a realidade é a existência e a 

inexistência de estados de coisas5. (CASEY, 2016, p. 4, tradução nossa) 

 

 Na proposição 1.2 Wittgenstein afirma que o mundo resolve-se em fatos. A 

conceituação daquilo que vem a ser os fatos, é entendido por Glock (1998) como sendo 

afirmações reais e verdadeiras sobre coisas; desta feita a existência de estados de coisas deve 

ser expressa por meio da linguagem significativa, pois ela é formada por proposições já que, o 

mundo é fundamentalmente aquilo que está sendo representado na linguagem. Então, podemos 

dizer que o mundo é um aglomerado de fatos e que a linguagem é responsável por figurar esses 

fatos.  

 Albuquerque e Souza apontam que: 

 

Explicitada no Tractatus, a escada lógica reconheceu a linguagem como 

adequada a descrição de fatos. Haveria, assim, um paralelismo estrito entre a 

                                                           
5“So, a picture, any picture, is a model of reality since it either agrees with reality, in which case the objects 

corresponding to the elements in the picture are related to one another in the same determinate way in which the 

elements in the picture are related to one another, or it does not agree with reality, in which case the determinate 

relations between the pictorial elements do not correspond to determinate relations between objects. Whenever a 

picture agrees with reality it is a picture of something in the world. Whenever it fails to agree with reality, it is a 

picture of something not in the world. But even in this case it still models reality since reality is the existence and 

non-existence of states of affairs”. (CASEY, 2016, p. 4)  
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estrutura da linguagem e a do mundo, cuja essência seria representada pela 

ordem lógica das coisas. De outro modo proposições sobre a essência abarcam 

condições tão gerais que ultrapassam o domínio dos fatos e não podem ser, 

assim, descritas pela linguagem. (ALBUQUERQUE; SOUZA, 2008, p.120) 

   

A representação que a linguagem faz acerca do mundo é revelada por meio das 

proposições, que tanto podem ser verdadeiras quanto falsas. Somente quando se compreende 

uma proposição é que se pode perceber até que ponto ela pode ser concretizada. O que queremos 

dizer com isso, é que, se uma proposição representa uma forma possível ou um enunciado 

possível que seja expresso na realidade e se seu sentido satisfaz ao mundo, então podemos 

identificá-la como portadora de verdade.  

  Na obra A reviravolta linguístico pragmática, Manfredo Oliveira (1996) afirma que o 

mundo proposto por Wittgenstein não é uma coisa nem um amontoado de coisas, pois do 

mesmo amontoado de coisas podem ser construídos os mais diversos mundos. O mundo real é, 

apenas, um ponto no espaço lógico onde são pensáveis outros pontos, isto é, outros mundos 

possíveis. Nesse espaço lógico estão os fatos que constituem o mundo real, mas, poderiam estar 

outras configurações de objetos.    

Manfredo Oliveira afirma ainda que a identidade estrutural existente no Tractatus 

Logico-Philosophicus demonstra que os fatos só podem ser explicados por meio da lógica, 

como também expressa que o mundo real tem uma estrutura determinada porque se mostra nos 

diversos tipos de fatos. Dessa maneira as informações do mundo se dão sempre por meio dos 

estados de coisas, e a estrutura das situações é de natureza da lógica.  

  Em contrapartida, apresentando o paralelismo proposição/fato Wittgenstein permite o 

estabelecimento de uma correspondência terminológica entre linguagem, realidade e mundo.

  A afirmação de Margutti expõe essa questão: 

 

A ‘linguagem’, como conjunto de todas as proposições possíveis, corresponde 

à ‘realidade’, que constitui o conjunto de todas as situações possíveis; a 

existência de estados de coisas, corresponde ao ‘mundo’, que é conjunto de 

todos os fatos. (MARGUTTI, 1998, p. 177) 

 

Neste sentido coadunamos com Margutti quando este diz que “não se deve opor à 

linguagem ao mundo, pois, essa oposição só é possível quando se entende ‘mundo’ no sentido 

não tractatiano de ‘realidade’” (MARGUTTI, 1998, p.177). Discussão semelhante é abordada 

na obra A experiência do indizível, onde Faustino (2006) defende a ideia de que no mundo 

proposto por Wittgenstein não há limitação por uma subjetividade que ordene a realidade 

partindo de forma que lhe pertençam de maneira privilegiada. O encadeamento que uma 
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proposição institui entre os constituintes da realidade deixa intocada a forma lógica desses 

constituintes. 

Essa ideia pode ser ratificada quando Wittgenstein afirma em 2.0123 que, “se conheço 

o objeto, conheço também todas as possibilidades de seu aparecimento em estados de coisas. 

(cada uma dessas possibilidades deve estar na natureza do objeto.) Não se pode encontrar depois 

uma nova possibilidade”.  

Discutindo sobre a inefabilidade do conceito de ética no Tractatus, Machado (2010) 

acredita que a inquietação de Wittgenstein ao discorrer sobre o mundo residia em descrever o 

que o mundo é, e não necessariamente em como ele é conhecido. A argumentação de 

Wittgenstein se alicerça somente naquilo que existe no mundo, o factual. Adjacente a esse 

conceito (factual), o mundo é empregado com igual propriedade.   

De forma análoga reparemos na exposição da seguinte proposição de Wittgenstein: 

 

6.41 O sentido do mundo deve estar fora dele. No mundo, tudo é como é, e 

tudo acontece como acontece; não há nele nenhum valor – e se houvesse, não 

teria nenhum valor. Se há um valor que tenha valor, deve estar fora de todo 

acontecer e ser – assim é casual. O que o faz não casual não pode estar no 

mundo; do contrário, seria algo por sua vez, casual. Deve estar fora do mundo. 

 

Com isso entendemos que o mundo disposto por Wittgenstein se torna um constructo 

que permeia o que pode ou não ser dito, pois ao passo que o mesmo coloca a totalidade dos 

estados de coisas imersa em um espaço lógico, define a maneira como as coisas devem estar. 

Sobre esta questão acrescenta Rodrigues: 

 

O conceito de mundo na ótica do TLP não significa ‘descrição’ do mundo 

fático, contingente, das coisas em si, mas conforma o conjunto da “totalidade 

dos fatos não das coisas” (1.1); totalidade dos fatos que podem ser afigurados 

por proposições verdadeiras, que em última instância delimitam o que pode 

ou não ser dito. [...] Logo, o mundo do TLP não se configura por um 

espelhamento da realidade fática, mas é uma construção lógica, uma forma 

lógica na qual é possível o estado de coisas que não são coisas em si mesmas. 

(RODRIGUES, 2010, p. 158,159)  

 

Em Os labirintos da linguagem Moreno (2000) defende que o mundo de Wittgenstein 

encaminha para todo e qualquer mundo particular que apresente em si fatos lógicos possíveis, 

isto é, um mundo que possa ser pensado e descrito. Neste mesmo entendimento Haller (1991) 

diz que esse mundo proposto por Wittgenstein não se compõe de objetos, e não pode, por 

conseguinte, ser determinado pela totalidade dos objetos, mas pelo que é o caso, pelos fatos.   
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Cuter (2006) afirma que nessa perspectiva entender o mundo significa entender a 

forma lógica que sustenta uma proposição. Para ele é a totalidade dos estados de coisas que 

subsistem, totalidade esta definida em termos de um espaço lógico de possibilidades de 

combinação de objetos logicamente simples.  

 Por vezes as palavras de Wittgenstein parecem não evidenciar claramente como ocorre 

a diferença entre realidade e mundo, visto que, tais termos se implicam mutuamente e por 

conseguinte tendem a apresentar significados muito próximos, apesar de percebermos uma sutil 

diferença entre ambos. Em Wittgenstein e o Tractatus Marques (2005) observa que, se o mundo 

é a totalidade dos fatos no espaço lógico (isto é, espaço dos estados de coisas subsistentes e dos 

estados de coisas possíveis), a realidade constitui-se nesse espaço lógico em que a totalidade 

dos fatos é o mundo. Assim, há uma implicação necessária entre esses termos. 

Atrelado a isso, vemos a discussão sobre o solipsismo, a ideia que há o mundo e que 

neste mundo se apresenta o “eu”, contudo este “eu”, ou mais especificamente, o sujeito, está 

limitado por aquilo que a linguagem pode fornecer. Wittgenstein afirma que: 

 

5.62 Essa consideração fornece a chave para se decidir a questão de saber em 

que medida o solipsismo é uma verdade. O que o solipsismo quer significar é 

inteiramente correto; apenas é algo que não se pode dizer, mas que se mostra. 

Que o mundo seja meu mundo, é o que se mostra nisso: os limites da 

linguagem (a linguagem que, só ela, eu entendo) significa os limites de meu 

mundo. 

 

 Como diria Glock (1998) compreendemos que o solispismo se constitui na concepção 

de que nada existe a não ser a própria pessoa e os conteúdos de sua mente, portanto o que o 

solipsista quer dizer é que ‘o mundo é o meu mundo’.  

 São palavras de Wittgenstein na proposição 5.64: “o solipsismo levado às últimas 

consequências, coincide com o puro realismo. O eu do solipsismo reduz-se a um ponto sem 

extensão e resta a realidade coordenada a ele”. Para Faustino (2006), a coincidência do 

solipsismo com o puro realismo explicita-se na ideia de que a realidade se encontra coordenada 

ao eu do solipsismo, concebido como um ponto de extensão. “O que se vê aqui é que só é 

possível falar acerca daquilo que se tem experiência. Em Wittgenstein, de uma forma bem 

símile o sujeito só tem certeza acerca daquilo que sua linguagem abarca quando constitui uma 

relação de afiguração com o mundo. (LIMA, 2015, p. 301) 

 Silva fundamenta essa questão da seguinte forma: 
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Ao longo do Tractatus e também dos cadernos de anotação de onde o livro foi 

gerado, Wittgenstein usa os seguintes termos para se referir ao sujeito 

solipsista: “sujeito filosófico”, “sujeito metafísico”, “sujeito volitivo”, e 

“sujeito ético” e em todos esses usos prevalece a defesa do solipsismo como 

a única alternativa capaz de aproximar e efetivamente unir o sujeito com o 

mundo. Em outras palavras: em contraposição a estas definições, no Tractatus 

a noção de solipsismo aparece como a única alternativa capaz de aproximar e 

efetivamente unir o sujeito ao mundo e a toda multiplicidade de 

acontecimentos que este oferece. (SILVA, 2009, p. 94) 

  

 A aproximação do sujeito com o mundo permite ao sujeito observar o mundo 

compreendendo sua totalidade enquanto limitada. Considerando que o ético apresentado pelo 

Wittgenstein do Tractatus só é possível ser encontrado no limite do mundo, já que a linguagem 

dita pelo sujeito que está no mundo não pode alcançar o ético, pois este, só pode ser mostrado 

quando compreendido a partir do sujeito que vê o mundo em sua totalidade, torna-se necessário 

evidenciar como se dá a proposta do autor na tentativa de explicitar a possibilidade existencial 

da ética.   

 

2.2 COMO ENTENDER A ÉTICA TRACTATIANA  

 

 A leitura do Tractatus Logico-Philosophicus, de certa maneira é diferenciada em 

virtude das considerações singulares tratadas por Wittgenstein, contudo é preciso reiterar o 

caráter ético presente nessa obra, pois mesmo que não desconsideremos o teor lógico próprio 

das discussões ali encontradas e evidenciadas nas proposições, esse não é o único tema 

abordado.  

 Cardoso (2005) assevera que o fato de o Tractatus haver se ocupado especificamente 

com a lógica proposicional não é uma razão suficiente para afirmar que ele apresenta uma 

abordagem exclusivamente lógica, pois a intensão ética do livro se encontra em evidência nas 

diversas proposições expostas pelo autor. Esta constitui o seu sentido de fundo e, juntamente 

com o prefácio formam a porta de entrada para uma compreensão não parcial do mesmo. 

Podemos perceber o forte cunho ético do Tractatus Logico-Philosophicus ao verificarmos que 

o conteúdo desta obra sempre desemboca nas questões relativas a vida do homem feliz. O 

alcance da felicidade só se torna possível ao sujeito quando ele entende como deve ver as coisas 

dispostas no mundo, portanto, há realmente um espaço significativo para a ética nesta obra. 

 Glock (1998) também afirma que a ética ocupa um lugar singular no pensamento de 

Wittgenstein, reiterando que a importância pessoal que o autor vienense atribuía a questões 

acerca do valor moral era irrestrita.   
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 Coadunamos com a ideia de que o conteúdo ético abordado no Tractatus é um tema 

central e não secundário desenvolvido pelo autor. Observamos que tudo aquilo que é 

apresentado enquanto conteúdo permeado por uma discussão imersa na lógica da linguagem 

assim o é, pelo fato de tais assuntos fazerem referência direta a questão ética. Albuquerque e 

Souza (2008) esclarecem que é em decorrência da marca profunda deixada pela experiência 

mística na vida de Wittgenstein que ele escreve as teorias presentes em sua primeira fase. Esta 

experiência mística pode ser observada no Tracataus Logico Philosophicus, nas passagens em 

que o autor percebe o sentimento de mundo como totalidade, na ideia de que não é possível 

formular uma resposta dada pela linguagem que nos leve a ética por não haver como formular 

a questão. Por essa razão ele afirma que “6.45 O sentimento de mundo como totalidade limitada 

é o sentimento místico. 6.5 Para uma resposta que não se pode formular, tampouco se pode 

formular a questão. O enigma não existe. Se uma questão se pode em geral levantar, a ela 

também se pode responder”. Considerando que as questões sobre a ética não podem ser 

formuladas por conseguinte, não podem ser respondidas. 

 Com isso entendemos que as indicações em outros textos que escreveu, a visão ético 

religiosa permaneceu uma questão viva, cuja prática da auto renúncia para atingir a 

contemplação silenciosa do sentido da vida constituiria o ponto de ligação que dá continuidade 

a seu pensamento. Tal continuidade implica diretamente nas questões éticas expressas durante 

as reflexões sugeridas por Wittgenstein na diversidade de aforismas que constituem o Tractatus. 

 Silva (2014) aponta que Wittgenstein coloca a ética inserida num espaço de suma 

importância, tendo em vista que é a partir dela que o autor encontra um campo de estudo para 

a vida, contudo compreende que “dizer” a ética ou “falar” a seu respeito, não se constitui numa 

tarefa simples, já que tal assunto se encontra fora do mundo.  

