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Há profundas diferenças de opinião entre os filósofos contemporâneos sobre se vale a 
penar ler Wittgenstein e sobre o que se pode aprender dele. Eles discordam 
paralelamente sobre se problemas filosóficos, em qualquer sentido, são problemas de 
linguagem. Neste “paper” descreverei três perspectivas de Wittgenstein, 
correspondentes a três modos de pensar sobre a assim chamada “virada lingüística em 
filosofia”. Isso me ajudará a defender duas afirmações que fiz no passado. Primeira: 
nada há, em um sentido interessante, na afirmação de que problemas filosóficos são 
problemas filosóficos. Segundo: a “virada lingüística foi útil, todavia, para fazer a 
atenção dos filósofos passar do tópico da experiência em direção ao do comportamento 
lingüístico; essa mudança ajudou a romper com a crença no empirismo – e, mais 
amplamente, no representacionismo.

Os filósofos contemporâneos que adotam para si mesmos o nome de naturalistas, de um 
modo típico são os vêem pouco valor no trabalho de Wittgenstein. Para eles, o tópico 
central da filosofia é o que Philip Pettit chama, na linguagem sellariana, de confronto 
entre “a imagem manifesta”e a “imagem científica”.  A linguagem manifesta incorpora 
o que Pettit chama de “as idéias que emergem de nossas práticas cotidianas, 
espontâneas, tais como as idéias que temos naturalmente sobre liberdade e consciência, 
causação e lei, valor e dever”. A imagem científica, ele diz, “desafia-nos a procurar 
onde neste mundo pode haver espaço para o fenômeno que permanece vivo como nunca 
na imagem manifesta: consciência, liberdade, responsabilidade, bondade, virtudes e 
coisas semelhantes”[1].

Nada nos escritos de Wittgenstein é de qualquer ajuda para o que Pettit chama de 
problemas sobre o “lugar” desses fenômenos em um mundo de partículas físicas. Pois o 
assim chamado “problemas de lugar” são os bons e velhos problemas metafísicos –
problemas sobre como a realidade verdadeira está relacionada com o real meramente 
aparente.  Aqueles que, como eu mesmo, foram convencidos por Wittgenstein que a 
filosofia deveria dissolver tais problemas antes que resolvê-los, considera os naturalistas 
como reacionários. Eles dão as costas para os avanços que Wittgenstein ajuda-nos a 
fazer.

Os naturalistas duvidam que o que Gustav Bergmann titulou “the linguistic turn” era 
uma boa idéia. Bergman disse que aquela virada era um resultado da descoberta de que 
“as relações entre linguagem e a filosofia – tanto quanto mais fundamentais – estão mais 
próximas do que entre a linguagem e qualquer outra disciplina”.[2] Embora muitos 
admiradores de Wittgenstein ainda acreditem em algo como isso, a maioria dos 
naturalistas não mais. Como Timothy Williamson escreveu, “há uma ampliação da 
popularização de que a virada lingüística é coisa do passado”[3].

Williamson observa, a partir de um ponto de vista dos admiradores de Wittgenstein, que
“o renascimento da teorização metafísica, no espírito realista” parecerá uma “regressão 
à metafísica pré-kantiana”[4]. Enquanto que Kant queria que os filósofos estudassem o 
pensamento antes que a realidade, Wittgenstein queria que eles estudassem a 
linguagem. Mas, Williamson diz, “talvez não se possa refletir sobre o pensamento ou 
falar sobre a realidade sem refletir sobre a realidade nela mesma (...) O que a determina 
e o que há para nós darmos significado”[5].



A discussão de questões que separam naturalistas como Pettit e Williamson de 
admiradores de Wittgenstein é complicada pelos desacordos sobre a importância do 
trabalho de Wittgenstein. Alguns wittgensteinianos levam a sério a sua sugestão de que 
o que os filósofos fazem “é trazer de volta as palavras do seu uso metafísico para o seu 
uso cotidiano” (PI, 116), e a sua afirmação de que “a filosofia simplesmente coloca tudo 
diante de nós, nem explica nem deduz nada” (PI,126). Eles citam as passagens 
conclusivas do Tractatus, e a seção 89-113 das Investigações filosóficas, como 
evidência de que Wittgenstein não pode ser visto como quem oferece qualquer tese ou 
teoria sobre a linguagem ou sobre qualquer outra coisa a mais. Ele era, na sua visão, 
exclusivamente um terapeuta.

Chamarei as pessoas que descrevi de “wittgensteinianos terapeutas”. Seu entendimento 
da importância de Wittgenstein difere da daqueles filósofos que, como eu, encontram 
suporte nos escritos do filósofo austríaco para as perspectivas pragmatistas de verdade e 
conhecimento. Chamo essas pessoas de “wittgensteinianos pragmatistas”. Eles tendem a 
colocar de lado exatamente aquelas passagens que os terapeutas consideram as mais 
importantes – sua máxima sobre a origem dos problemas filosóficos e a necessidade de 
renunciar à teoria filosófica. Os wittgensteinianos pragmatistas pensam que a 
importância de seu herói consiste em ter substituído uma má teoria sobre a relação entre 
linguagem e não-linguagem, tal como aquela oferecida no Tractatus, por uma teoria 
melhor, uma como a oferecida nas Investigações filosóficas.

