


LUDWING WITTGENSTEIN



CONTRA A METAFÍSICA



• OBRA: Tractatus Logico-Philosophicus
• TRATADO LÓGICO-FILOSÓFICO 1922

Tenta romper com a visão tradicional da filosofia, que vê o

mundo como um mero agregado de coisas que podem ser 

pensadas de modo independente umas das outras. Tal visão

não é incorreta, apenas incapaz de explicar qual a relação 

existente entre as coisas....

As coisas, por si só, não têm sentido, pois elas ganham significado quando 
relacionadas com outras coisas. Da mesma forma como não conseguimos pensar 
em algo fora do espaço e do tempo, "também não podemos pensar em nenhum 
objeto fora da possibilidade de sua ligação com outros" (Tractatus, 2.0121).... 

Os problemas Filosóficos são problemas de linguagem!!!!!!!!!



FILOSOFIA ANALÍTICA/FILOSOFIA DA LINGUAGEM

• SURGIMENTO: Análise do significado de enunciados linguísticos (Estuda apenas a 
linguagem)

• ATUALMENTE: É um espírito científico, usa-se ferramentas como Matemática, 
Computação, Lógica, Física, Biologia, Neurociência, Antropologia etc

• O SIGNIFICADO É O QUE VOCÊ VÊ: DOIS TIPOS DE AFIRMAÇÃO
• DIZEM FATOS
• NÃO DIZEM FATOS
• EX: BRASIL GANHOU A COPA DE 1994
• A ITÁLIA GANHOI A COPA DE 1994

PROPOSIÇÃO TAUTOLÓGICA: uso de palavras diferentes para expressar uma 
mesma ideia; 

EX: Se não passar no teste, vai ser reprovado

Ela estava sozinha, sem ninguém ao seu lado.

LÓGICA proposição analítica que permanece sempre verdadeira, uma vez que 
o atributo é uma repetição do sujeito (p.ex. o sal é salgado ).

FIGURAÇÃO: ISOMORFIA: Isomorfas vem do latim, "Iso" que significa "mesmo", 
"igual", e "Morfa" que é "forma". Ou seja, são indivíduos de mesma forma, mesmo 
aspecto físico.

"Será que existe alguma isomorfia quando as pessoas pensam sobre a igualdade?" 



TEORIA PICTÓRIA DO SIGNIFICADO

É um fato empregado na representação e descrição
de outros. A tarefa dela seria, então, decidir qual
modelo figurativo representaria melhor os fatos
existentes. Não obstante, isso dependeria de saber
quais fatos realmente ocorrem no mundo e isso cabe
ao cientista, não ao filósofo.

LINGUAGEM PRIVADA

Não há significado dentro da cabeça, nem mesmo quando
expressamos o que sentimos





O CAMINHO PARA O ENTENDIMENTO/VERDADE

Pensamento X Mundo

Representação   Fatos

Linguagem Cotidiana Designa



• (Ueg 2012)  O filósofo judeu Ludwig Wittgenstein (1889-1951) afirmava que 
“tudo que podia ser pensado podia ser dito”. Para ele, “nada pode ser dito 
sobre algo, como Deus, que não podia ser pensado direito” e “sobre o que 
não se pode falar, deve-se ficar calado”. Com base nessas teses 
fundamentais do pensamento de Wittgenstein, pode-se interpretar sua 
filosofia como 

• a) a busca pela clareza na filosofia, evitando-se temas metafísicos.

• b) o fundamento da censura no mundo moderno, uma vez que inibe o livre 

pensamento.

• c) uma tentativa de combater o nazismo e suas ideias absurdas, indizíveis.

• d) uma tentativa de transformar o debate filosófico num debate retórico.
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• (Uem 2011)  A Filosofia existe há mais de 26 séculos. Nessa história tão longa e 

de períodos diferentes, surgiram temas, disciplinas e campos de investigação 

específicos. Sobre os diversos campos de atuação da Filosofia, assinale o que 

for correto. 

• 01) Chama-se metafísica o conhecimento das causas e primeiros princípios de toda 

a realidade, de todos os seres.  

• 02) A epistemologia (do grego episteme, “ciência”) estuda as relações de poder 

existentes entre as esferas pública e privada. Por essa razão, o debate 

epistemológico vale-se da psicologia social do imaginário, que lhe confere um 

estatuto intermediário entre a ciência e a filosofia.  

• 04) A filosofia da história tem por objeto a exegese dos mitos, sua participação no 

divino, o discurso dos trágicos e a história das narrativas que deram origem ao 

mundo.  

• 08) Chama-se filosofia analítica a corrente filosófica que se interessa pelas regras e 

modos de funcionamento da linguagem. Seu início é atribuído a Ludwig Wittgenstein.  