 Evidencia Silva: 

 

Wittgenstein define o campo da Ética como âmbito de investigação sobre o 

que é valioso, ou sobre o que realmente importa, ou ainda poder-se-ia dizer 

que a Ética é a investigação sobre o significado da vida, ou daquilo que faz 

com que a vida mereça ser vivida, ou sobre a maneira correta de viver. 

(SILVA, 2014, p.401) 

 

 É bem verdade que Wittgenstein chega às suas observações sobre a ética por estar 

imerso no mundo das coisas que ele mesmo considerou não sendo possíveis de ser ditas, e por 

isso infratoras das regras da linguagem ordinária. Hertzeberg apresenta o seguinte comentário 

sobre a ética wittgensteniana: 
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De acordo com Wittgenstein, o ético não pode ser descrito, pois tudo o que 

pode ser descrito pode ser controlado e, portanto, se pudermos descrever o 

ético, isso significa que poderíamos (se não agora, em algum momento no 

futuro distante, talvez) aprender uma técnica. para nos tornarmos melhores, e 

isso dissolveria a responsabilidade individual6. (HERTZEBERG, 2015, p. 

142, tradução nossa) 

  

 Entendemos que para Wittgenstein “a ética não pode ser verbalizada porque não 

encontra significação no mundo das realidades sensíveis, ela é uma realidade transcendental, 

uma vez que tem por intensão abarcar todas as significações particulares. (MACHADO, 2010, 

p.75)    

 Loparic esclarece que: 

 

Depois de constatar a existência em nós de uma tendência paradoxal de irmos 

contra os limites da linguagem, Wittgenstein afirma que esse movimento é “a 

ética”. Trata-se de um movimento que se direciona para além do verbalizável, 

para o “sobrenatural”. Wittgenstein não deixa dúvida: o ético não é um estado 

de coisas subsistente. O bem (ético) nada tem a ver com fatos, ele está fora do 

espaço dos fatos. Na mais completa descrição do mundo nunca ocorre um só 

enunciado da ética, mesmo quando descrevo um assassino. Querer definir “o 

que” é ético ou “porque” algo é ético é confundir enunciados psicológicos com 

éticos. Dizer tais coisas não acrescenta nada ao nosso conhecimento do 

mundo. Por isso mesmo a essência do bem não pode ser explicada. 

(LOPARIC, 2000, p.133) 

 

 Daí o autor defender em 6.42, que “é por isso que tampouco pode haver proposições 

na ética. Proposições não podem exprimir nada de mais alto”.  Nesse caso, é observando o 

limite do que pode ser dito que, por sua vez, derroga a análise entre as proposições científicas 

e as éticas. 

 Peruzo e Vale (2014) afirmam que é o limite da dizibilidade que marca a ruptura na 

análise entre as proposições científicas e “as proposições éticas”. Se por um lado as proposições 

científicas possuem valor de verdade, isto é, podem ser verdadeiras ou falsas, as demais 

carecem de sentido porque não podem ser expressas por uma notação ideal. Por isso, o discurso 

científico, ao contrário do discurso moral ordinário expande-se na medida em que limitamos as 

fronteiras da linguagem, (e, portanto, do pensamento).  

 Segue-se que não há a possibilidade de descrever com a linguagem proposições 

morais, já que toda tentativa de enunciar valores termina por constituir um enunciado de fatos, 

                                                           
6“According to Wittgenstein the ethical cannot be described since whatever can be described can be controlled, 

and thus, if we could describe the ethical, this means that we could (if not now then at some time in the distant 

future, perhaps) learn a technique for making ourselves, and others, better, and that would dissolve individual 

responsibility”. (HERTZEBERG, 2015, p. 142) 
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perdendo a aparência de juízo de valor, como defendido por Wittgenstein na conferência sobre 

ética: 

 

Cada juízo de valor relativo é um mero enunciado de fatos e, portanto, pode ser 

expresso de tal forma que perca toda a aparência de juízo de valor. O que agora desejo 

sustentar é que, apesar de que se possa mostrar que todos os juízos de valor relativos 

são meros enunciados de fatos, nenhum enunciado de fato pode ser nem implicar um 

juízo de valor absoluto.  

  

 Como apenas os juízos de valor absolutos são capazes de explicar a ética, torna-se 

inviável uma explicação sobre ela, tendo em vista o conteúdo ético está para além daquilo que 

pode ser dito. O esclarecimento de Andrade e Pereira acerca desses juízos evidenciados na 

conferência sobre a ética, declara que: 

 

Wittgenstein elabora um panorama das definições do que seja a ética, juntando 

a isto os diversos usos da expressão bom, para então levantar o problema 

central da “Conferência”: a distinção entre os juízos de valor relativo e os 

juízo de valor absoluto. Nesta distinção, Wittgenstein insiste naquilo que ele 

próprio entendia ser o problema fundamental do Tractatus: a diferenciação 

entre o que pode ser dito claramente em proposições e o que transcende os 

limites do dizível, tornando-se fora do alcance do uso significativo da 

linguagem. (ANDRADE; PEREIRA, 2007, p. 146) 

 

   

 O que está no uso significativo da linguagem são os fatos, e estes não dão conta de 

expressar a ética. No artigo intitulado Entre o dizer e o mostrar: Wittgenstein sobre a ética e os 

valores,  Santos (2015) afirma que podemos definir que um valor é absoluto (ou ético) quando 

não relativo, ao ser atribuído com vistas a si próprio, não em relação aos fatos. Por exemplo, ao 

repudiarmos um assassinato, o motivo do repúdio se encontra em nós, em nossa cultura, nos 

nossos costumes, e não no assassinato em si, ou seja, a bondade ou a maldade da ação está fora 

da ação. Neste caso, não podemos dizer um valor absoluto porque não é possível aplicar a ele 

a linguagem figurativa. Assim, o que tem absolutamente valor tem necessariamente valor, não 

o tem por acaso, não pode ser um fato que o tenha. Logo, nenhuma proposição pode, com 

sentido, dizer ou negar que o tenha.  

 Voltando as considerações de Andrade e Pereira, ao comentar sobre os juízos de valor 

relativos e absolutos, são construídas as seguintes conclusões:   

 

Quanto aos juízos relativos é necessário considerar que eles podem ser fielmente 

traduzidos por um conjunto de proposições factuais. Descritos ao modo de uma 

proposição complexa assumem a forma de juízos condicionais do tipo: se isso, então 
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aquilo. Já os juízos de valor absolutos, jamais poderiam enunciar, implicar ou serem 

implicados por proposições factuais, e por essa razão se situariam fora da 

possibilidade da linguagem de dizer algo sobre o mundo – estariam portanto, fora do 

mundo. (ANDRADE; PEREIRA, 2007, p. 148) 

 

 Atestamos com isso que para Wittgenstein o valor relativo não interessa a Ética, pois 

como vimos anteriormente, este não se trata propriamente de um valor. Usemos mais uma vez 

as palavras do autor vienense em sua conferência: 

 

A Ética, se ela é algo, é sobrenatural e nossas palavras somente expressam 

fatos, do mesmo modo que uma taça de chá somente pode conter um volume 

determinado de água, por mais que se despeje um litro nela. Disse que com 

relação a fatos e proposições há somente valor relativo e bem relativos. 

(WITTGENTEINS, 1929, p. 3) 

 

 Só se pode concluir que a ética é transcendental, e como tal não possibilita sua expressão 

no mundo. Em 6.421 Wittgenstein afirma taxativamente que “é claro que a ética não se deixa 

exprimir. A ética é transcendental. (Ética e Estética são uma só)”.   

 Cardoso (2005) esclarece que a afirmação de que a ética transcende os fatos e que o 

valor não está no mundo e, sim, fora dele explicam porque não existem proposições em ética. 

As proposições referem-se a fatos e não podem exprimir nada de mais alto que eles, como 

descrito no aforisma 6.42. A ética, ao contrário, pertence a um domínio que os transcende, ela 

se coloca na esfera daquilo que se mostra, mas que não pode ser exprimível através das 

proposições da linguagem. Glock (1998) reitera essa discussão afirmando que Wittgenstein 

sustentou que o ‘ponto central’ do Tractatus Logico-Philosophicus tem natureza ética: delimitar 

a ‘Esfera do ético’ de dentro para fora, ‘guardando silêncio’ em relação a ele.  

Cardoso (2005) sustenta que para Wittgenstein, a ética é uma disciplina que investiga o 

‘sentido da vida’. Esse autor sabe que não conseguiria esclarecer, de modo satisfatório o 

significado dessa expressão, contudo, isso não impede que ele procure mostrar porque um 

discurso sobre a moral seria destituído de sentido. Ora, não há sentido por não haver um bom 

absoluto no mundo. Wittgenstein corrobora esta questão na seguinte passagem da conferência: 

 

O bom absoluto, se é um estado de coisas descritível, seria aquele que todo o 

mundo, independentemente de seus gostos e inclinações, realizaria 

necessariamente ou se sentiria culpado de não fazê-lo. Quero dizer que tal 

estado de coisas é uma quimera. Nenhum estado de coisas tem, em si, o que 

gostaria de denominar o poder coercitivo de um juízo absoluto. 

(WITTGESNTEIN, 1929, p. 3) 
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Como pudemos observar, nosso autor defende que não se pode construir valores 

absolutos no mundo, pois no mundo não é possível que a linguagem alcance tal feito. 

Possivelmente já conseguimos compreender também que para Wittgenstein a ética como 

ciência ganha sua caracterização como inefabilidade ao passo que se encontra fora do mundo, 

pois se ela estivesse no mundo, ela seria algo sem valor. Machado (2010) para esclarece que, 

em sua visão o que é casual para Wittgenstein deve estar no mundo, deve ser uma realidade 

imbuída de sensibilidade. Aquilo que não é casual, como a ética, que é um termo absoluto, não 

pode estar no mundo por não se enquadrar como uma acepção casual e, portanto, fora da 

consideração real e verdadeira de seu significado.  

Diante disso ao coadunarmos com a ideia expressa por Wittgenstein, onde o mesmo 

afirma a contingência do mundo da mesma forma que nos valores, deduzimos que não é 

possível encontrar a ética no mundo, já que essa condição inviabiliza a existência dos valores 

no mundo.  

  Para Santos (2015) quando valores relativos são anunciados isso não se enquadra no 

domínio da Ética. Basta analisar logicamente para explicitar que tais termos que parecem referir 

valores, expressam em sua essência, descrições de fatos, contingentes. Casos corriqueiros, 

como, por exemplo, acidentes automobilísticos ou crimes comuns. Todos ouvem diversos 

juízos aparentemente de valor sobre eles. Inegável é, que se adequadamente analisadas, tais 

proposições se limitam a descrever estados de coisas, isto é, fatos, o que não são objeto da ética.  

 Apoiado nessa mesma linha de raciocínio Cardoso compreende que “para o juízo ético, 

não é necessário que seja dado um mundo, pois a ética não depende do mundo dos fatos, mas 

da vontade metafísica portadora do bem e do mal, que não se encontra no mundo, mas é o seu 

limite”. (CARDOSO, 2005, p. 131)   

 Margutti (1998) acredita que se há algum valor em sentido absoluto, ele deve estar 

fora dos fatos do mundo. Isso significa que, apesar de excluído do domínio dos fatos, o valor 

ético deve existir sob alguma outra forma. Mesmo que não pertençam ao mundo como conjunto 

de fatos, os valores pertencem ao sujeito transcendental como limite do mundo. A ética se torna 

então uma dimensão do sujeito, que é condição transcendental de possibilidade do mundo. 

 Scherer (2011) afirma que mesmo que a ética não faça parte do mundo nem da 

linguagem significa que não é possível dizer nada sobre a ética (silêncio ético). Isso não 

significa, entretanto, que a ética seja inferior à lógica; pelo contrário, é um sinal de sua 

importância. Wittgenstein critica o cientificismo que ambiciona resolver todas as questões, 

dizendo que existem questões que não são de ordem da ciência, e cujas respostas não estão no 

domínio do verdadeiro e do falso. O autor também critica a metafísica, dizendo que o 
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problemático nela é querer expressar o que é inexprimível, querer falar sobre o que se deve 

calar. A ética como uma mudança da maneira de ver o mundo não é alcançável por meio do 

pensamento; há, assim, problemas éticos sobre os quais, no entanto, não se pode falar. 

 Santos (2012) percebe no Tractatus a impossibilidade do discurso ético, uma vez que 

não há sentido nesse discurso, ou mais especificamente, seu sentido não se deixa expor pela 

linguagem. Torna-se compreensivo que o discurso ético não pode ser proposicional por ser ele 

desprovido de sentido – e nisso realiza sua essência. O mundo dos fatos, das descrições 

proposicionais e fundamentos empíricos/científicos que são compartilhados pelas pessoas é o 

mesmo; todavia, sua extensão significativa é particular e ninguém é capaz de mensura-la. Por 

essa razão a ética só poderia estar à parte, isto é, tem que ser algo fora do mundo, já que, não 

há sentido algum em tentar expressar aquilo que não pode ser expresso. 

 Percebemos que Wittgenstein deixa claro que a questão do sentido mas escapa à 

linguagem, à lógica e, portanto, ao mundo enquanto totalidade dos fatos. O sentido da vida, da 

ética, do mundo e de Deus é o inefável, o indizível, é o místico. Como afirma Lima (2015), 

Wittgenstein acredita que o sentido da vida não é captado e expresso através de proposições, 

mas contemplado no silêncio; não é objeto de teoria, mas experiência subjetiva; é, nesse caso, 

uma vivência.   

 A constatação que se tem é que o discurso místico no qual a ética está imersa, a torna 

incapaz de existir no mundo por meio da linguagem, sendo possível apenas sua apresentação, 

que se dará por meio do sujeito.   