Nem os problemas de posição dos naturalistas nem a “metafísica analítica”, dizem os 
wittgensteinianos pragmatistas, interessarão ao menos que o que se deseje seja a 
manutenção de duas crenças falsas. Primeira: que a linguagem é um meio de 
conhecimento somente porque ele está atada à não-linguagem em certos pontos 
particulares. Segunda: que a imagem científica, por dizer o que é o real verdadeiro, 
conta que pontos da atadura são disponíveis. Mas, o texto das Investigações filosóficas
ajuda-nos a ver que essa idéia de pontos de atadura pode simplesmente ser abandonada. 
Em uma leitura pragmatista desse livro, Wittgenstein está incitando-nos a parar de 
tentar conseguir o que John McDowell chama de “uma perspectiva externa” à 
linguagem – uma perspectiva que capacita a se “enxergar a linguagem de modo lateral”. 
Caso nós pudéssemos vê-la desse ângulo, poderíamos iluminar os lugares onde ela 
engancha no mundo.

Wittgensteinianos terapeutas concordam com McDowell que não se deveria tentar 
chegar a uma visão lateral. Mas eles não querem substituir uma perspectiva alternativa. 
Eles afirmam que Wittgenstein quer filósofos para se engajar em uma atividade 
chamada “elucidação”, que é bem diferente daquela de propor teses e sustentar teorias. 
Elucidar não é substituir uma perspectiva de linguagem por outra, mas perceber que 
qualquer visão sobre a relação entre linguagem e não-linguagem é limitada como sem 
sentido, e que filósofos que levam adiante tal visão falham ao articular um significado 
às palavras que eles usam. Na leitura dos terapeutas, Wittgenstein não estava nos 
contando qualquer coisa substantiva, mas antes conduzindo o que ele chamou de “uma 
batalha contra o enfeitiçamento de nossa inteligência por meio da linguagem” (PI, 109). 
Terapeutas aceitam sua afirmação de que “os problemas emergem através de má 
interpretação de que nossas formas de linguagem tem o caráter de profundidade (...) [e] 
suas raízes são tão profundas em nós quanto às formas de nossa linguagem e sua 
significância é tão grande como a importância de nossa linguagem” (PI, 111).



As pessoas que tomam essa direção, algumas vezes se referem a elas mesmas como 
“leitores resolutos” dos trabalhos de Wittgenstein. Thomas Ricketts tem aplicado o 
termo a si mesmo e a Warren Goldfarb, Cora Diamond, James Conant e vários outros. 
Leitores desse tipo aceitam as crenças que Bergmann identificou como o argumento 
para a virada lingüística em filosofia. Eles pensam que abandonar essas crenças 
equivale a repudiar a mais importante contribuição de Wittgenstein à filosofia. 
Wittgensteinianos pragmatistas, ao contrário, são descritos de modo acurado por Eduard 
Miner como os que tratam “as observações em filosofia de Wittgenstein como 
expressões mais ou menos destacáveis de seu tratamento de problemas filosóficos 
específicos”[6]

Wittgensteinianos pragmátistas tendem a ser historicistas em suas perspectivas 
metafilosóficas. Eles acham que os problemas da metafísica pré-kantiana, o problema 
que os naturalistas têm reavivado, são ressacas de um particular momento da história 
intelectual do Ocidente. Esses problemas se originam não em um confronto entre 
noções não materialistas que a teologia cristã herdou de Platão e Aristóteles e o mundo 
materialista e mecanicista esboçado por Galileu e Newton. Esse confronto ocorreu entre 
percepções metafísicas, não entre metafísica e um entendimento pré-metafísico das 
coisas.

Esse confronto produziu a noção cartesiana de idéias como aparências no palco de um 
teatro interno, tanto quanto a abordagem lockeana de palavras como signos de tais 
idéias. Mas, geralmente, produziu um quadro do conhecimento como uma tentativa de 
adquirir representações mentais acuradas da realidade não mental. Abordagens 
representacionistas da relação entre linguagem e não-linguagem emergiram da tentativa 
de dividir a linguagem em asserções que representam coisas reais e aquelas que não 
fazem isso. Na perspectiva historicista, a importância de Wittgenstein repousa em sua 
colaboração para nos arrancar do nosso mundo mental cartesiano-lockeano.  Ele nos 
ajudou a superar a tentação de perguntar “que peças da nossa linguagem captura a 
realidade e que peças não capturam?” Nessa visão pragmatista de sua realização, ele não 
mostrou a metafísica como nonsense. Ele simplesmente mostrou-a como perda de 
tempo.

                       *************************

Descrevi um debate de três trincheiras. Em uma estão os naturalistas, que querem ir 
além da virada lingüística. Em outro estão os wittgensteinianos pragmatistas, que acham 
que substituir a fala kantiana sobre experiência, pensamento e consciência com a fala 
wittgensteiniana sobre usos de expressões lingüísticas nos ajuda a substituir teorias 
filosóficas não muito boas por melhores. Em uma terceira trincheira estão os 
wittgensteinianos terapeutas, para quem a importância da virada lingüística está em sua 
ajuda a nos fazer perceber que os filósofos têm falhado ao dar significado às palavras 
que eles emitem. As pessoas da primeira trincheira não lêem tudo de Wittgenstein, e 
aquelas das outras duas trincheiras lêem de modo bem diferente. Quero agora descrever 
as diferenças entre as essas duas leituras mais detalhadamente.