• 16) Chama-se estética o debate filosófico em torno da moralidade das obras de arte 

e da eticidade do artista. Para o campo da estética, recorre-se à filosofia moral e à 

ética, sem as quais ela perde a especificidade e o rigor metodológico.  
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• (Instituto Federal de Educação – PI – 2011) Sobre 
Wittgenstein e sua Filosofia é correto afirmar:

• A) Defende que a tarefa da crítica consiste em examinar 
os limites da razão teórica e estabelecer os critérios do 
conhecimento legítimo.
B) É o responsável pela superação do aristotelismo e 
pelo advento do conceito moderno de ciência.
C) É considerado o iniciador da corrente filosófica 
conhecida como Filosofia Analítica, que tem como 
interesse a investigação acerca das formas e dos modos 
de funcionamento da linguagem.
D) A sua obra Tractatus Logicus Philosophicus versa 
sobre a relação entre forma lógica da linguagem e a sua 
relação com o divino.
E) Estabeleceu a dúvida hiperbólica acerca da 
veracidade das coisas que nos são apresentadas como 
verdadeiras.
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UFFS – FEPESE – 2010 – Universidade Federal Fronteira 
Sul - No Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein 
trata, dentre outros assuntos, da relação entre o mundo e 
a linguagem. Assinale a alternativa que reflete essa 
relação.

a) Posso afirmar o que o mundo é.
b) O mundo é a totalidade das coisas, não dos fatos.
c) Dizer algo do mundo é mostrar algo no mundo.
d) Posso descrever o mundo dentro dos limites da minha 
linguagem, e esta por sua vez é limitada pelo mundo.
e) Na linguagem, a significação de uma expressão 
qualquer sobre o mundo deve repousar na verdade.
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(CespeUnb – 2009) Ludwig Wittgenstein influenciou 
decisivamente a Filosofia da Linguagem contemporânea, 
também identificada como Filosofia Analítica. Da obra 
“Tratado lógico-filosófico”, uma das afirmações mais 
célebres é: “Sobre aquilo de que não se pode falar, 
devemos calar”. Sobre tal argumento, está INCORRETO
concluir que:

(A) a análise da linguagem é a mais eficiente para resolver 
os problemas filosóficos.
(B) a tarefa da Filosofia consiste mais em construir teorias 
metafísicas do que em elaborar métodos de análise.
(C) o problema da Filosofia tem sido o desconhecimento 
das regras ocultas nos jogos de linguagem.
(D) as proposições da metafísica, da estética, da religião e 
da ética representam absurdos lógicos.
(E) os problemas filosóficos não são necessariamente 
falsos, mas, em grande parte, são desprovidos de 
significado lógico e linguístico.
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Um texto que não caminha em uma única direção coincide na
verdade com a natureza da própria investigação. Esta, com
efeito, obriga-nos a explorar um vasto domínio do pensamento
em todas as direções. As anotações filosóficas deste livro são,
por assim dizer, uma porção de esboços de paisagens que
nasceram nas minhas longas e confusas viagens. L.
Wittgenstein. Investigações filosóficas. Prefácio. São Paulo:
Abril, 1978, p. 6.(com adaptações). A partir de conhecimentos
relativos à filosofia e do texto acima, assinale a opção correta.

A - Wittgenstein, em suas Investigações Filosóficas, elaborou uma 
nova imagem da linguagem, em continuidade à imagem 
agostiniana da mesma.
B - Contra a tentação da elaboração de uma nova teoria da 
linguagem, Wittgenstein opôs à teoria da linguagem agostiniana 
alguns esboços filosóficos sobre o tema.
C - A filosofia, como a pintura impressionista, limita-se a poucas 
anotações de viagem.
D - A filosofia da linguagem de Wittgenstein é ainda fortemente 
atrelada à filosofia da linguagem de matriz platônica.
E - Wittgenstein é o filósofo da linguagem menos preciso de toda a 
história da filosofia.
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• O que Wittgenstein entendia por "linguagem 
privada", em suas "Investigações Filosóficas"?

• a. ( ) Uma linguagem que se refere à verdade 
sobre o mundo conforme a pessoa o entende.
b. ( ) Uma linguagem cujas palavras se referem ao 
que só a pessoa que fala pode conhecer.
c. ( ) Uma linguagem absolutamente artificial, 
criada pela pessoa que fala.
d. ( ) Uma linguagem compartilhada somente entre 
duas pessoas que conversam.
e. ( ) Uma linguagem incapaz de expressar 
sensações íntimas.
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• Algumas proposições da linguagem sobre o mundo 
podem ser sempre verdadeiras, qualquer que seja 
o estado em que o mundo se encontra.
O que isso significa, de acordo com Wittgenstein?

• a. ( ) Um tipo de expressão lógica, qual seja, a 
tautologia.
b. ( ) Uma verdade a priori, no mesmo sentido dado 
por Kant à palavra.
c. ( ) Uma informação absolutamente verdadeira e 
inquestionável.
d. ( ) Uma lei de pensamento que pode ser 
experimentada continuamente.
e. ( ) Uma proposição lógica possível na 
linguagem, mas sem correspondência com o 
mundo.
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• O maior responsável pela crise do programa 
formalista nas ciências matemáticas foi

•
A - Hilbert.
B - Frege.
C - Goedel.
D - Husserl.
E - Wittgenstein.
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• Com base na ideia de “jogos de linguagem” explorado por
Ludwig Wittgenstein, analise os enunciados que seguem.

• I O significado de uma palavra é determinado pelas regras
que governam seu uso em contextos linguísticos específicos.

• II A linguagem espelha o mundo, pois ela funciona como uma
moldura da realidade.

• III Os jogos de linguagem estão imersos em formas de vida.
Palavras só possuem significado no fluxo da vida.

• Com relação aos itens anteriores, é correto afirmar que as
afirmativas

• A.II e III dizem respeito à ideia de Jogos de Linguagem de
Wittgenstein.

• B.I e II dizem respeito à teoria da figuração de Wittgenstein.
• C.I e III dizem respeito à ideia de jogos de linguagem de

Wittgenstein.
• D.II e III dizem respeito, respectivamente, à ideia de Jogos de

Linguagem e da teoria da figuração.
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