 Reguera afirma:  

 

Não se pode dizer que a ética seja correspondência consigo mesmo como tal 

ou como que, em um determinado ou outro aspecto. Ética, se é para ser algo 

relevante - algo digno de análise filosófica negativa, mesmo que nada mais - 

deve ser absoluto. A ética refere-se essencialmente aos fatos, é verdade, mas 

se refere de maneira modelada: o estilo de estética, paradigmático do místico, 

refere-se a todos os fatos (o objeto de seu eterno olhar é o mundo) e neste 

sentido sua referência a nada ou a ninguém, nem como vida: a ética sou eu 

mesmo, meu exemplo ou minha vida feliz, e nesse sentido ela não se remete 

nem a mim mesmo, porque não há remissão possível ali a menos que a 

autoconsciência tautológica. É por isso que a ética tem que responder a um eu 

absoluto: porque responde de um valor absoluto7. (REGUERA, 1994, p. 147, 

tradução nossa) 

                                                           
7 “No puede decirse que la ética sea correspondencia con uno mismo como tal o como cual, em un aspecto 

determinado u outro. La ética, si ha de ser algo relevante – algo digno del análisis filosófico negativo, aunque nada 

más sea – ha de ser absoluta. La ética remite essencialmente a los hechos, es verdade, pero remite modélicamente 

a ellos: al estilo de la estética, paradigmático de lo místico, remite a todos los hechos (el objeto de su mirada eterna 

es el mundo) y en esse sentido su remisión a nada ni a nadie concreto, ni como vida: la ética soy yo mismo, mi 

ejemplo o mi vida feliz, y em esse sentido ella no remite ni a mi mismo siquiera, porque ahí no hay remisión 
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 Com isso Reguera corrobora a impossibilidade do discurso ético em virtude do caráter 

místico advindo das questões que não podem ser ditas. Spica afirma que “o místico em 

Wittgenstein aparece como aquilo que se refere ao que mundo. O místico é o espanto, o 

assombro, a ideia de que a expressabilidade de sua existência é totalmente absurda”. (SPICA, 

2010, p.115) 

 Em artigo intitulado Wittgenstein e a transcendência da linguagem Alves e Vieira 

(2012), afirmam que para Wittgenstein o místico é inefável e não se pode expressá-lo sobre a 

forma de linguagem, no entanto, o autor vienense aponta como as experiências místicas vão se 

fazer presentes no mundo, mesmo que não colocadas em linguagens. Portanto, segundo o 

filósofo, o místico é uma dimensão sublime e quem nela está encontra-se em estado de silêncio, 

onde a inefabilidade é uma característica fundante. Nesta dimensão transcendental ao mundo 

dos fatos é onde se encontram respostas como, por exemplo, questões existenciais, que não 

serão encontradas em outro lugar senão no campo místico. 

 Comentando a Conferência sobre ética de Wittgenstein, Andrade e Pereira (2007) 

observam que a questão relacionada ao místico acontece em virtude do juízo ético não ser algo 

que pode pertencer ao mundo e satisfazer aquilo que Wittgenstein considerava, par excellence, 

a função da linguagem: a figuração dos fatos do mundo. Logo, nada de significativo é possível 

dizer acerca dele. Não podendo haver, consequentemente, nem proposições em ética, nem 

ciência alguma que se chamasse ética. O que dá um sentido superior às assertivas éticas é uma 

espécie de mistério. Ao tornar uma proposição ética justificada por proposições factuais, será 

dado a ela um sentido relativo e não absoluto. Insistentemente se busca um sentido ético, 

absoluto e incondicional, mas com isso, é necessário renunciar a linguagem, e 

consequentemente forçado a renunciar a procura. 

 Nesse ponto concordamos com os esclarecimentos propostos por Hegenberg (1990), 

que afirma parecer não haver como alcançar uma resposta significativa para o problema da vida, 

isto é, para a ética que se estabelece no sujeito. Não há resposta satisfatória para a questão 

central da vida; mas é mais ou menos suave o caminho que conduz ao ponto proposto por 

Wittgenstein: a ética não tem a possibilidade de ser uma ciência porque as regras adotadas no 

fazer ou operam com valores relativos e deixam de ser universais; ou operam com valores 

absolutos cuja validade é apenas subjetiva. 

                                                           
posible a no ser la tautológica de la autoconciencia. Por eso de la ética ha de responder un yo absoluto: porque ella 

responde de un valor absoluto”. (REGUERA, 1994, p. 147) 
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 De certa forma Wittgenstein se preocupou em comunicar o incomunicável, pois para 

o autor “toda tentativa de aumentar os muros da linguagem é ética, apesar de não haver 

esperança quanto a essa possibilidade. Como para ele, nessa fase, o pensamento representaria 

somente fatos, os mais profundos e importantes problemas da vida se encontram no terreno 

obscuro”. (ALBUQUERQUE; SOUZA, 2008, p. 116)  

 Discorrendo acerca dos diários secretos de Wittgenstein, afirma Chico: 

 

O tipo de ética resultante desse processo não é aquele para o qual os méritos 

de ações ou legislações concretas são os mais importantes, mas a qualidade 

de vida. E as questões que surgem não são sobre o que deve ser feito, ou 

sobre o que é certo ou errado, mas sobre como devemos viver nossas vidas, 

sobre o tipo de pessoa que queremos ser8.  (CHICO, 2009, p.87, tradução 

nossa)  

 

 Ora, o que importa para Wittgenstein é compreender que a ética é transcendente, haja 

vista, ser ela algo que não pertence aos fatos, mas que é superior a eles, e como tal pertence a 

um domínio mais profundo. Mas a ética é transcendente “por não pertencer à ordem dos fatos, 

mas os transcender. Para o juízo ético, não é preciso que seja dado um mundo, pois a ética não 

depende do mundo dos fatos, mas da vontade metafísica portadora do bem e do mal, que não 

se encontra no mundo, mas é seu limite”. (CARDOSO, 2005, p. 130)  

 De forma semelhante defende Santos (2012), ao comentar que o estabelecimento desses 

limites se configura enquanto uma salvaguarda do inefável frente aos avanços do discurso 

científico. Este, estabelecido no que é factual, dizível, expressa-se no âmbito do relativo, 

enquanto que cabe a Ética, o que há de sublime, absoluto, não-casual e, por conseguinte, o que 

está fora do alcance da linguagem.  

 A par disso, observa-se que Wittgenstein ao tratar da natureza indizível da ética, coloca 

o homem numa experiência sublime, a qual não pode ser compartilhada, e por essa razão 

desemboca no que o autor denomina de silêncio. 

 Diante da discussão sobre a ética no Tractatus Alves e Vieira (2012) apontam que em 

Wittgenstein quando o ser humano vive a experiência mística, termina por descobrir que essa 

experiência é algo sublime, que não poderá ser compartilhada. O indivíduo que alcança o 

místico entra em estado de silêncio, pois comtempla algo maior que o estado de coisas, uma 

                                                           
8“El tipo de ética que resulta de este proceso no es una para la que lo importante son los méritos de acciones o 

legislaciones concretas, sino la calidad de vida. Y las cuestiones que se plantea no son sobre lo que se debe hacer, 

o sobre lo que es corecto o incorecto, sino sobre como debemos vivir nuestra vida, sobre la clase de persona que 

queremos ser”. (CHICO, 2009, p.87)    
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vez que está fora dele. Este sentimento de contemplação é algo inexprimível e se mostra como 

uma atitude que a razão não consegue explicar. 

 Ora, se o místico só é alcançado no limite do mundo, conclui-se que esta possibilidade 

está para além do que se pode dizer, e se isso apenas se mostra, é preciso compreender como 

esse mostrar acontece e conseguintemente evidenciar o dizer que não pode se concretizar pela 

linguagem ao falar a respeito dos problemas expressos pela ética. Não podemos esquecer que 

“em 6.41, Wittgenstein liga a ética ao significado do mundo, e assim torna-se possível 

argumentar que a ética é a condição particular da realidade que podemos vê-la como um todo 

significativo9”. (CHRISTENSEN, 2004, p. 124, tradução nossa) 

 

2.3 O ÉTICO E A TEORIA DO DIZER E DO MOSTRAR 

 

 Para que haja um melhor esclarecimento sobre a forma que a ética se apresenta no 

Tractatus Logico-Philosophicus, evidenciaremos como Wittgenstein descreve o dizer e o 

mostrar, tendo em vista que é a partir desses termos que se torna viável o conhecimento acerca 

da possibilidade ética defendida pelo autor.  

 Ao fazermos uma leitura do Tractatus Logico-Philosophicus torna-se perceptível que 

a querela do dizer e do mostrar, perpassa toda a obra. Perceberemos que entender como se dá 

a ética ou mais especificamente, como é possível apresentar a ética no mundo, ainda que de 

fato não seja possível que ela exista no mundo, só pode ocorrer caso entendamos o uso dos 

termos dizer e mostrar.  

 Christensen faz a seguinte afirmação: 

 

De acordo com uma concepção tractatiana de ética, a questão que surge da 

afirmação de Wittgenstein de que não há enunciados éticos é se somos 

obrigados a empregar proposições sem sentido em nossas relações com o 

valor. Quando se trata de tentar dizer ou falar sobre ética, a tentativa de 

declarar a própria existência da dimensão ética de nossas vidas não permite 

que a ética seja dita. Podemos demonstrar ou mostrar essa existência, mas não 

podemos dizê-la10. (CHRISTENSEN, 2004, p. 122, tradução nossa) 

 

                                                           
9 “In 6.41 Wittgenstein connects ethics to the meaning of the world, and it thus becomes possible to argue that 

ethics it is the particular condition of reality that we can view it as a meaningful whole”. (CHRISTENSEN, 2004, 

p. 124) 
10“According to a tractarian conception of ethics, the question arising from Wittgenstein's assertion that there are 

no ethical statements is whether we are obliged to employ meaningless propositions in our relations with value. 

When it comes to trying to say or talk about ethics, the attempt to declare the very existence of the ethical dimension 

of our lives does not allow ethics to be said. We can demonstrate or show this existence, but we can not say it”. 
(CHRISTENSEN, 2004, p. 122) 
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 O professor Margutti defende a mesma ideia, asseverando que a temática que envolve 

a questão do dizer e do calar no Tractatus, encontra-se no que ali é convencionalmente chamado 

por doutrina do dizer e do mostrar. “Parafraseando o aforismo 5.62, podemos dizer que aquilo 

que as proposições do Tractatus querem significar é inteiramente correto, mas não pode ser 

dito”. (MARGUTTI, 2004, p. 98)  

 Pulido escrevendo sobre a teoria do dizer e do mostrar em Wittgenstein diz que “no 

Tractatus, Wittgenstein usa a distinção entre dizer e mostrar como o principal meio de explicar 

como a linguagem é usada. Ele visa nos fazer ver as diferenças entre o que é descritível na 

linguagem e o que não pode ser descrito (o essencial) por meio de dizer e mostrar”11. (PULIDO, 

2009, p. 15, tradução nossa)  

 Utilizando-se da mesma discussão, Arruda Júnior (2011) acredita que a diferença entre 

o dizer e o mostrar é um discussão presente em todo o Tractatus, desde o prefácio até sua 

consagrada advertência final da proposição 7. O referido autor afirma ainda que esta distinção 

é a chave para entendermos Wittgenstein, uma vez que é a partir dela que se compreende a raiz 

dos problemas filosóficos que o livro pretende resolver – consiste essencialmente na diferença 

entre o que pode ser dito (descrito) pela linguagem e o que só pode ser mostrado (o que está 

além dos limites da linguagem). 

Na obra Wittgenstein e o Tractatus, Marques (2005) declara que Wittgenstein afirmou 

que a teoria do dizer e do mostrar era o ponto mais importante do Tractatus Logico-

Philosophicus; em carta encaminhada a Bertrand Russel de 18 de agosto de 1918, ele apresenta 

da seguinte maneira aquilo que julgava ser o eixo central do Tractatus: O ponto principal é a 

teoria do que pode ser dito pelas proposições, isto é, pela linguagem (e, o que equivale ao 

mesmo, o que pode ser pensado), e o que não pode ser dito por proposições, mas apenas 

mostrado; este é o problema cardinal da filosofia. 

Em Wittgenstein Linguagem e Mundo, Condé (1998) diz que a doutrina do dizer (sagen) 

e do mostrar (zeigen) imprimirá um sentido radicalmente original na concepção de linguagem 

Tractatiana, como também na concepção de filosofia, ética, estética e religião. Ao observar a 

sua forma lógico linguística a doutrina do dizer e do mostrar wittgensteniana aparece em 1914 

nas “Notes Dicatatet to G. E. Moore in Norway”. Como afirma Wittgenstein no início das notas: 

as assim chamadas proposições lógicas “mostram” as propriedades lógicas da linguagem e por 

isso do universo, mas não “dizem” nada.   

                                                           
11 “In the Tractatus, Wittgenstein uses the distinction between saying and showing as the chief means to explain 

how language is used. He aims at getting us to see the differences between what is describable in language and 

what cannot be so described (the essential) via saying and showing”. (PULIDO, 2009, p. 15) 
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Apontamos novamente as considerações do professor Margutti (2002) quando ele 

declara que considerando que tanto a ética quanto a lógica são transcendentais elas se chocam 

no misticismo. Por um lado a lógica propicia a visão da essência (quid) da linguagem e do 

mundo como totalidade limitada e a ética permite a ativação do sujeito transcendental para 

contemplar esta mesma essência do mundo. A lógica mostra que é incorreto ultrapassar os 

limites da linguagem, e em contrapartida a ética mostra que é imoral tentar fazer isto. E a 

sensação de absoluta segurança que o sentimento místico produz ultrapassa qualquer temor que 

se possa ter com respeito a fatos mundanos como a dor, o sofrimento ou a morte. Aqui prevalece 

definitivamente o mostrar, pois a descrição dessa fusão não pertence ao domínio do dizer. 

 “É certo que Wittgenstein é levado inicialmente a introduzir o conceito de mostrar para 

dar conta de certos tipos de conhecimentos pressupostos quando da compreensão de uma 

proposição significativa”. (MARQUES, 2005, p. 39) O que é mostrado não é alguma coisa no 

mundo, mas antes algo que permite as relações do homem com o mundo. 

 Vejamos novamente as considerações de Christensen sobre essa temática: 

 

Em geral, o que se mostra é, portanto, as condições para diferentes formas de 

lidar com a realidade, o que significa que Wittgenstein pensava que nossas 

descrições ou afirmações particulares sobre a realidade revelam as regras que 

as governam. O que é mostrado não é algo no mundo, mas algo que molda 

nossas relações com o mundo e, como tal, aplica-se ao mundo com 

necessidade12. (CHRISTENSEN, 2004, p. 123, tradução nossa) 
  

 Comentando sobre a inefabilidade do conceito de ética Machado faz a seguinte 

declaração acerca das sentenças do Tractatus Logico Philosophicus que falam sobre as 

dessemelhanças entre o dizer e o mostrar: 

 

As sentenças que apresentam a distinção entre dizer e mostrar fazem parte das 

sentenças que Wittgenstein diz serem absurdas e que devem ser sobrepujadas. 