Os dois campos discordam sobre a relação entre o primeiro e o último Wittgenstein . Os 
terapeutas tomam as últimas páginas do Tractatus mais seriamente, é certo. Eles fazem 
o melhor que podem para articulá-las às porções metafilosóficas das Investigações 



filosóficas. Em agudo contraste, os pragmatistas admitem tacitamente as passagens 
finais do Tractatus como um resíduo indigesto de Schopenhauer. Eles consideram as 
sessões 89-133 das Investigações como um resto infeliz do primeiro Wittgenstein, 
aquele do período positivista – o período em que ele pensava que “a totalidade das 
proposições verdadeiras é o todo da ciência natural” (4.11). Eles não têm nenhum uso 
mais para a afirmação “o resultado da filosofia são as descobertas de uma ou outra peça 
de simples nonsense” (PI 129) antes de afirmações como uma anterior que diz que “a 
maioria das proposições e questões encontradas nas obras filosóficas não são falsas, mas 
sem sentido” (4.003).

Leitores pragmatistas de Wittgenstein não são muitos interessados em sua auto-
imagem – sua afirmação como alguém que faz algo radicalmente diferente do que os 
outros filósofos fazem. A esse respeito eles se assemelham aos leitores pragmatistas de 
Heidegger, que colocam de lado a distinção que Heidegger insistiu – que entre mero 
filosofar, que era o que os rivais de Heidegger e seus críticos faziam, e uma atividade 
mais rara e mais importante chamada de “Pensamento”, em que ele próprio estava 
engajado. Wittgensteinianos pragmatistas não o vêem como um exemplo, nem moral 
nem metodologicamente. Mas eles acham que ele formulou um sortimento de críticas 
poderosas e originais da visão cartesiana-lockeana.

Em uma outra visão, as contribuições de Wittgenstein para a filosofia consistem 
principalmente na crítica da definição de ostensão, do argumento da linguagem privada, 
e o argumento sobre seguir uma regra. Assim, o Tractatus impressiona como um falso 
começo. Sobretudo, ele pode achar salvação a partir desse livro é sua explicação de 
objetos, como exposto por Ishiguro e McGuiness. O que Anscombe chamou de 
“idealismo lingüístico” – a idéia de que a essência de um objeto é determinada pelo tipo 
de coisa que dizemos dele – é bem adequado a uma abordagem anti-lockeana e não 
representacionista do conhecimento. Pois isso adere à tese de Davidson de que a maioria 
de nossas crenças sobre um objeto deve ser verdadeira, tanto quanto ao argumento de 
McDowell de que “uma vez que o mundo é tudo que é o caso (...) não há nenhum “gap” 
entre pensamento, como tal, e o mundo”.[7]

Os wittgenteinianos pragmatistas acham que a verdadeira contribuição do filósofo foi a 
de ter formulado argumentos que antecipam, complementam e reforçam as críticas da 
distinção fato-linguagem de Quine e Davidson, e a crítica da idéia de knowledge by 
acquaintance. Em outra perspectiva, comparar e contrastar os escritos desses últimos 
filósofos com os escritos das Investigações filosóficas, nos ajuda a filtrar o que é 
meramente idiossincrático nos escritos de Wittgenstein.

Os naturalistas, algumas vezes, se referem aos filósofos que são dúbios sobre a 
recuperação da metafísica como “wittgensteinianos quietistas”.[8] Mas esse rótulo é 
mais apropriado para os wittgensteinianos terapeutas como Conant e Diamond do que 
para pragmatistas wittgensteinianos. Os terapeutas tratam “filosofia” como o nome de 
uma doença que pode ser curada pelo reconhecimento de que se tem estado enunciando 
expressões sem sentido. Os pragmatistas, contudo, não estão interessados em abandonar 
os problemas filosóficos enquanto problemas filosóficos. Eles são dúbios sobre a 
afirmação de que problemas filosóficos constituem um tipo natural de problemas. Eles 
estão centrados sobre certos problemas particulares – aqueles que vieram a se tornar 
proeminentes no século XVII.



Esses problemas não mais emergiriam uma vez que a abordagem representacionista do 
pensamento e da linguagem fosse substituída com a abordagem da “prática social”. Para 
os pragmatistas, é indiferente se alguém diz que os antigos problemas devem ser 
dissolvidos ou estão agora dissolvidos. Mas, como seus análogos em ciências naturais, 
as velhas idéias não se concluíram. Eles voltaram a se envolver com mais dificuldades 
do que aquelas que valiam a pena.

De um ponto de vista pragmatista, os positivistas que iniciaram a virada lingüística em 
filosofia estavam errados ao pensar que há uma grande diferença entre o progresso em 
ciência empírica e o progresso em filosofia. Considere a transição do hylomorfismo 
aristotélico ao mecanicismo materialista. O hylomorfismo não era um “nonsense”, não 
era confuso ou incoerente. Nem eram os problemas discutidos por Aristóteles pseudo-
problemas.  Mas aqueles problemas foram esquecidos desde que as vantagens da 
abordagem oferecida por Galileu e Newton se tornaram evidentes. Tanto para a ciência 
quanto para a filosofia. O dualismo cartesiano, o fundacionismo epistemológico e a
distinção fato-valor não incorporam erros categóricos, nem são resultados de confusão 
conceituais. Elas incorporaram idéias que desempenharam uma parte importante no 
progresso intelectual. Mas agora, contudo, é hora de substituí-las por idéias melhores.

Wittgensteinianos pragmatistas pensam que a virada lingüística era um detour
necessário. Atenciosos ao dispositivo de Davidson de que deveríamos cessar de 
distinguir entre conhecer uma linguagem e conhecer o mundo que nos cerca em geral, 
eles não vêem nenhuma questão na escolha de algo chamado “linguagem” como a fonte 
de problemas filosóficos.  Usando de outro ponto de vista, eles vêem tanto cientistas 
quanto filósofos como nos ajudando a alcançar melhor o mundo ao nosso redor. Eles, 
cientistas e filósofos, não empregam métodos distintos. A única diferença entre eles é 
que nós chamamos uma nova teoria de “científica” se ela facilita a predição e 
“filosófica” se não é o caso.

Mas wittgensteinianos pragmatista concordam com os terapeutas de que há alguns elos 
importantes entre o primeiro e o último Wittgenstein. Como José Medina coloca, “um 
ponto crucial de continuidade nas filosofias de Wittgenstein é a tentativa de articular 
uma abordagem deflacionista de necessidade que dispense a visão metafísica de 
necessidade imaginada como fato”.[9] Mas eles pensam que sua última visão de 
necessidade a partir de “prática social” deixa a noção de “obtenção de clareza completa” 
de lado. Uma vez que se tenha começado a tratar a rigidez do ‘deve’ lógico como 
internalizado por pressão – pressão para usar as palavras de certos modos em certas 
circunstância – teria sido melhor para Wittgenstein ter criticado o tipo de filosofia que 
que ele desgostava na base da inutilidade antes do que de “nonsense”

No Tractatus, a idéia de condições rígidas para o uso correto (!) de uma expressão –
condições sobre as quais podemos ter uma idéia clara – pegou emprestado a sua 
plausibilidade da identificação da totalidade de proposições verdadeiras com aquelas 
usadas para estabelecer fatos, as quais compõem a totalidade das ciências naturais. (Cf. 
4.11) Mas uma vez que esta restrição sobre o tipo de expressões que pode ter valor de 
verdade é posta de lado – uma vez que é garantido que julgamentos morais possam ser 
verdadeiros exatamente da mesma forma que as predições empíricas – é difícil ver 
como pode sobreviver um contraste claro entre o discurso filosófico e outras formas de 
discurso.



Na obra tardia de Wittgenstein, não é feita nenhuma tentativa em abordar o que Popper 
chamou de "o problema da demarcação" – traçar os limites entre a boa ciência e a
metafísica ruim. Tão pouco se tenta justificar a virada lingüística. Ao invés disso, 
contrasta, simplesmente, "o uso ordinário" de expressões lingüísticas de seu uso 
"metafísico". (PI, 116). O primeiro, nos é dito, é um uso não confuso, o segundo, um 
uso confuso. Wittgenstein escreve como se seus leitores fossem achar óbvio que 
pensadores como Descartes, Locke, Hegel e Heidegger fossem vitimas do 
"enfeitiçamento da nossa inteligência pela linguagem" (PI, 109) e não pensadores 
originais que, usando de modo novo as palavras, tivessem inaugurado novos caminhos 
de investigação. Não lhe interessa se colocar nos sapatos dos grandes filósofos mortos, 
nem em os tratar como responsáveis pelas exigências intelectuais e sociopolíticas de 
tempos e lugares determinados.

No jogo de linguagem do Tractatus, o termo de contraste tanto para "metafísico" quanto 
para "sem sentido" era "linguagem que estabelece fatos e retrata a realidade". Mais tarde 
este papel é ocupado pelo "uso ordinário das palavras". Mas muito menos nos é dito 
sobre o ordinário nos últimos livros do que nos é dito sobre fatos no Tractatus. O 
ordinário é descrito puramente de modo negativo. Ele é simplesmente aquilo com o qual 
os filósofos não estão em contato. "Filosofia", nas seções metafilosóficas das 
Investigações, significa algo como "discussões causadas pelo mal-uso da linguagem".
Mas a noção de "mal-uso da linguagem", assim como a de "sem sentido" (nonsense), 
choca o leitor pragmatista de Wittgenstein como uma explicação do absurdo por algo 
ainda mais absurdo. 

                                   ***************************

 Isso é o suficiente, por enquanto, a respeito das visões dos wittgesteinianos 
pragmatistas. Agora quero oferecer uma descrição de certa forma mais completa das 
visões dos terapeutas, os auto-descritos "leitores resolutos". A afirmação mais original e 
provocativa que esses leitores fizeram foi a de que Wittgenstein jamais teria aceito a 
doutrina dos positivistas lógicos segundo a qual os problemas filosóficos surgiriam de 
um mal entendimento daquilo que chamaram de "a sintaxe lógica da linguagem". Ele 
jamais teria acreditado que houvesse tal sintaxe. Sua versão da virada lingüística era
tanto idiossincrática quanto seu estilo aforismático. Desse modo ele não deve ser 
colocado no membro do quadro junto com Schlick, Carnap, Russell e Ayer.

James Conant defende essa visão ao fazer a distinção entre a "concepção substancial do 
nonsense" de Frege e Carnap e a própria concepção "austera" de Wittgestein. Carnap 
explicou a diferença entre “iggle piggle higgle” e o “Das Nichts nichtet” de Heidegger 
como a diferença entre uma enunciação composta de sinais os quais não podem ser 
percebidos em nenhum sentido e sentenças compostas de sinais significantes arrumados 
de um jeito que fere as regras sintáticas. Conant argumenta, bastante persuasivamente, 
que quando Wittgenstein escreveu o Tractatus, não acreditava que houvesse tal coisa 
como "regras sintáticas". Assim, a único tipo de nonsense que ele poderia aprovar seria 
o "mera nonsense" do tipo exemplificado por “iggle piggle higgle”. Conant escreve o 
seguinte:

A elucidação Tractariana almeja mostrar que aparentemente expressam pensamentos 
substancialmente sem sentido na verdade não expressam nenhum pensamento. …As 