Uma interpretação correta do Tractatus, portanto, deveria apresentar o livro 

como uma rejeição da noção de inefável. Quando Wittgenstein nos pede para 

nos calarmos a respeito do que não pode se dizer, ele não está supondo que há 

algo que gostaríamos de, mas não podemos, dizer. (MACHADO, 2001, p. 5) 

 

 A consequência súbita na diferença entre dizer e mostrar é consequência necessária do 

Tractatus Logico-Philosophicus, uma vez que, elas são absurdas como afirma Wittgenstein na 

                                                           
12 “In general, what show itself is thus the conditions for different ways of dealing with reality, which means that 

Wittgenstein thought that our particular descriptions or statements about reality reveal the rules which govern 

them. What is shown is not something in the world, but something that shapes our dealings with the world, and as 

such it applies to the world with necessity”. (CHRISTENSEN, 2004, p. 123) 



49 

 

proposição 6.54, já que empregam conceitos formais, tais como; fato, proposição e objeto para 

fazer afirmações sobre a essência da representação. 

 Wittgenstein apresenta a seguinte afirmação: 

 

6.54 Minhas proposições elucidam dessa maneira: quem me entende acaba 

por reconhecê-las como contrassensos, após ter escalado através delas – por 

elas – para além delas. (deve, por assim dizer, jogar fora a escada após ter 

subido por ela.) Deve sobrepujar essas proposições, e então verá o mundo 

corretamente. 

 

  Chauviré (1991) também apresenta suas argumentações relacionadas ao conteúdo ético 

do Tractatus afirmando que Wittgenstein denuncia a filosofia comum como conjunto de 

contrassensos, pseudo- enunciados que nada dizem do que pretendem dizer, mas tem uma 

importância singular pelo que mostram sem dizer. A ética se engana ao acreditar dizer a 

essência do bem: ela enuncia as propriedades de um objeto, mas reflete o querer ou a decisão 

de dar tal forma a vida. Wittgenstein revalorizou assim a responsabilidade do filósofo, situando 

na vontade o poder de que o eu da linguagem ou da representação é destituído. O mundo é em 

si mesmo ética e esteticamente indiferente; o que fazem os discursos ético e estético é conferir 

sentido, valorizando coisas do mundo, em si mesmas indiferentes, e não descrever propriedades 

que pertencem às coisas ou aos acontecimentos. Seus enunciados têm o estatuto de pseudo-

proposições que nada dizem do que pretendem dizer, mas mostram alguma coisa.  

De acordo com Wittgenstein a proposição mostra a forma lógica da realidade ou a 

exibe, no entanto, não pode dizê-la, pois ali se encontram o mundo e a linguagem. No aforisma 

4.1212 Wittgenstein declara que “o que pode ser mostrado não pode ser dito”.   

Ao que parece Wittgenstein já sabia que a escrita do Tractatus Logico-Philosophicus 

traria em si a ideia do que não pode ser dito, e que, portanto, até mesmo as proposições por ele 

escritas poderiam culminar no mesmo erro que ele outrora condenou, já que algumas dessas 

proposições estão no patamar do que apenas se mostra. Isto porque o que se apresenta na 

linguagem na verdade não pode se representar, isto é, o que a linguagem espelha ela não tem 

condições de representar. Tal afirmação pode ser claramente evidenciada no comentário de 

Wittgenstein: 

 

4.121 A proposição não pode representar a forma lógica, esta forma se espelha 

na proposição. O que se espelha na linguagem, esta não pode representar. O 

que se exprime na linguagem, nós não podemos representar por meio dela. A 

proposição mostra a forma lógica da realidade. Ela a exibe. 
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É possível então, constatar que, a intenção fundamental do Tractatus é estabelecer com 

clareza, as fronteiras entre o que pode ser dito e o que deve ser evitado. Ao dizer que a 

linguagem não pode representar aquilo que ela espelha, Wittgenstein quer evidenciar o que não 

pode ser alcançado pela linguagem, já que a tentativa de expressar pela linguagem aquilo que 

ela não alcança sempre esteve presente nos discursos do homem, por essa razão Wittgenstein 

percebia a necessidade de deixar claro que não é possível ultrapassar a barreira do inalcançável, 

isto é, toda tentativa de dizer o que não pode ser dito é sempre absurda. Daí o entendimento de 

que a única possibilidade lógica de exprimir o irrepresentável só se completa no ‘mostrar’ e não 

no ‘dizer’.  

Arruda Junior (2011) coloca que a distinção entre o dizer e o mostrar já é pronunciada 

por Wittgenstein quando ele está tratando da própria possibilidade da afiguração. Apenas a 

linguagem que figura o mundo diz algo. Mas a linguagem que diz o mundo não tem como dizer 

a própria estrutura que a permite figurar o mundo. Essa estrutura da linguagem mostra-se no 

dizer do mundo.   

Como visto até então há dois métodos de exposição dos temas do Tractatus: aquilo 

que pode ser descrito (dizer) e aquilo que só pode se espelhar na linguagem (mostrar). “Ora, 

por definição, o que não pode ser representado fora da linguagem só podem ser as condições 

de possibilidade dela mesma ou o que é inefável. Por extensão, as condições de possibilidade e 

o inefável da realidade”. (HECK, 2012, p. 63) 

Como podemos perceber Wittgenstein considerou os limites da linguagem em última 

instância como consequência da inefabilidade da semântica. Sabe-se ainda que os limites dessa 

linguagem estão intrinsecamente ligados a doutrina do mostrar. 

 Santos (2012) acrescenta que mesmo sendo necessária, “do contrário impossível”, não 

é possível dizer nada sobre tais estruturas, tanto do mundo quanto da linguagem. Este é o ponto 

crucial que é expresso no Tractatus. Dizer ou tentar dizer – isto é, em proposições - algo inefável 

(a exemplo da ética e do místico) é, como diria Wittgentein, incorrer em contrassenso.  

 Alcançando o entendimento de que o que se mostra não é dizível, Wittgenstein 

vislumbra a esfera do místico. Rocha (2014) coloca que, é nesse ponto que o degrau analítico é 

superado e faz-se necessário a fase da perspectiva mística para assimilação e compreensão entre 

aquilo que é possível ser dito e aquilo que se mostra. Sendo assim, as vertentes mística e 

analítica não são excludentes, mas complementares para a total apreensão do pensamento de 

Wittgenstein.  

 Apesar de parecer discrepante há muito a ser mostrado a respeito das coisas que não 

podem ser ditas, tais como dos sentimentos ou de qualquer coisa que seja intensamente íntima 
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e sobre as quais se possa expressar, em virtude da ineficácia das palavras impressas pela 

linguagem. É bem verdade que aquilo que se coloca posterior aos limites da linguagem, jamais 

poderia ser mencionado por ela, mas antes, tão somente mostrado, e neste caso o discurso sobre 

as essências das coisas no mundo torna-se improvável, pois, não seria alcançado pela 

linguagem, e por isso, o indivíduo deve manter-se calado a respeito de tais coisas, ou mais 

especificamente manter silêncio a seu respeito. 

 Em artigo intitulado “Da ética do indizível ao dizível: um percurso possível”, Mendes 

e Fleig afirmam que a função do silêncio (significante não verbal) pode ser compreendido nas 

distintas posições apresentadas por Wittgenstein, com a ética do indizível. Certamente a análise 

dessa questão permite considerar que o silêncio é a condição a priori para estabelecer o duplo 

estatuto entre o dito e o não dito.  

 Já é notória a questão de que para o autor do Tractatus as proposições da lógica, da 

estética e da religião e, assim como as proposições da filosofia em geral não se situam dentro 

dos limites da linguagem. Simões (2011) declara que, não é possível nenhum discurso sobre a 

essência, quaisquer que sejam eles, nem sobre os limites ou a armação da linguagem no mundo. 

 Podemos dizer, a partir da leitura da obra de Wittgenstein, que o silêncio não é uma 

consequência mística, mas sua causa. E como afirma Wittgenstein: 

 

6.52 Sentimos que, mesmo que todas as questões científicas possíveis, tenham 

obtido resposta, nossos problemas de vida terão sido sequer tocados. É certo 

que não restará, nesse caso, mais nenhuma questão; e a resposta é 

precisamente essa. 6.521 Percebe-se a solução do problema na vida no 

desaparecimento desse problema. (Não é por essa razão que as pessoas para 

as quais, após longas dúvidas, o sentido da vida se fez claro não se tornaram 

capazes de dizer em que consiste esse sentido?) 

 

 Logo que termina de fazer tais afirmações o autor vienense apresenta no aforismo 

seguinte (6.522) à consideração de que há o inefável, que isto apenas se mostra e ele é místico. 

Percebemos assim a proposta do silêncio sobre o que não se pode falar, isto é, compreendemos 

o que Wittgenstein está querendo expressar ao apontar que deve-se calar sobre aquilo que não 

pode ser dito, e isto viabiliza a existência da ética. 

 “A ideia é que, tudo aquilo que não é exprimível é simplesmente sem sentido. Não há 

como extrair algo de uma proposição sem sentido. Por exemplo, tudo aquilo que é pensável é 

possível. Mas aquilo que é ilógico (e, portanto, impossível) não pode ser pensado”. (ESTEVEZ, 

2006, p. 2) Desta feita tem-se que aquilo que mais importa ao homem é impossível de ser dito, 



52 

 

já que não há nada que sobrepuje a importância da existência humana ou do sentido da vida, e 

tais coisas não podem ser ditas.   

 Moreira (2012) enfatiza essa questão ao discutir que de acordo com Wittgenstein o 

ponto mais importante no Ttractatus não é a crítica da linguagem, não é a relação entre 

linguagem e mundo, não é a escada lógica. Na realidade, o sentido do livro reside em 

compreender a ética. Dessa maneira aquilo que é mais importante é impossível de ser dito. 

Talvez seja essa a crítica feita à linguagem através da própria linguagem, a saber, que ela não é 

capaz de exprimir tudo. Assim como a ética, a vontade e a morte não serão contempladas pela 

linguagem.  

 Caracterizando o que pode ser dito, Wittgenstein afirma ser através da descrição dos 

fatos feita pelas proposições com sentido, que aparece o que a linguagem pode dizer. 

 Como visto anteriormente, a linguagem é a totalidade das proposições que descrevem 

os fatos no mundo. Consideramos então que essa descrição dos fatos por meio de proposições 

com sentido é exatamente o que a linguagem pode dizer. “Como sua função descritiva é 

limitada, a linguagem não pode dizer nada além dos fatos afigurados pelo pensamento, e tudo 

o que pode ser dito, só pode ser dito através da linguagem”. (ARRUDA JUNIOR, 2011, p. 105)    

 Saber que a linguagem não pode dizer tudo significa entender que essa coisa que não 

pode existir na linguagem e, portanto não pode ser dita, ocorre porque também não é possível 

encontrar no mundo tal fato e, como para Wittgenstein a estrutura do mundo e da linguagem 

são isomórficos, então aquilo que não é comportado na linguagem não está no mundo, contudo, 

fora da linguagem existe o místico e é exatamente ele que permite o aparecimento da ética. 

 Para concluirmos este capítulo consideraremos as palavras de Merril e Jaako Hintikka 

(1994) apresentadas na obra Uma investigação sobre Wittgenstein, ao afirmar que segundo a 

doutrina do primeiro Wittgenstein, não se pode dizer o que são determinadas coisas, mas apenas 

mostrá-las. Assim, o silêncio pode ser explicável. Contudo igualmente reconhecemos que 

Wittgenstein quebra seu auto-imposto voto de silêncio em muitas ocasiões menos importantes 

e faz extensos comentários no Tractatus que também dão algo a conhecer apenas através do 

mostrar, e não do dizer.  

 Ainda que isso pareça contraditório, pois poderíamos nos perguntar como é possível 

quebrar este voto de silêncio, se a tentativa do autor é permitir ao sujeito que ele entenda o seu 

lugar no mundo, eximindo-se de falar sobre o que não pode? Ora, ao passo que o autor vai 

tecendo seus argumentos sobre aquilo que não pode ser dito e deve ser silenciado, ele “diz” o 

que outrora considerou como sendo algo que não deveria ser dito e que estava combatendo. 

Contudo esse impasse é explicado por ele quando afirma no aforisma 6.54 que “minhas 
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proposições elucidam dessa maneira: quem me entende acaba por reconhecê-las como 

contrassensos, após ter escalado através delas -  por elas – para além delas. (deve, por assim 

dizer, jogar fora a escada após ter subido por ela). Por conseguinte, o silêncio do autor do 

Tractatus, nessa importante questão é de fato significativo, ainda que o próprio tenha 

transgredido esse silêncio para esclarecer suas discussões.  

 Após essa explanação é preciso reconhecer como a ética ou a partir de que/quem a 

ética se apresenta ou se mostra no mundo, pois mesmo que os enunciados éticos não possam 

ser ditos mas apenas mostrados, dada a incapacidade da linguística, eles existem e de alguma 

forma são apresentados. Seguiremos a discussão na tentativa de explanar essa questão. 
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CAPÍTULO 3: A VONTADE EXPRESSA PELO SUJEITO E A ÉTICA  

    

 Após discutirmos sobre as implicações do Tractatus Logico-Philosophicus, 

observando o delinear do pensamento de Wittgenstein ao percorrer o campo do que pode ser 

dito e daquilo que tão somente se mostra é preciso agora estabelecer as nuances colocadas pelo 

filósofo vienense no que concerne ao sujeito, já que é com vistas a esse ser que não existe no 

mundo, mas está no limite do mundo, que se faz possível o estabelecimento do inefável, do 

inexprimível, das coisas que não podem de ser ditas pela linguagem, isto é, do absurdo patente 

na primeira filosofia de Wittgenstein ancorada no silêncio que traz como conclusão a última 

proposição do Tractatus Logico-Philosophicus. 

  

3.1 O SUJEITO NO TRACTATUS LOGICO-PHILOSHOPICUS 

 

 Como foi visto nos capítulos anteriores, a ética não pode ser posta na linguagem, mas 

o conteúdo ético existe; então a forma que Wittgenstein defende para que seja possível 

apresentar a ética ao mundo é através do sujeito. Por essa razão compreender o sujeito 

tractatiano é condição sine qua non para elucidar a ética. 

 Vamos iniciar essa discussão partindo das reflexões proferidas pelo professor 

Dall’Agnor (2005) expressas na obra Ética e Linguagem. Na referida obra o autor aponta que 

a determinação de um modo em que é possível falar de um “eu” na filosofia pode ser feita, 

primeiramente, de modo negativo, ou seja, procurando eliminar o que não é o sujeito do qual 

ele trata, já que o eu filosófico não é o ser humano enquanto corpo.  