"proposições" que surgem quando tentamos formular esses problemas devem ser 
reconhecidas como Unsinn. O único "insight" que uma elucidação Tractariana confere, 
por fim, é aquela a respeito do próprio leitor: que está propenso a ter tais ilusões do 
pensamento … A ilusão a qual o Tractatus procura desfazer, sobretudo, é a de que 
podemos nos defrontar (!) com os limites da linguagem.[10]

Edward Witherspoon concorda com Conant, e cita uma passagem das aulas de 
Wittgenstein em Cambridge em 1930. Nela Wittgenstein explicitamente critica a 
tentativa do carnapiano de distinguir dois tipos de nonsense. Explica essa passagem 
notando que os Carnapianos "querem dizer que existem certas regras ou condições as 
quais tais sentenças não atendem, e que por isso elas são sem sentido". Mas para fazer 
isso eles "têm que quase-analisar a enunciação de modo a mostrar que ela consiste em 
conceitos com sentido misturados em uma forma quase-lógica "determinada"[11]. Em 
contraste diz,

quando Wittgestein é confrontado com uma enunciação que não possui um lugar claro 
no jogo de linguagem, não assume que possa analisar a enunciação; ao invés disso, 
convida o falante a explicar como ela está usando suas próprias palavras, para conectá-
las com outros elementos do jogo-de-linguagem de modo que revele seus sentidos… 
Quando Wittgestein critica uma enunciação como sem sentido deseja mostrar não um 
defeito das palavras elas mesmas, mas uma confusão na relação da falante com suas 
palavras – uma confusão que é manifesta na dificuldade do falante em especificar o seu 
sentido. (NW, p. 345)

Fui persuadido ao ler Conant, Whiterspoon, Dimond e outros contribuintes do The New 
Wittgenstein, que, de fato, Wittgestein usou Unsinn de modo diferente tanto de Frege 
quanto de Carnap. Também fui convencido por eles que Wittgenstein designou o 
Tractatus para ser um artefato auto-consumente. A recognição de que as sentenças do 
livro são Unsinn depende, como Conant coloca, "de o leitor, de fato, se submeter a uma 
certa experiência", cujo objetivo é "o sinal de que o leitor entendeu o autor da obra".[12]
Wittgenstein, continua Conant, "não pede ao leitor que entenda suas sentenças, mas, ao 
invés disso, que o entenda, a saber, o autor e o tipo de atividade na qual está engajado –
a atividade de elucidação … Quando a elucidação serve seus propósitos, a ilusão do 
sentido é explodida daí de dentro (!)"[13].

A despeito de estar inclinado a aceitar essa explicação acurada das intenções de 
Wittgenstein, e de estar agradecido aos seus leitores resolutos por tê-la feito, não tenho 
interesse em realizar o projeto descrito por Conant. Minha reação à tentativa de 
Wittgenstein de explodir as ilusões do sentido (!) desde dentro (!) é a mesma com 
relação a tentativa de Kierkegaard de escapar da estética para a ética, e, então, da ética 
para a consciência do Pecado: C’est magnifique, mais ce n’est pas la guerre. 
Admiradores de Dewey, como eu, pensam que a questão em se ler livros de filosofia 
não é a autotransformação, mas sim mudança cultural; não é o achar um modo de alterar 
nosso próprio estado interno, mas sim achar modos melhores de nos ajudar a superar o 
passado a fim de criarmos um futuro humano melhor. 

A despeito de seus desacordos com Dewey, os positivistas partilhavam sua concepção 
de filosofia como uma forma de cultura política. Carnap e Ayer acreditavam que 
poderiam ser capazes de tornar a sociedade mais racional ao formularem regras que 
governassem nosso uso da linguagem. Acreditavam que possuíam uma compreensão 



superior dessas regras, graças a sua familiaridade com a lógica simbólica. Ao explicar 
tais regras, tinham a esperança de colocar pensadores indisciplinados de volta nos 
trilhos. Acreditavam que o seu entendimento da "sintaxe lógica da linguagem" lhes 
permitiria traçar uma linha clara entre o que tinha sentido e o que não tinha sentido do 
ponto de vista cognitivo. Mas, desde que abandonemos a noção de que existe tal 
sintaxe, é difícil ver porque deveríamos aceitar a virada lingüística. Ao virar as costas 
para essa noção, Wittgenstein fez com que se tornasse impossível defender a firmação 
de Bergmann de que "a relação entre linguagem e filosofia é mais próxima, tanto quanto 
essencialmente diferente, do que a relação entre linguagem e qualquer outra disciplina".

Ninguém acredita hoje que as iniciativas Kulturpolitisch dos positivistas tenham dado 
frutos. Se Carnap tivesse sido menos ávido em fazer valer a lógica simbólica, e um 
pouco mais paciente, poderia ter facilmente conectado “Das Nichts nichtet” com "outros 
elementos do jogo-de-linguagem de um modo a se expor o seu disparate " (fazendo uso 
da paráfrase de Witherspoon). O jogo-de-linguagem em questão é aquele que Heidegger 
deliberada e auto-conscientemente criou. É completamente implausível achar que 
Heidegger poderia ser levado, através de um processo de elucidação, a se achar 
"confuso a respeito de sua relação com suas próprias palavras". Da mesma forma que 
Descartes, Locke, Kant, Newton, e Einstein, ele deu um sentido técnico a termos 
familiares, e inventou neologismos, na esperança de que com isso pudesse expandir
nosso repertório lingüístico de modo que isso pudesse dar fruto.
           
Pragmatistas como eu acham tipicamente a maioria dos jogos-de-linguagem inventados 
por Heidegger inúteis. Acreditamos diferentemente, por exemplo, que haja algo útil a 
ser dito sobre a relação entre o Ser e o Nada. Mas também suspeitamos que possa haver 
algo interessante a ser dito sobre a distinção entre com sentido e sem sentido. Se 
adotarmos a visão sócio-prática da linguagem, não parece haver modo de reconstruir a 
idéia relevante de "confusão". Tão pouco haverá algum modo de identificar uma doença 
chamada "filosofia", a qual deva ser elucidada com afinco.

A fim de entender essa questão, auxilia considerar-se a diferença entre o uso ordinário 
de epítetos como "confuso" e "sem sentido" e seu uso técnico pelos terapeutas 
wittgensteinianos. Quando Descartes ridicularizou a definição aristotélica de 
movimento ("a atualização do potencial enquanto potencial") como ininteligível, não 
tentou sustentar esta acusação com argumento. O termo "ininteligível" era apenas um 
floreado retórico. A sua questão era simplesmente que seria melhor tratar "movimento" 
como um termo primitivo do que tentar sintetizar mecanicismo com hilemorfismo. 
Quando outros fãs da Nova Ciência chamaram várias doutrinas scotistas e ockamitas de 
"disparates" não pretendiam dizer que esses autores teriam falhado em anexar 
significado às palavras que utilizavam. Ao invés disso, usaram "disparate" como 
significando algo como "não digno de nos ocuparmos, agora que Aristóteles foi 
destronado por Galileu e Newton". "Inútil" teria sido tão apropriado como um epíteto 
quanto "confuso".
           
Kant foi o primeiro a fazer das acusações de confusão e falta de sentido algo mais do 
que uma retórica casual polêmica. Quando censurou os teólogos naturais por terem feito 
um mal uso dos termos "causa" e "substância", sustentou seu ponto de vista com um 
argumento. Um desses argumentos iniciava-se pela exibição das antinomias criadas pela 
tentativa de usar tais termos para descrever entidades não-espaço-temporais. Essas 
antinomias já eram conhecidas, a originalidade de Kant está na sua tentativa de erigir 



uma teoria geral sobre usos próprios e impróprios de conceitos. Essa teoria foi 
desenvolvida como fruto de uma "nova" disciplina chamada "filosofia transcendental". 
Kant achava que precisaríamos de uma teoria geral da representação se quiséssemos 
entender o que deu errado na história da filosofia.  Ao erguer uma teoria geral da 
representação deu à filosofia uma nova vida, e assegurou a sua sobrevivência como uma 
disciplina acadêmica.

A teoria de Kant, pareceu, entretanto, a muitos de seus críticos, mais problemática do 
que seria necessário. Substituir a metafísica pela filosofia transcendental, afirmavam, 
era adotar um remédio tão ruim quanto a doença que dizia ser capaz de curar. A razão 
disso estava em que a nova filosofia requeria que fosse levado a sério aquilo que 
Strawson veio a chamar "o sujeito mítico da psicologia transcendental" – uma disciplina 
híbrida, nem lógica nem psicologia. Também exigia que se professasse um 
entendimento do termo "coisa-em-si" – uma disposição a qual muitos que haviam 
saboreado o criticismo Kant a ambos Hume e Leibniz não eram capazes de apresentar.

Quando os iniciadores da virada lingüística decidiram que estava na hora de traçar uma 
linha clara entre lógica e psicologia, ainda desejavam fazer o que Kant havia falhado em 
fazer: pôr a filosofia no caminho seguro da ciência. Assim, anunciaram a descoberta de 
uma nova disciplina – uma disciplina que serviria a muitos dos mesmos propósitos que 
a psicologia transcendental kantiana, mas que seria "puramente formal". Esta disciplina 
– variavelmente chamada "filosofia lingüística", "filosofia da linguagem", e "uma teoria 
sistemática dos significados" – nos permitiria realizar aquilo que Kant havia tentado 
fazer, mas havia falhado. Permitir-nos-ia tanto resolver ou dissolver todos os velhos 
problemas filosóficos. Isso seria possível porque seria uma teoria não da representação 
em geral, mas da representação lingüística. 

Como resultado da popularidade da virada lingüística, "nonsense" tornou-se um termo 
filosófico – assim como "representação" havia se tornado um nas águas de Kant. 
Filósofos começaram a pensar neles próprios como especialistas em detectar disparates 
(!). O trabalho da filosofia será feito, afirmavam, se todos nossos conceitos tivessem 
sido analisados. Tudo o que tínhamos de fazer seria usar algum senso comum, e alguma 
lógica simbólica, e os problemas tradicionais da filosofia seriam resolvidos. Uma vez 
que percebêssemos que os problemas de filosofia eram, em um sentido ou outro, 
problemas da linguagem, tudo estaria livre de obstáculos.