 Nesta perspectiva a compreensão do sujeito e do que ele é capaz de assumir vai colocá-

lo na posição que o permite apresentar à ética. Percebemos que Wittgenstein evidencia no 

Tractatus Logico-Philosophicus uma linguagem que não pode apresentar os valores, e que 

assim não seria capaz de ultrapassar seus próprios limites; dessa forma, proposições que tentem 

expressar o sentido da vida, e portanto, considerações que estão imersas no campo da ética, se 

encontram no ambiente do que não pode ser dito.   

 Em Wittgenstein e os Limites da Linguagem  Hadod (2014) reitera que só conseguimos 

compreender a ética apresentada no Tractatus Logico-Philosophicus ao observarmos como o 

sujeito intervém na linguagem e assim encontramos o limite onde o ético pode se mostrar. Não 

podemos representar o irrepresentável. É bem esse o sentido da crítica da linguagem que a 

filosofia deve ter. O inexprimível se mostra na linguagem; a essência da linguagem é, 

exprimindo o exprimível, visar ao inexprimível.   
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 Ora, se a linguagem não pode expressar tudo, por ser ela limitada, então ela não é capaz 

de falar sobre a ética já que esta é transcendental. Cabe então ao sujeito resolver esse impasse, 

isto é, é tarefa do sujeito, ou pelo menos o sujeito é o único capaz de apresentar à ética.  

 Nos apropriando das discussões do professor Cuter (2009) ao comentar Wittgenstein, 

admitimos que o sujeito tractatiano é responsável pela instituição do sentido em diversos níveis, 

responsável pelo ato que institui um nome como nome de algo e pelos atos que operam sobre 

os sentidos elementares para formar sentidos logicamente mais complexos, o sujeito 

transcendental do Tractatus não faz parte do universo do dizível e deve ser concebido não como 

um fato no interior do mundo, ou como um objeto que possa aparecer nas concatenações de que 

o mundo é feito. Ele é assim, parte das condições absolutas e indizíveis que circunscrevem o 

domínio do que pode ser dito e, que por isso mesmo pode acontecer - ou não.   

 Como este sujeito está fora do mundo, a linguagem não pode figurá-lo, já que para isso 

teria que deixar de ser linguagem, ou sair dela, no sentido de dizer o que ela não é capaz de 

dizer, por esse motivo o mundo só é para o sujeito o que o representa. 

 Desta feita, o eu humano não pertence ao mundo, isto é o sujeito não está no mundo, 

daí porque o sentido da vida se encontra também fora do mundo. 

 Esclarece Buchholz: 

 

Wittgenstein conclui que o sentir e o querer humanos, a valoração e o sentido 

da vida se encontrariam fora do mundo. Também o portador dessas coisas, o 

Eu humano, não pertenceria a esse mundo, mas está perante ele: Bom e mal é, 

em essência, apenas o Eu, não o mundo. O Eu, o Eu é o mistério mais 

profundo! O Eu é nenhum objeto. (BUCHHOLZ, 2008, p.41) 

 

 Compreendemos então que o Eu de que trata Wittgenstein não pode se encontrar nas 

proposições, já que não tem como ser representado pela linguagem. O sujeito só pode estar 

então no limite, ou seja, no lugar onde ele apenas se mostra; algo que como temos visto é uma 

das questões relevantes na leitura do Tractatus Logico-Philosophicus, nos levando ao 

esclarecimento conteúdo ético da obra.  

 Como certifica Spica (2015) o sujeito como limite do mundo não pode ser representado 

pela linguagem, porque está fora do mundo. Porém, mesmo que não possa ser figurado pela 

linguagem, isso não quer dizer que ele não exista. A linguagem não pode figurar aquilo que é 

sua condição, já que teria de sair de si mesma. A partir dessa ideia podemos fazer uma analogia 

com a ideia de sujeito. O sujeito não pode estar no mundo, porque é condição de possibilidade 

da linguagem, por isso Wittgenstein dirá que ele é o limite. O mundo só é para o sujeito que o 
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representa. Por isso, para o autor do Tractatus, o eu entra na filosofia através da ideia de que o 

mundo é meu mundo, expressando assim o solipsismo13. 

 Neste sentido o Eu ou o sujeito e suas possibilidades se dão a partir da ideia do 

solipsismo, e de fato é realmente diante da ideia do Eu e do mundo que Wittgenstein delineia 

as reflexões que culminaram na atitude do sujeito que mostra a ética.   

 Partindo do princípio de que as proposições são capazes de dizer o mundo, mas não 

conseguem dizer o sujeito, no sentido de dizê-lo enquanto fato do mundo ou representação, 

então, ao inserir o sujeito na dimensão do discurso se estabelece o inefável, isto é, se estabelece 

o espaço possível para apresentação da ética.  

 A partir da concepção de solipsismo coadunamos com a ideia de que não há nada no 

mundo que permita dizer que exista um sujeito. Como afirmado por Wittgenstein o sujeito é o 

olho que tudo vê, mas que não pode ver-se a si próprio. “Porém que há algo que vê, que 

representa, mostra-se na linguagem. Ora, é necessário que haja algo que faça as figurações e, 

este algo é o sujeito volitivo que é condição do mundo e da linguagem”. (SPICA, 2011, p. 56)  

 A necessidade de um sujeito é afirmada no Tractatus Logico Philosophicus já no seu 

início, após tratar da estrutura do mundo, isso pode ser observado quando Wittgenstein fala da 

capacidade do homem em construir linguagens, como dito no aforisma 4.002:  

 

4.002 O homem possui a capacidade de construir linguagens com as quais se 

pode exprimir todo sentido, em fazer ideia de como e do que cada palavra 

significa – como também falamos sem saber como se produzem os sons 

particulares. A linguagem corrente é parte do organismo humano, e não menos 

complicada que ele. 

 

  E assim o sujeito vai se delineando na medida em que o mundo é figurado, afinal como 

diz a proposição 2.141, “a figuração é um fato”. Nesse caso o sujeito surge ao figurar o mundo 

mesmo não estando no mundo. Nas proposições que seguem, Wittgenstein esclarece a questão 

mencionada acima: 

 

5.632 O sujeito não pertence ao mundo, mas é um limite do mundo. 5.633 

onde no mundo se há de notar um sujeito metafísico? Você diz que tudo se 

passa aqui como no caso do olho e do campo visual. Mas o olho você 

realmente não vê. E nada no campo visual permite concluir que é visto a partir 

de um olho. 

                                                           
13 Trata-se da concepção de que nada existe a não ser a própria pessoa e os conteúdos de sua mente. A discussão 

sobre o solipsismo assinala o ponto de intersecção entre a parte lógica e a parte mística do Tractatus.Wittgenstein 

não só admite que o solipsismo contém um núcleo de verdade, mas também que o que o solipsista quer significar 

é inteiramente correto. A única crítica que faz é afirmar que o solipsista tenta dizer aquilo que só pode ser mostrado, 

o que constitui um impasse que atravessa o Tractatus como um todo. (GLOCK, 1998, p. 338) 
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De acordo com Buchholz (2008) em obra intitulada Compreender Wittgenstein, 

assegura que o filósofo vienense formula no Tractatus, de modo muito mais claro do que nos 

registros de diário, sua concepção de que o Eu não seria nenhuma parte do mundo. Essa é a 

proposição que melhor explica a postura de Wittgenstein em relação ao solipsismo. Ao 

conceber o Eu não como corpo humano individual ou como alma humana singular, Wittgenstein 

esboça um conceito não psicológico, metafísico do sujeito. Ele assume esse conceito do livro 

Geschlect und Charakter (Gênero e Caráter), de Otto Weininger, em que está cunhado 

previamente também o vínculo, estabelecido por Wittgenstein, entre lógica e ética e sobre o 

qual ele, nos anos 30, escreve a Moore, que seria “grandioso e esquisito”. Grandioso e esquisito 

apresenta aqui a noção de que a forma de representação do “eu solipsista”, pertence à vontade 

ética, que por sua vez percebe o mundo de forma superior, por isso o autor vienense afirma que 

devemos ver o mundo em sua totalidade. 

Molinari (2011) comenta que observando o conteúdo das proposições 5.632 e 5.633 

percebemos que é possível pensar que o sujeito não existe efetivamente no mundo. Existe, por 

certo, o corpo de um homem, e existe o olho humano. Mas o olho não é visto por si mesmo, e 

um corpo, por si só, não é sujeito. Desta forma podemos considerar que Wittgenstein parte do 

mundo para chegar ao sujeito.  

Por essa razão, em Wittgenstein o sujeito se encontra no limite do mundo e não no 

mundo; isto porque o sujeito metafísico de fato não existe, sendo, portanto, algo formado por 

uma ação indizível ao passo que se considera o sentido da proposição.  

Ora, mas afinal o que é este sujeito wittgensteniano? Em Ética e Sentido, Themudo 

(1989) alega que o sujeito se processa no resultado da ação do homem a partir da vontade, que 

por sua vez acontece no mundo ou mais precisamente em seu limite. Este “eu” é essa 

consciência sintética do limite, que se processa na experiência do malogro da ação humana, 

enquanto investimento da vontade do mundo. Ele é fronteira, porque, sendo a situação do 

malogro a ocasião da emergência da questão do sentido da vida, é nela e por ela que a totalidade 

resistente ao desejo (projeto não realizado) se constitui como mundo. O “eu” é, portanto, uma 

fronteira do mundo, porque a existência deste, enquanto totalidade significativa, o pressupõe.  

Novamente citamos Cuter (2000) quando este admite que o “eu” citado por 

Wittgenstein é o produto da ação do que é indizível pressuposto pelo sentido proposicional. 

Ora, o produto de uma ação indizível, o sentido proposicional pressupõe um ator, um sujeito 

transcendental, no sentido mais rigoroso da palavra – um ator que esteja, a um só tempo, 
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completamente pressuposto pelo âmbito do sentido e absolutamente excluído desse âmbito que, 

sem ele não poderia ter se constituído.  

Tal pensamento é proclamado por Wittgenstein da seguinte forma: 

 

5.631 O sujeito que pensa, representa, não existe. Se eu escrevesse um livro 

O Mundo tal como o Encontro, nele teria que incluir também um relato sobre 

meu corpo, e dizer quais membros se submetem à minha vontade e quais não, 

etc., - este é bem um método para isolar o sujeito, ou melhor, para mostrar 

que, num sentido importante, não há sujeito algum: só dele não se poderia 

falar neste livro. 

 

Wittgenstein inicia o parágrafo com a evidente ideia de um livro que é escrito por 

algum “eu”, um sujeito das representações. O ponto a ser ressaltado é o de que, nesse caso, 

temos uma descrição do mundo concebido pela ação subjetiva desse sujeito.  

Arruda Junior (2014) comentando a proposição supracitada afirma que mesmo que 

fosse possível descrever o corpo de quem escreveu o livro, bem como as ocorrências mentais 

que o acompanharam, o verdadeiro autor do livro, o sujeito que construiu os sentidos ali 

expressos durante o relato da descrição do mundo teria que permanecer de fora do seu próprio 

registro, tendo em vista que nenhum elemento da linguagem teria condições de nomeá-lo. A 

linguagem não teria condições de descrevê-lo, dado que não é possível descrever o sujeito que 

é condição de toda a descrição.  

 Por esse motivo o sujeito defendido por Wittgenstein não é o homem, ou o corpo ou a 

alma de que trata a psicologia, mas antes o limite de tudo isso no mundo, como declara o 

filósofo: 

 

5.461 Assim, há realmente um sentido em que se pode, em filosofia, falar não 

psicologicamente do eu. O eu entra na filosofia pela via de que “o mundo é 

meu mundo”. O eu filosófico não é o homem, não é o corpo humano, ou a 

alma humana, de que trata a psicologia, mas o sujeito metafísico, o limite – 

não uma parte – do mundo.   

   

 A proposição supracitada remete ao sujeito que é portador do ético: no essencial bom 

e mau é somente o eu, não o mundo. Como diria o professor Dall’Agnor (2005), tudo o que 

pode ser representado figurativamente não é bom nem mau, isto é, sob o ponto de vista 

valorativo o mundo apresentado pela proposição é neutro. Caberia dizer (com acento 

schopenhaueriano) o mundo da representação não é bom nem mau, somente o sujeito volitivo. 

Em outros termos: nada é bom ou mau, mas é o pensamento que o faz assim.  
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 Compreendemos que existe certamente um eu que está no mundo dos fatos, que é o 

corpo, mas o corpo é simplesmente um fato do mundo e a ciência pode descrevê-lo 

completamente. “O corpo humano é, para Wittgenstein, um fato entre outros fatos e não é, 

portanto, o sujeito com o qual preocupa-se a filosofia. O corpo, como um fato do mundo, não 

se diferencia em nada de outro fato qualquer”. (SPICA, 2015, p. 5) 

Neste sentido o eu que comporta ética é o sujeito que se apresenta na esfera dos valores 

e por isso se mostra no mundo, mas esse mostrar-se só acontece por meio da vontade. “Este 

‘eu’ que tem de ‘julgar o mundo’ e ‘medir as coisas’ é o ‘eu’ que põe a questão do sentido da 

vida e do mundo e, como tal, é o ‘eu’ filosófico, por excelência”. (THEMUDO, 1989, p. 177) 

É importante tocar nessa questão por se compreender que a ética apresentada pelo sujeito 

encontrado no Tractatus Logico-Philosophicus, só pode se revelar no limite do mundo, como 

se pudesse ser visto por dentro de si mesmo, sendo de certa forma visto e não visto ao mesmo 

tempo, já que como afirmou Wittgenstein, o olho que vê não consegue ver a si próprio, mas 

nem por isso deixa de ter a percepção da visão que vê. Percebemos que logo após mencionar a 

proposição 5.633 onde Wittgenstein fala a respeito da relação entre o olho e o campo visual, 

ele segue a discussão afirmando em 5.634 que isso está ligado a não ser nenhuma parte de nossa 

experiência também a priori. Tudo que vemos poderia também ser diferente. Tudo que 

podemos em geral descrever poderia também ser diferente. Não há uma ordem a priori das 

coisas.       