Mas a falha da intervenção positivista nas políticas culturais é evidente agora. A idéia 
de que os filósofos deveriam empregar "métodos lingüísticos" para expor o caráter 
ilusório dos problemas filosóficos tornou-se uma mera curiosidade. A despeito da 
importância do trabalho de Ryle em clarear o caminho para filósofos da mente como 
Sellars, Dennett e Davidson, ninguém hoje deseja acusar Descartes de ter feito um "erro 
categorial". Ninguém pensa que ele não tenha, inafortunadamente, notado que 
enunciados sobre a mente eram "híbridos categorial-hipotéticos". Tão pouco ninguém 
hoje em dia leva a sério a máxima de Austin segundo a qual "a linguagem ordinária é 
sempre a primeira palavra". Apesar de muitos filósofos ainda aceitarem o rótulo 
"analítico", não mais almejam explicar o que uma "análise filosófica" de um conceito é, 
nem, por quais critérios rigorosos as análises alternativas devem ser julgadas. Estão 
satisfeitos em simplesmente argumentar a favor de uma ou outra teoria filosófica, sem 
clamar controlar ferramentas metodológicas especiais, especificamente lingüísticas.



A virada transcendental e a virada lingüística foram ambas levadas a cabo por pessoas 
que pensavam que disputas entre filósofos pudessem ser vistas, proveitosamente, desde 
um ponto de vista arquimediano separado das controvérsias conduzidas por tais 
filósofos. A idéia, em ambos os casos, era a de que deviríamos dar um passo atrás da 
controvérsia e mostrar que o choque de teorias só é possível porque ambos os grupos de 
teóricos esqueceram algo que já estava lá, esperando por ser notado. Para Kant, eles não 
notaram os limites colocados pela natureza de nossas faculdades. Para aqueles iniciados 
na virada lingüística, falharam em compreender as condições de significação 
lingüística. 

É difícil reconciliar esse movimento de "dar um passo atrás" com a visão da "prática 
social" da linguagem e pensamento que leitores pragmatistas acham nas entrelinhas do 
Investigações. Essa é a visão epitomizada na máxima wittgesteiniana "Não procure o 
significado, procure o uso". Não é uma "teoria-uso do significado", mas sim um repúdio 
à idéia de que precisamos de um modo de determinar significados.[14] Vê a tentativa de 
se ter tal teoria como sucumbindo à esperança de que a linguagem possa ser vista 
lateralmente, tornando visíveis os postes nos quais a linguagem está atada ao mundo. A 
máxima de Wittgenstein sugere ao leitor pragmatista que a qualquer enunciação pode 
ser dada significação por estar sendo rebatida por tempo suficiente em formas mais ou 
menos previsíveis. Pode-se distinguir modos mais úteis de modos menos frutíferos de 
falar, e, desta forma, teorias científicas ou filosóficas melhores de teorias ruins. Mas é 
difícil dar espaço para a noção de Wittgenstein de "disparate (nonsense) oculto". 

                        *********************************

           Alice Crary rejeita explicitamente apropriações pragmatistas de Wittgenstein. 
Ela acha um erro ler Wittgenstein como tendo favorecido "certas teses metafísicas 
sobre a natureza da lógica e da linguagem no Tractatus" e como as tendo rejeitado mais 
tarde "a favor de algo como sua negação".[15] A visão que ela pensa ser a errada é 
aproximadamente a que defendo, mas reformularia a sua afirmação ao omitir ambas as 
palavras "metafísicas" e "a natureza da". Pragmatistas, ao menos aqueles do meu tipo, 
diriam, ao invés, que Wittgestein simplesmente mudou de idéia sobre a melhor forma de 
falar sobre lógica e linguagem.
           
Suspeito que Crary, Conant e Diamond retrucariam que não se pode evitar a metafísica 
enquanto ainda se oferece teorias sobre a relação entre linguagem e realidade. Nesse 
sentido, Crary define uma sentença metafísica como aquela "apresentada desde um 
ponto de vista externo à linguagem". Presumivelmente, considera explicações de 
"prática social" da linguagem como as de Davidson e Brandon como apresentadas dessa 
forma. Pensa que tal ponto de vista é aquele ao qual "aspiramos ou pensamos que 
precisamos assumir quando estamos filosofando – um ponto de vista da linguagem 
como se imaginássemos que fora dela poderíamos obter uma visão clara da relação 
entre linguagem e mundo". Isso, diz, "não é mais do que a ilusão de um ponto de vista". 
Quando assumimos tal ponto de vista "não concluímos dizendo algo coerente sobre 
como as coisas estão posicionadas".[16]

Wittgensteinianos pragmatistas estão dispostos a concordar com essa linha de 
pensamento na seguinte medida: concordamos que não existe nada útil a dizer sobre a 
relação entre duas grandes entidades chamadas "linguagem" e "mundo". Suspeitamos 



que essas entidades sejam apenas as [entidades] familiares, e de certo modo 
desacreditadas, anteriormente conhecidas como "Sujeito" e "Objeto". Há, entretanto, 
muito a ser dito sobre o nosso comportamento lingüístico. Um exemplo é a tese de 
Davidson segundo a qual a maioria de nossas crenças deve ser verdadeira. Outro 
[exemplo] é a explicação de Brandon de como temos re-predicação e termos singulares 
em nossa língua. Uma seleção apropriada de tais doutrinas holísticas e inferencialistas é 
aquilo a que tenho me referido, casualmente e por conveniência de referência, como 
uma teoria "prática social" da linguagem. Essa teoria encontrou muita da sua inspiração 
inicial na crítica de Wittgenstein à definição ostensiva e ao "conhecimento por 
familiaridade".
           
Estão Sellars, Davidson, McDowell e Brandom admitindo "a ilusão de um ponto de 
vista"? Não vejo razão para crer nisso. Não parecem sofrer do "desapontamento natural 
com as condições do conhecimento humano" que Crary, seguindo Stanley Cavell, diz 
dar origem à "nossa tendência natural a nos enredarmos em confusão filosófica".[17]
Seus escritos não apresentam nenhum sinal de que alguma vez teriam levado muito a 
sério o ceticismo epistemológico.