 Averiguamos que olho é visto metaforicamente por Wittgenstein como um “ente 

geométrico”, pois no campo visual não se pode ver o olho que ‘vê’. Wittgenstein pretende 

afirmar com isso que o ‘eu’ jamais poderia ser objeto de experiência, de fato não seria possível 

explicá-lo como tal. Esta analogia refere-se ao uno transcendental da percepção, onde o sujeito 

se envolve intrinsecamente com a experiência, mas não pode ser descrito. Para finalizarmos, 

citamos Condé mais uma vez quando este evidencia que “na famosa carta de Wittgenstein a 

Von Ficker, o autor do Tractatus assinalou que ‘(...) com efeito, o ético é delimitado pelo meu 

livro como que por dentro; e estou convencido de que, rigorosamente, ele só é delimitado 

assim’. (CONDÉ, 2004, p. 77)  

 Depois de comentar a importância do sujeito para a apropriação da ética, se faz 

necessário compreender com maior ênfase como Wittgenstein classifica e define o sujeito.  
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3.2 SUJEITO EMPÍRICO E SUJEITO METAFÍSICO 

 

 A existência de dois sujeitos está expressa no Tractatus Logico-Philosophicus para 

identificar como a ética pode se mostrar no mundo, tendo em vista que apenas um dos dois tipos 

de sujeito, quais sejam, o sujeito empírico e o sujeito metafísico, pode dar conta dessa 

problemática. Em virtude de ser por meio do sujeito metafísico que se expressa a volição e 

assim a ética enfatizaremos este durante a discussão que segue, no entanto também abordaremos 

o sujeito empírico. 

 A questão referente ao que pode e ao que não pode ser dito faz referência direta ao 

sujeito. É especificamente compreendendo a distinção entre os dois sujeitos propostos por 

Wittgenstein que se tem a possibilidade de evidenciar como a ética se apresente. 

 Em artigo intitulado A filosofia inicial de Wittgenstein, Nellickappilly faz a seguinte 

afirmação comentando sobre o sujeito metafísico: 

 

Uma seção do TLP é dedicada à relação lógica e estrutural entre linguagem e 

realidade. Ele lida com o que pode ser dito. Mas o TLP também está preocupado com 

o que não pode ser dito. Este reino do indizível é muito mais importante do que o que 

se pode dizer. Wittgenstein diz que há coisas que não podem ser ditas, mas apenas 

mostradas. O sujeito metafísico é tal entidade. Este assunto é diferente do eu empírico, 

que é uma parte do mundo. Este assunto não pertence ao mundo, mas é o limite do 

mundo. Ele diz que o "eu" ocorre na filosofia através do fato de que o "mundo é o 

meu mundo". O eu filosófico não é o homem, afirma Wittgenstein, não é o corpo 

humano ou a alma humana que a psicologia trata, mas o sujeito metafísico, o limite - 

não uma parte do mundo14. (NELLICKAPPILLY, 2009, p.7, tradução nossa) 

 

 

 Em contrapartida o sujeito empírico é aquele que pode ser dito pela linguagem, já que 

ele é um fato do mundo, podendo ser descrito por meio das proposições das ciências naturais. 

No entanto, este sujeito é sobremaneira limitado pois sua forma de figuração bem como a 

linguagem também são limitadas. Scherer (2011) afirma que na perspectiva do Tractatus, o 

sujeito empírico é um mero fato no mundo e, por isso, não pode ser um sujeito no sentido 

próprio do termo. O sujeito, enquanto aquilo que permite a possibilidade do sentido da 

                                                           
14 “One section of the TLP is dedicated to the logical and structural relationship between language and reality. It 

deals with what can be said. But TLP is also concerned with what cannot be said. This realm of the unsayable is 

rather more important than what is sayable. Wittgenstein says that there are things that cannot be said but only be 

shown. The metaphysical subject is such an entity. This subject is different from the empirical self, which is a part 

of the world. This subject does not belong to the world but it is the limit of the world. He says that the “I” occurs 

in philosophy through the fact that the “world is my world”. The philosophical I is not the man, asserts 

Wittgenstein, it is not the human body or the human soul which psychology treats, but the metaphysical subject, 

the limit—not a part of the world”. (NELLICKAPPILLY, 2009, p.7) 
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linguagem ao servir como centro de projeção da linguagem no mundo deve ser propriamente o 

sujeito metafísico, que não se apresenta como um fato no mundo, mas antes como seu limite. 

 Como vimos no capítulo anterior, ao mencionar a analogia do livro na proposição 

5.631, onde o autor considera se esse livro pudesse ser escrito por um Eu que descrevesse “O 

Mundo tal como o Encontro”, Wittgenstein afirma a existência de um sujeito de representação, 

que pensa, que representa, contudo fora das condições de possibilidades da linguagem ele já 

não existe mais, pois ultrapassar a linguagem é o mesmo que sobrepujar sua existência, 

impossibilitando sua apresentação. 

 Comentando sobre isso Arruda Junior (2014) percebe que tal sujeito poderia descrever 

seu corpo, e isso não há o que questionar. Do mesmo modo, por serem fatos, todas as suas 

atividades e processos mentais também poderiam ser descritas. Todavia, descrever o corpo e 

suas atividades mentais não é descrever o sujeito, e a razão disto está no fato de que o “eu” 

responsável pelo ato mesmo da descrição do mundo não pode ser descrito pela simples 

descrição de seu corpo e de suas atividades mentais. E não pode ser descrito única e puramente 

porque na linguagem não existe nenhum nome capaz de corresponder-se isomorficamente a 

esse “eu”. Mais especificamente, nenhum relato descritivo seria apto para dizer o sujeito que é 

a condição para a própria descrição do mundo num livro. 

 Devemos considerar contudo que mesmo sendo limitado o sujeito empírico pode 

afirmar como é o mundo, mas jamais saberá afirmar o que é o mundo, já que possui uma 

tendência em aceitar a causalidade que é o limite da razão.  

 Pinheiro (1993) faz a seguinte declaração ao comentar o sujeito tractatiano: o Eu, o 

sujeito, concebido como um objeto (substância) simples, não existe para Wittgenstein. O 

sentido de conceito de sujeito que culmina com a análise das atitudes proposicionais é de um 

sujeito empírico, composto, constituído de vetores de certos elementos. Mas isso não significa 

que não exista um outro sentido do conceito de sujeito que possa ser discutido pela filosofia. 

Consideramos pois, que o sujeito empírico é aquele que pode existir por meio da própria 

linguagem, mas que se dá conta dos limites que nela não podem ser ultrapassados, ou seja, este 

sujeito é o próprio eu, enquanto homem que está limitado a linguagem que o representa.  

 Hadod (2014) ao comentar sobre este assunto observa que ao se dar conta das 

limitações do sujeito empírico surge a discussão sobre o eu que interessa a Wittgenstein.  O fato 

de poder falar da própria linguagem faz descobrir que o próprio homem é o limite dessa 

linguagem e um limite do mundo. Em contrapartida se a linguagem é insuperável, é também 

porque ela é a linguagem do homem. Também nesse sentido, não é possível ultrapassá-la; mas 
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chocando com essa impossibilidade, o homem se descobre como limite e como sujeito que não 

é parte do mundo.  

 Como afirma Scherer “o sujeito metafísico de Wittgenstein, por sua vez, é o ‘sujeito 

do querer’ e Wittgenstein concebe o querer como uma atitude do sujeito para com o mundo”. 

(SCHERER, 2011, p. 141)   

 Para este mesmo autor Wittgenstein não está interessado nas atitudes proposicionais 

psicológicas de acreditar, esperar, temer, etc., mas nas condições prévias de qualquer ato de 

dizer ou expressar uma proposição da linguagem, que não tem um fundamento na psicologia, 

mas na relação de afiguração entre o mundo e a linguagem apontada pelo sujeito metafísico. 

De fato é nisso que as discussões relacionadas ao Tractatus nos levam a acreditar. 

 Marques (2005) esclarece que o sujeito reclamado pela linguagem é um sujeito 

metafísico, que consiste no puro desempenho da função reflexiva ou intencional exigida para a 

constituição de representações. Para Wittgenstein é esse o sujeito metafísico que consiste no 

único eu que pode interessar a filosofia.  

 É necessário compreendermos também que como defende Marciano Spica (2015), o 

sujeito metafísico não subsiste sem o mundo. Ora, o sujeito é aquele que dá significado ao 

mundo e tudo é significado de acordo com ele. Contudo, o eu não pode significar nada além da 

realidade que o cerca. O sujeito, dessa forma, necessita do mundo que o rodeia. O sujeito 

transcendental do Tractatus não subsiste sem o mundo. É o sujeito transcendental que coloca 

nas coisas do mundo algum significado linguístico. É ele que atribui a eles um nome, que liga 

tal fato a uma proposição. Porém, isso não pode ser feito se não houver o mundo.  

 Assim, o sujeito não está no mundo, mas fora dele; em um lugar onde há como a 

vontade ser expressa pelo homem e com isso apresentar a ética. 

 Comenta Dall’Agnol: 

 

Dado que o sujeito volitivo existe, o que se mostra é a possibilidade da Ética. 

E certamente, o termo volitivo não se refere, aqui, à vontade empírica. Trata-

se da vontade enquanto portadora do bem e do mal num sentido ético. Desse 

modo, mostra-se por ora, a possibilidade da Ética a partir da existência do 

sujeito volitivo. (DALL’AGNOL, 2005, p.50) 

 

 No sentido levantado pelo autor, compreende-se o sujeito volitivo enquanto sinônimo 

a sujeito metafísico ou transcendental, sendo este o único capaz de mostrar a possibilidade ética, 

como enfatizado na citação anterior. 

 Marques (2005) diz que o sujeito metafísico também deve ser entendido como um 

sujeito de volição, isto é, como um sujeito que possui vontade e que pode agir de acordo com 
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ela. É essa estrutura volitiva do sujeito que permite a passagem para a questão ética 

propriamente dita. Em termos gerais, a dimensão ética da existência tem a ver precisamente 

com o reconhecimento do que é bom ou valoroso por si mesmo que, em função disso, deve ser 

feito. Ela pressupõe, então, um sujeito dotado de vontade e que pode livremente determinar sua 

ação com base nela. Eticamente correto é fazer o que é bom, é fazer o que corresponde um valor 

absoluto. 

 Destarte consideramos mais uma vez o entendimento de Marciano Spica (2015) sobre 

o sujeito em Wittgenstein, onde este afirma que é no sujeito metafísico que se encontra toda e 

qualquer possibilidade ética, isto é, para que alguma coisa tenha como ser boa ou ruim, deve-

se considera-la diante da perspectiva do sujeito. Para Wittgenstein enquanto sujeito, o homem 

é parte do mundo que representa, mas é, ao mesmo tempo seu limite, e tudo se encerra nele. E 

isto é a vida. Como portador do bem e do mal, como limite do mundo e em estreita unicidade 

com a vida e com o mundo, o sujeito tractatiano encerra em si a possibilidade de toda e qualquer 

ética. Algo é bom ou ruim, tem valor ou não, tem sentido ou não somente a partir do sujeito. 

Dele irrompe a vida enquanto consciência do sentido do mundo e de sua própria existência. O 

sentido do mundo e da vida é algo de misterioso que não está no mundo, mas no limite dele, no 

sujeito volitivo.  

 Arruda Junior (2014) esclarece que por ser essencial à constituição do sentido na teoria 

tractatiana da linguagem, o sujeito metafísico se encontra no interior dos pressupostos 

estritamente lógicos, para que um fato torne-se uma figura linguística. Sendo assim, o âmbito 

do sujeito metafísico é o da própria condição de possibilidade, para que a linguagem figure o 

mundo. É em virtude disso que o sujeito jamais pode ser descrito pela linguagem, pois tanto 

ele, como a relação afiguradora, como a projeção e o próprio âmbito onde se localizam essas 

coisas não podem ser ditos; apenas se mostram.  

 Vejamos como Reguera situa o pensamento wittgensteniano no que se refere ao feliz 

e ao infeliz proposto pelo sujeito metafísico: 

 

A única coisa clara agora e sempre é: que o indivíduo é feliz ou infeliz e isso é tudo, 

porque também significa que só ele é bom ou mau. Os bons e os maus objetivamente 

não existem, não são fatos lógicos ou empíricos e não podem ser eliminados deles: 

não há teoria ou prática de coisas sérias, como ética ou felicidade, a menos que seja a 

mesma coisa que teoria e prática. a prática, isto é, seu ato ou atos, os atos da linguagem 

ou de pensar em si mesmos que compõem a vida teórica ou a vida do conhecimento; 

não o que você pensa ou diz, mas o significado último de pensar e dizer, que nada 

mais é do que o fato inefável de que ocorrem, que existe até mesmo o pensamento e 

a linguagem nessas questões15. (REGUERA, 1994, p.148, tradução nossa) 

                                                           
15“Lo único claro ahora y siempre es esto: que el individuo es feliz o infeliz y que eso es todo, porque ello significa 

también que sólo él es bueno o malo. Lo bueno e lo malo objetivamente no existen, no son hechos lógicos ni 
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 Como citado anteriormente, Reguera afirma que o bom ou o mal objetivamente não 

existem, que não é possível inclusive discutir sobre estes temas, tendo em vista o caráter 

inefável dos mesmos, contudo diante do sujeito se expressa a vontade.  

 Tais afirmações podem ser corroboradas na seguinte proposição de Wittgenstein: 

 

6.43 Se a boa ou má volição altera o mundo, só pode alterar os limites do 

mundo, não os fatos; não o que pode ser expresso pela linguagem. Em suma, 

o mundo deve então, com isso, tornar-se a rigor um outro mundo. Deve, por 

assim dizer, minguar ou crescer como um todo. O mundo do feliz é um mundo 

diferente do mundo do infeliz. 

 

 Considerar a volição enquanto boa ou má, implica em afirmar que o sujeito volitivo é 

portador do bom e do mau, contudo deve-se entender em que sentido Wittgenstein coloca essa 

questão. Em diálogo com Russel o próprio Wittgenstein explicita que o fato do sujeito volitivo 

ser portador do bom e do mau não significa defender teorias egoístas, egocêntricas ou 

narcisistas. Dall’Agnol (2005) afirma que não se trata de uma defesa de que o único dever ou 

obrigação básica é conseguir a maior proporção possível de bem em relação ao mal para si 

mesmo. Tampouco que os interesses individuais estão acima dos interesses universais ou 

comunitários. Dall1Agnol defende que parece fazer parte da forma dos juízos éticos uma 

formulação na primeira pessoa do singular. Parece que a legitimação de um juízo ético somente 

pode ser feita se o indivíduo assumir, certa norma. Pretendemos com essa afirmação esclarecer 

que é na perspectiva da vontade do sujeito que se admite a condição para existência da ética. 

Acreditamos, assim como defendido por Marques (2005) que Wittgenstein compreende 

que o ato volitivo expresso pelo sujeito metafísico está voltado para o mundo como totalidade. 

Este sujeito deve dirigir sua vontade, não para os fatos no interior do mundo, mas sim para o 

mundo tomado como totalidade. Com isso são eliminados temores e esperanças com relação ao 

futuro, uma vez que as configurações contingentes do mundo perdem completamente a 

importância para o sujeito. Trata-se, assim, de uma vida vivida em um presente atemporal, na 

qual o mundo se apresenta como uma totalidade limitada de ligações de objetos. A esse 

sentimento do mundo como sendo uma totalidade limitada Wittgenstein chamará de sentimento 

místico do mundo. 

                                                           
empíricos ni pueden prediacarse de ellos: no hay teoria ni práctica de las cosas serias, como son la ética o la 

felicidad, a no ser el que mismo de la teoria y de la práctica, es decir, su hecho o su acto, los actos de lenguage o 

de pensar en sí mismos que componen la vida teórica o la vida del conocimiento; no lo que se piense o se diga, 

sino el sentido último del pensar y del decir, que no es más que el hecho inefable de que se produzean, de que 

siquiera existan pensamento y lenguaje sobre estos temas”. (REGUERA, 1994, p.148) 
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 Wittgenstein indica o sujeito volitivo enquanto portador de uma ação, já que a vontade 

indica por si só uma ação. Para atestar essa ideia acrescenta Galli: 

 

O sujeito volitivo, portador do ético, expressa-se por ações – aliás, o ato 

volitivo por excelência, para Wittgenstein é a ação. Porém, o sujeito volitivo 

agindo se apresenta como sujeito de representação – pois apresenta-se no 

mundo -, e assim a vontade se perverte ao ser expressa em ações, dada a 

inexistência de uma conexão essencial entre fato e valor. (GALLI, 2011, p. 

88) 

 

 Talvez se encontre na experiência mística que coloca o homem fora do tempo – e, por 

essa razão o faz passar pela alçada transcendental -, a questão que se aplica ao enigma da vida, 

ou mais precisamente as coisas que se referem a ética e envolvem o ser. Como dito por 

Wittgenstein a solução do “enigma da vida” é dada por uma experiência mística que coloca o 

homem “fora” do tempo. Nesse sentido, como afirma Margutti (1998), nos é plausível supor 

que a experiência envolva, por um lado, a contemplação da essência do mundo pelo sujeito 

transcendental e, por outro, a constatação de que nenhum aspecto dessa visão pode ser 

formulado na linguagem. Nessa perspectiva, a questão lógica clarifica e complementa a questão 

ética. 

 No aforisma 6.521 Wittgenstein destaca que a solução para a querela da vida está no 

desaparecimento desse problema. Como podemos ver nas palavras do autor: “Percebe-se a 

solução do problema da vida no desaparecimento desse problema. (Não é por essa razão que as 

pessoas para as quais, após longas dúvidas, o sentido da vida se fez claro não se tornaram 

capazes de dizer em que consiste este sentido?)”.   

 Mais uma vez se vê que a ética se dá fora do mundo, já que o espaço que ela está contida 

não se aplica ao lugar onde se encontra a linguagem, e por isso é necessário a experiência 

transcendental do sujeito para potencializa-la. 

Utilizando-nos das reflexões de Buchholz (2008), consideramos que, em suas 

discussões Wittgenstein conclui que o sentir e o querer humanos, a valoração e o sentido da 

vida se encontrariam fora do mundo. Também o portador dessas coisas, o Eu humano, não 

pertenceria a este mundo, mas está perante ele: “Bom e mau é, em essência, apenas o Eu, não 

o mundo. O Eu, o Eu é o mistério mais profundo! O Eu não é nenhum objeto” porém, uma vez 

que, com a linguagem, somente se consegue falar sobre o mundo e seus objetos, todas as 

tentativas de exprimir em proposições o Eu e seus interesses estariam condenadas ao fracasso. 

Wittgenstein sustenta com isso que é preciso haver a relação do sujeito com o mundo 

para que a ética apareça, contudo mais uma vez ratifica-se que isso só é possível em decorrência 
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do sujeito metafísico apresentar no ato volitivo o conteúdo ético, algo que será retomado logo 

a seguir. 

 

3.3 O ATO VOLITIVO E SUA RELAÇÃO COM A ÉTICA  

 

Vimos que o sujeito que possui a vontade ética (sujeito metafísico) é o único capaz de 

encontrar de alcançar o inefável. É certo que a ética possui uma ligação com o mundo na medida 

em que o ato volitivo se desenvolve no sujeito e este é o limite do mundo. Na perspectiva de 

Wittgenstein encontrar ou alcançar a felicidade nada mais é que buscar na ética o fim último da 

existência humana. Ora, se a felicidade é o alvo que todos desejam alcançar, então busca-la será 

uma constante na vida. Como quem busca por ela é o sujeito e isso acontece por um ato de 

vontade então a vontade penetra no mundo conseguindo transpô-lo, superando o ciclo existente 

entre o bem e o mal e a partir daí encontra o sentido da vida ou mais necessariamente a própria 

felicidade. Como felicidade, devemos entende-la não como ventura, contentamento ou êxito, 

mas como a solução para o problema da vida, lugar onde reside o teor ético defendido por 

Wittgenstein. A pessoa ética, portanto, deve viver em harmonia com os fatos, uma vez que, ao 

renunciar o controle por meio do ato volitivo é fonte de garantia de que o mundo também estará 

em harmonia. 

E artigo que tem por título Wittgenstein e a dimensão ética da linguagem Cardoso 

(2005) afirma que a pessoa ética é feliz, porque vive em harmonia com os fatos. A vontade boa 

renuncia a controlar os fatos, harmonizando-se com o mundo assim como ele é. Quando alguém 

renuncia a influenciar sobre os eventos, ele se torna independente do mundo, e nesse sentido 

consegue dominá-lo. 

Citamos Margutti mais uma vez para reiterar esta questão; “O mundo se revela como 

um todo limitado que se transforma somente quando a vontade o determina e, nesta se encontra 

o fundamento da ética. A ação moral é capaz de alterar o mundo de algum modo, então ela 

altera inexprimivelmente os limites do mundo, não os fatos do mundo”. (MARGUTTI, 1998, 

p. 240) 

Há portanto uma relação necessária entre a vontade e o mundo, tendo em vista que o 

querer não pode ser concebido sem seu objeto intencional (o mundo), do mesmo modo, tal 

objeto se torna inconcebível sem o ato intencional da vontade, que por sua vez se apresenta por 

meio do sujeito. 

Em Ética e Sentido: ensaios de reinterpretação do Tractatus Lógico Philosophicus de 

Ludwig Wittgenstein, Themudo (1989) explicita que a relação da vontade com o mundo é, dessa 
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maneira uma relação de implicação recíproca, pois a atividade da vontade é a própria vida: 

desejar, representar, agir – tudo isso é atividade da vontade, sem a qual a vida não é concebível. 

Para a autora o caráter de implicação recíproca da relação atividade voluntária\mundo permite 

afirmar a identidade do mundo e da vida. É o modo wittgensteniano de referir essa presença 

mútua do ato unitário da existência e do mundo. Entende-se, pois, que nem a vida fisiológica, 

nem a psicologia sejam a verdadeira a vida. Elas são parte integrante desse todo, dessa unidade 

concreta que é constituída pela relação entre o ato concreto do homem e o mundo, mas não em 

sua totalidade. Eis a razão pela qual atestamos ser a ética algo que só pode estar no limite do 

mundo. 

 É certo que, como dito logo acima tais fatores pertencem a vida, contudo não são a 

própria vida, isso porque o homem é no mundo somente uma parte dele. E, como reitera Scherer 

(2013), a vontade e a ação do sujeito metafísico se correspondem porque a ação de ver o mundo 

enquanto uma totalidade limitada (sub specie aeterni) decorre da vontade do sujeito metafísico 

que é independente dos fatos, e é exatamente por não está mergulhada nos fatos que essa 

vontade faz o sujeito metafísico ver o mundo sub specie aeterni. 

Marques (2005) também contribui significativamente nesta discussão, pois ele atesta 

que é necessário compreender que a vontade não deve interferir nas condições contingentes do 

mundo, pois ela só se torna livre e boa quando aceita o mundo em sua facticidade. O que se 

encontra na raiz da infelicidade é exatamente essa tendência da vontade pretender interferir nas 

configurações contingentes do mundo, tentando moldá-lo de acordo com seus desejos. Essa 

tentativa torna patente a persistência na realização de distinções valorativas no interior do 

mundo, o que se expressa por meio da preferência por certos estados de coisas em detrimentos 

de outros. Ora, ao se considerar que do ponto de vista do valor não há diferença qualitativa entre 

as diversas situações que constituem o mundo, então o sujeito volitivo deve cultivar sua vontade 

de maneira a torná-la independente do modo contingente como o mundo se apresenta. Assim a 

vontade torna-se livre e boa quando desiste de tentar produzir modificações no interior do 

mundo, passando a simplesmente aceitá-lo em sua facticidade.   

 Nesse caso é necessário compreendermos que a felicidade não é sinônimo de prazer, 

mas é considerada um acontecimento ético encontrada ao transpor-se a fronteira do mundo. É 

na vontade que o sujeito se aproxima da ética, razão pela qual este sujeito tanto pode ser 

empírico (ao considerá-lo como algo que está dentro do mundo), quanto pode ser 

transcendental (ao considerá-lo como algo que está no limite do mundo). 

Cardoso (2005) explica que tal esclarecimento é feito por Wittgenstein considerando 

que apesar de introduzir o bem ou o mal no mundo, o eu portador da ética não altera o mundo, 
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mas somente os seus limites, pois como foi dito anteriormente, o mundo dos fatos é 

independente da vontade. Eis porque o sujeito volitivo não pode alterar a ordem dos fatos, mas 

apenas os seus limites, isto é, ele pode mudar a sua própria atitude diante do mundo, vivendo 

em harmonia com os fatos ou tornando-se independente deles.  

Recorrendo a Margutti (2004) nesta discussão, vemos que nos Cadernos de Notas, 

Wittgenstein afirma a existência do que ele chama de duas divindades: o mundo e o eu 

independente. Este último é identificado com o sujeito volitivo, com a vontade que entra “de 

fora”. A vontade é assim o limite do mundo, e esta por sua vez admite a existência dele e dá 

sentido as coisas. O mundo já está dado e é independente da vontade. Ele constitui a base para 

a vontade, fornecendo-lhe um objeto. O eu independente ou a vontade corresponde ao sujeito 

transcendental, cuja relação com o mundo é comparada com a relação com o olho e o campo 

visual. 

 A questão é que a existência ou o sentimento de existência se dá por meio do sujeito 

transcendental, pois é este que concebe o valor no mundo enquanto totalidade encontrada na 

coincidência da vontade do mundo, sendo este um entre os mundos possíveis.  

É perceptível, como dito por Faustino (2007) que Wittgenstein concebe o mundo 

moralmente inerte e situa a ética nessa vontade metafísica. A vontade metafísica não é uma 

força primordial que opera no mundo, mas sim uma atitude do sujeito para com o mundo.   

Tais esclarecimento são produzidos por Wittgenstein ao afirmar nas proposições que 

seguem, que: 

 

6.373 O mundo é independente da minha vontade. 6.374 Ainda que tudo que 

desejássemos acontecesse, isso seria, por assim dizer, apenas uma graça do 

destino, pois não há nenhum vínculo lógico entre vontade e mundo que o 

garantisse, e o suposto vínculo físico, por seu lado, decerto não é algo que 

pudéssemos querer. 

 

No Dicionário Wittgenstein, Glock (1998) reconhece que o que o homem deseja e ocorre 

é tão somente algo contingente que não está sob o controle do mesmo. Na verdade O Tractatus 

apresenta uma concepção contemplativa da vontade: a vontade fenomênica constitui um evento 

empírico ordinário, que simplesmente nos acontece, relacionando-se de forma apenas 

contingentes a nossas ações. Neste caso encontramos em Wittgenstein que não existe relação 

causal entre vontade e mundo. Dado que no mundo tudo é contingente, que nele não há valores, 

não pode existir, propriamente falando, proposições de Ética – pois, juízos de valor não 

possuem valor de verdade, e tampouco necessitam de referência. Então, como não é se pode 
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negar valor à Ética (aliás, sequer tem sentido negar um juízo ético), é preciso assumir que a 

ética possui valor independente de uma comparação com a realidade.    

“Para Wittgenstein a concepção de vontade apresenta um sentido causal como de algo 

já iniciado, isto é, a noção de que a causalidade da própria vontade é exercida por meio de 

efeitos existenciais”. (MARTINS; PIERONI, 2014, p. 128) Sendo assim ao passo que a volição 

do sujeito independe do mundo, na mesma proporção não é capaz de alterá-lo, mas de somente 

ter uma atitude para com ele vivendo em harmonia com os fatos ou tornando-se independentes 

dele.   

“Considerando que na medida em que o homem deseja o necessário, sua vontade já não 

precisa submeter-se aos caprichos da contingência, ela encontra no ato mesmo de desejar a sua 

imediata satisfação. Portanto, nenhum fato poderá perturbar a paz que o místico encontra aqui”. 

(CUTER, 2003, p. 85) Vemos que a vontade não depende da ação direta do homem, isto é, que 

ele mesmo potencialize sua vontade por si só, e por isso a ética pode ser aplicada ao sujeito que 

a deseje, mas que não necessariamente possa agir diretamente sobre o seu desejo.  

Como apontado por Wittgenstein na proposição 6.4321 “os fatos fazem todos parte do 

problema, não da solução”. O sujeito não é capaz de alterar o mundo, no entanto pode estar 

diante da perspectiva de contemplar o mundo como um todo.  

 Já foi colocado aqui que para Wittgenstein o sentido do mundo se encontra fora do 

próprio mundo e neste caso a vontade ética não pode ser dita através da linguagem. “E isso 

significa que a volição ética só pode alterar – de um modo não inexprimível pela linguagem – 

os limites do mundo, deixando os fatos exatamente como estão” (MARGUTTI, 1998, p. 240).

 Faustino (2007) percebe que ao afirmar que o sujeito não é capaz de modificar os fatos 

em si, mas que pode alterar sua forma de encará-los, Wittgenstein tem a pretensão de explicar 

que alterando sua atitude consequentemente os limites do mundo (lugar onde se encontra o 

sujeito), podem fazer com que ele cresça ou diminua. Por isso na proposição 6.43 Wittgenstein 

afirma taxativamente que o mundo de quem é feliz (considere-se como sinônimo de “feliz” o 

termo, eticamente bom), diverge do mundo de quem é infeliz (nesse caso eticamente mau). 

Feliz é portanto aquele que se identifica com um mundo que coincide com que sua vontade 

considera como o mais valioso de todos os mundos possíveis; e infeliz – alternativa bem mais 

fácil de ocorrer – é aquele que se identifica com um mundo que não é o que sua vontade ética 

considera como o melhor. 

 Um lado (o mundo do feliz) tende a crescer, enquanto que o outro (o mundo do infeliz) 

tende a diminuir. Por essa razão o mundo não pode sofrer qualquer alteração em decorrência da 
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morte, já que ela pressupõe o fim do mundo dos fatos, questão referida por Wittgenstein em 

6.431, “como também o mundo, com a morte, não se altera, mas acaba”. 

 O homem feliz encontra-se portanto em harmonia com o mundo, e por essa razão não 

almeja alterar os fatos do mundo; o homem infeliz por sua vez, não consegue ver o mundo em 

sua totalidade e por essa razão a confusão gerada pelo medo e a esperança o torna infeliz.  

 No comentário que segue, Scherer endossa a assertiva mencionada anteriormente: 

 

Wittgenstein caracteriza a vida do homem feliz como a vida daquele que vive 

no presente, não tem medo, nem esperança e está em harmonia com o mundo. 

Estar em harmonia com mundo significa não desejar alterar nenhum fato do 

mundo. Isso não é possível para o homem infeliz, porque ele se encontra 

confuso entre medo e esperança e não pode ver o mundo e a sua própria vida 

enquanto uma totalidade. (SCHERER, 2011, p.146) 

 

 Martins e Pieroni (2014), ao escrever Da ética do indizível: um percurso possível 

percebem que além de poder agir sobre o mundo, o sujeito tem um mundo (o mundo do feliz) 

e, fundamentalmente em tal afirmação, se imbricam vontade e mundo, pois o próprio mundo é 

fruto de uma vontade, logo, não existe um agir sobre o mundo enquanto pressuposição de dois 

campos distintos, mas sim, um agir que configura a própria concepção de mundo.  

 Em contrapartida quando o mundo some, por conseguinte sua condição de 

possibilidade também desaparece, por isso que Wittgenstein atesta na proposição 6.4311 que 

não é possível viver a morte, já que ela não é um evento da vida.     

 Coloca Wittgenstein:    

 

6.4311 A morte não é um evento da vida. A morte não se vive. Se por 

eternidade não se entende a duração temporal finita, mas a atemporalidade, 

então vive eternamente quem vive no presente. Nossa vida é sem fim, como 

nosso campo visual é sem limite.  

            

 A morte leva consigo o sujeito e os fatos, envolvendo desse modo o mundo e, esta não 

consegue resolver o problema da vida, mas ao invés disso o faz eterno, tendo em vista que os 

dois tipos de vida (eterna ou finita) são singularmente enigmáticas. Isso significa que a solução 

do enigma da vida no espaço e no tempo deve estar fora do espaço e do tempo, como cita o 

autor vienense ao enfatizar que: 

 

6.4312 A imortalidade temporal da alma humana – ou seja, sua sobrevivência 

eterna ainda após a morte – não apenas não está de modo algum assegurada, 

mas, acima de tudo, essa suposição absolutamente não se presta ao que com 

ela sempre se pretendeu. Pois não há enigma que se resolva por obra de minha 
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sobrevivência eterna? Pois não é essa vida eterna tão enigmática quanto a vida 

presente? A solução do enigma da vida no espaço e no tempo está fora do 

espaço e do tempo. 

 

 Neste sentido concordamos com Margutti (1998) quando este afirma que o enigma da 

vida talvez alcance uma suposta solução somente enquanto algo colocado fora do espaço e do 

tempo, então é plausível supor que essa experiência envolva, por um lado, a contemplação da 

essência do mundo pelo sujeito e, por outro, a constatação de que nenhum aspecto dessa visão 

pode ser formulado na linguagem. Certamente “por essa razão a ação moral está relacionada a 

ética e a vontade. A respectiva ação é a vontade em si, a saber, enquanto portadora do ético.” 

(ROCHA, 2014, p. 193)   

 Em Morte e suicídio no Tractatus, Silva (2011) diz que é preciso observar que o que 

Wittgenstein chama de “ato de vontade”, não tem a ver com intencionalidade, mas com ações. 

De acordo com o filósofo o ato de vontade não é a causa da ação, mas a própria ação. Não é 

possível querer sem fazer. Desse modo, a ação que caracteriza a vontade não é gerada por uma 

causa anterior, não é um estado de ânimo que tenciona produzir determinado fato. O ato volitivo 

é uma tomada de posição do sujeito em relação ao mundo. 

Nessa perspectiva o sujeito que vê o mundo como representação é ao mesmo tempo 

aquele que vive como vontade. Respaldando essa questão comenta Cuter: 

 

Havendo assim dois sentidos a ser seguidos, ou uma via de mão dupla: 

enquanto o sujeito vai em direção ao mundo, vendo-o como fenômeno, o 

mundo, por sua vez, se apresenta ao sujeito como vontade; tal via, por certo, 

significa a simultaneidade do que se dá com o sujeito. Não existe, portanto, 

uma divisão no tempo. No mesmo instante em que se relaciona com o mundo 

como fenômeno (representação), relaciona-se também com o mundo como 

coisa-em-si (vontade). (CUTER, 2006, p.174) 

  

 Falando sobre a relação do sujeito no sentido ético e a vontade esclarecem Andrade e 

Pereira: 

 

Wittgenstein assevera no Tractatus que as questões relativas à ética não 

possuem qualquer relação com o sentido geralmente atribuído à recompensa 

e à punição como consequências de uma má ação, pelo menos não no sentido 

em que essas consequências sejam fatos; elas se relacionam de outro modo, 

como uma vontade portadora do que é ético, sobre a qual não se deve falar. 

(ANDRADE; PEREIRA, 2007, p.150) 

 

 Percebemos que para Wittgenstein tudo é acidental, por conseguinte a relação entre a 

vontade e o mundo também é acidental e, neste sentido o homem não pode fazer nada acontecer. 
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Terminamos por compreender que se de fato algo possui valor isso não pode ser um acidente, 

já que essa coisa deveria ter o valor em si, mas não acidentalmente. Ora, mas se no mundo tudo 

é acidental, concluímos que não pode existir valor nele, pois para que houvesse algum valor 

absoluto seria necessário que este valor se encontrasse fora de todos os acontecimentos, pois 

todos os acontecimentos são acidentais. Daí entendermos a razão que leva Wittgenstein a dizer 

que o sentido do mundo está fora dele, e apesar desse fato não negar necessariamente ou 

absolutamente a existência dos valores, implica na negação da existência de tais valores no 

mundo. Neste caso, se as proposições dizem respeito somente sobre o que está no mundo, então 

todas as coisas que tratam da ética, não podem ser expressas por proposições. Por isso para o 

autor vienense o bem e o mal existem somente em relação ao sujeito, que como vimos é 

transcendental e por conseguinte não está no mundo, mas é limite do mundo.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS         

 

 O pensamento de Wittgenstein expressa uma vivência intelectual com os mais diversos 

temas dentre os quais evidenciamos aqui a ética. A discussão acerca dessa abordagem sempre 

foi algo patente na história dos grandes pensadores, contudo o que coloca o filósofo vienense 

em destaque é a forma como ele apresentou suas argumentações sobre o assunto. 

 Wittgenstein decidiu elucubrar como a linguagem estaria relacionada com esse tema, e 

nisso se encontrou o cerne de sua abordagem. Pensar os problemas decorrentes da linguagem 

observando o que ela pode e o que ela não pode dizer foi o ponto chave para inscrever a ética 

num lugar de destaque na filosofia wittgensteniana. 

 Se existem erros na linguagem e se esta não consegue abarcar todas as coisas, era 

necessário explicar como isso acontece. Para evidenciar esse fato se tornou importante 

compreender como se dava o sentido da proposição a partir daquilo que a constitui: sua forma 

de figuração; o mundo; os fatos; a realidade; o que significa dizer; o que significa mostrar; como 

o sujeito se apresenta; qual a relevância do ato volitivo; e por fim a apresentação da ética no 

limite do mundo.  Ao escrever o Tractatus Logico-Philosophicus  Wittgenstein aponta como se 

processam todas essas questões. 

 Não é simples compreender cada ponto determinado pelo autor até chegar a 

compreensão daquilo que não pode ser dito, mas que apenas se mostra, contudo foi possível 

paulatinamente adentrar no mundo descrito pelo Tractatus Logico-Philosophicus chegando as 

considerações que ora são produzidas. 

 Wittgenstein destacou por meio das proposições que a linguagem descreve o mundo a 

partir de uma análise lógica que não pode ultrapassar os limites daquilo que ela mesma não é 

capaz de alcançar; razão pela qual o autor defende que o que acontece no mundo só é possível 

em virtude da forma lógica equipotente entre a linguagem e a realidade, disso decorre que ao 

compreender o significado da proposição se compreende a linguagem. Em virtude da 

proposição mostrar seu sentido, ela mostra necessariamente como as coisas estão.  

 Nesse interim Wittgenstein propunha evidenciar os limites do que pode ser dito, das 

condições do pensamento, do que a linguagem alcança diante do que pode ser figurado na 

realidade. Dessa maneira a forma da figuração da linguagem só existe por meio das proposições. 

 Há um mundo no qual as coisas são contingentes, e por isso ele se constitui no que é o 

fato, isto é, no que ocorre, e não no estado de coisas, já que este representa o que tem a 

possibilidade de ocorrer. Neste sentido para Wittgenstein não existe um mundo de coisas, mas 

antes um mundo onde tais coisas se inserem, portanto tudo que é pensável está no mundo. 
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 Wittgenstein tenciona elucidar o que há de fundamental na linguagem que seja capaz de 

esclarecer o que é o caso, isto é, o que é real, respeitando os limites que não devem ser 

ultrapassados. Os erros da linguagem se enquadram na pretensão de falar aquilo que não pode 

ser falado, já que em Wittgenstein não é possível exceder os limites do pensar 

significativamente. 

 O que não pode ser dito deve se apresentar de outra forma ao mundo, e para o autor o 

que sobrepuja os limites do dizível pode apenas se mostrar. O mostrar se refere aquilo que se 

espelha pela linguagem, tornando-se assim condição de possibilidade; é o inefável, é o que se 

mostra, é o místico de Wittgenstein que passa a ter vez em suas discussões.  

 Na transcendência da linguagem se tem a passagem do dizer para o mostrar. Por um 

lado a realidade abarca as condições de possibilidade, já que se constitui na existência e 

inexistência de estados de coisas; de outra forma se estabelece o mundo com tão somente a 

condição real de existência, isto é, sendo definido como tudo que é o caso e que portanto, indica 

a totalidade dos estados de coisas existentes; por esse motivo o autor afirma que o mundo 

resolve-se em fatos. Desta feita a estrutura do mundo acarreta a estrutura da realidade e ambas 

abrangem as condições de existência, de inexistência e de possibilidades. 

 Cabe ressaltar que essa discussão só é possível por haver algo ou alguém que se insere 

no mundo, que utiliza a linguagem e que assim faz surgir a realidade, ou seja, o sujeito. É este 

ser denominado por Wittgenstein como sujeito que age no mundo, sendo também ele o ser que 

apresenta a ética.  

 Como defendido durante toda essa pesquisa, do contrário do que se pensa, a ética não é 

um tema secundário no Tractatus Logico-Philosophicus, mas antes algo que ocupou lugar 

central na primeira filosofia de Wittgenstein, prova disso é que ao fazer o percurso inverso das 

proposições de maior peso lógico, perceber-se-á que existe um vínculo fortemente enraizado 

da sétima proposição que afirma, “sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar”, com 

as demais, tendo em vista que ao fazer referência ao que não pode ser dito o autor traz à tona a 

discussão que tem origem na linguagem e leva aos diversos subitens a ela vinculados, até chegar 

a questão central dessa dissertação, qual seja a ética propriamente dita. 

 O campo de estudo que discorre a respeito das coisas da vida está fora do mundo, isso 

a leva diretamente para o místico. Ela não encontra significação no mundo das realidades 

sensíveis já que é transcendental. Por isso Wittgenstein deduz que não há proposições na ética, 

pois as proposições não são capazes de exprimir algo que seja mais alto que a linguagem. A 

alternativa mais viável para ética seria guardar silêncio a seu respeito, como propõe a sétima 

proposição do Tractatus Logico-Philosophicus. Para que a ética se apresente é preciso 
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necessariamente do sujeito, ou de um eu filosófico, que como visto tem um classificação 

determinada. 

 Por poder ser dito pela linguagem o sujeito empírico não é capaz de evidenciar a ética, 

pois encontra-se limitado enquanto fato no mundo. Em contrapartida o sujeito transcendental é 

delimitado como sujeito do querer, ou seja, como uma atitude para com o mundo. 

 Estando no limite do mundo o sujeito transcendental não pertence ao mundo, contudo 

se relaciona com ele; não é capaz de mudar o mundo, mas converte seu feitio de observar tal 

mundo. Mesmo não estando no mundo, o mundo é condição de existência do sujeito 

transcendental, e na sua vontade se funda a possiblidade da ética. 

 A experiência mística que coloca o homem fora do tempo o leva diretamente para o 

conteúdo ético apresentado no limite do mundo. A vontade metafísica não pode ser assim uma 

força operante no mundo, mas a atuação do próprio sujeito, já que o mundo se revela 

independente da vontade. Como a boa ou má volição não está no mundo, então para 

Wittgenstein o sentido desse mundo só pode estar fora dele. Afinal “para Wittgenstein, a 

inefabilidade da ética está, portanto, ligada a uma exigência radical do indivíduo, pois o silêncio 

de sua ética é um silêncio que nos mostra que só nós temos a responsabilidade absoluta pela 

estrutura de nossas práticas éticas, bem como pelo que nós realmente fazemos”16.  

 Por fim esperamos que esta pesquisa possa ter apresentado as bases que fundamentam 

a questão ética do Tractatus Logico-Philosophicus e que após mencionar os termos essenciais 

abordados nessa obra se tenha compreendido o aspecto ético ali delineado diante da expressão 

mais famosa do autor, afinal tornou-se perceptível que toda essa discussão se referiu a tentativa 

de explicar a ética tractatiana diante da perspectiva de que “sobre aquilo que não se pode falar 

deve-se calar.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 “For Wittgenstein the ineffability of ethics is thus tied to a radical demand on the individual, as the silence of 

his ethics is a silence which shows us that we alone have the absolute responsibility for the structure of our ethical 

practices, as well as for what we actually do”. (CHRISTENSEN, 2004, p. 129). 
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