Os terapeutas wittgesteinianos parecem, entretanto, concordar com Cavell de que tal 
desapontamento vem a nós tão naturalmente quanto, de acordo com Freud, o 
ressentimento edipiano. Desde essa perspectiva, a filosofia não seria apenas uma área de 
cultura entre outras, uma área que algumas pessoas acham interessante e outras não, 
mas sim uma cilada a qual cada um que começa a refletir fatalmente cai. "Os problemas 
que surgem a partir da má interpretação de nossas formas de linguagem ... são 
inquietações profundas." (PI, 111)

Não acho que tal tipo de desapontamento seja comum, mas acho sim que os terapeutas 
descobriram algo importante; que muitas pessoas, mas dificilmente todas, que acham 
filosofia intrigante estão à procura do inefável – algo que não pode ser colocado em 
palavras. Algumas vezes isso [o inefável] está no lugar de uma visão de Deus ou do 
Bem. Atualmente, entretanto, parcialmente enquanto uma causa e parcialmente como 
um efeito da virada lingüística na filosofia, isso expressa-se como um desejo de contato 
com "o Mundo" que não é mediado pela linguagem. Acho que Wittgenstein reconheceu 
esse desejo muito profundamente, mas reconheceu, cedo e tarde, que seria impossível 
preenche-lo. Assim, acho que Conant está na pista certa quando diz que "O objetivo [do 
Tractatus] é o de mostrar-nos que para além dos 'limites da linguagem' jaz, não a 
verdade inefável, mas sim …einfach Unsinn, simplesmente o sem sentido 
(nonsense)."[18]

Wittgenstein parece ter pensado que a necessidade em penetrar para além do 
pronunciável, necessidade de romper coma linguagem em direção a algo melhor, era 
algo mais do que simplesmente uma forma relativamente fora do comum de neurose 
obsessiva – uma a qual ele mesmo partilhava com outros desafortunados. Ele 
aparentemente acreditava que ela fazia parte da condição humana. Pensou que ao 
olharmos mais perto os resultados do sucumbir a esta necessidade poderíamos vir a 
entender melhor o que é ser um ser humano.

É certamente verdadeiro que o desejo de entrar em contato com algo que permanece o 
mesmo a despeito de ser descrito de várias formas continua aparecendo na filosofia. 



Resistência à critica de Wittgenstein à definição ostensiva, ou à doutrina de Putnam da 
relatividade da referência, pode ser facilmente mostrada como manifestações desse 
desejo. A necessidade de empurrar a linguagem para o lado e chegar à realidade 
"diretamente" reforçam a idéia de que demonstrativamente marcam a localização dos 
postes, os lugares nos quais a linguagem é amarrada ao mundo: "Isto é o que queria 
dizer por vermelho!".

O mesmo desejo, penso, subjaz à tentativa de Kripke de usar a expressão "This very 
thing” ("exatamente essa coisa") como uma forma de determinar exatamente um objeto 
independente de sua descrição. Isso motiva a insistência de Timothy Williamson de que 
ontologia é anterior à filosofia da linguagem porque, pace Sellars, "Ao definirmos 
palavras – por exemplo, termos de espécies naturais – precisamos apontar para 
espécimes reais."[19] Isso produz muitas outras tentativas como essas para achar aquilo 
que Derrida chamou "uma presença serena para além do alcance do jogo" .

Não é de qualquer forma óbvio que esse desejo, que algumas vezes se manifesta como a 
necessidade de "emitir um som inarticulado" (PI, 216), tenha raízes profundas. Um 
desejo pode ser compartilhado por Parmênides, Mestre Eckhart, Russell, Heidegger e 
Kripke sem que seja intrínseco à condição humana. Estamos realmente em condições de 
dizer que esse desejo é uma manifestação do que Conant chama "nossas mais profundas 
confusões da alma"?[20] Wittgestein estava certamente convencido de que de fato era. 
Mas a sua convicção pode nos dizer mais sobre Wittgenstein do que sobre filosofia. 
Quanto mais refletimos sobre a relação entre o uso técnico de Wittgenstein de 
"filosofia" e seu uso ordinário, mais ele nos aparenta ter redefinido "filosofia" para 
significar "todas as coisas ruins que me sinto tentado a fazer".

Essas redefinições persuasivas de "filosofia" são características da tentativa de dar um 
passo atrás da filosofia enquanto uma conversação contínua e ver tal conversação a 
partir de um pano de fundo estável, ahistórico. O conhecimento de tal pano de fundo, é 
pensado, nos permitirá criticar a conversação ela mesma, ao invés de participar dela. A 
virada transcendental kantiana e a posterior virada lingüística foram, como já disse, 
exemplos de tais tentativas mal sucedidas de sair da conversação. Kant não seria capaz 
de responder como foi capaz de adquirir tanto conhecimento não-empírico sobre os 
limites do pensamento. Os filósofos que concordam com Bergmann que os problemas 
de filosofia são problemas da linguagem não foram capazes de agüentar o fato de que 
suas definições da "lógica da linguagem" eram apenas sugestões práticas de como falar 
seria o melhor para nós.

Uma vez que desistamos do projeto de "dar um passo para trás", iremos pensar nos 
estranhos modos com os quais filósofos falam não como necessitando de serem 
elucidados a partir da existência, mas como sugestões para falar diferentemente, da 
mesma forma que sugestões feitas por cientistas e poetas. Alguns filósofos, temos que 
admitir, são "como selvagens, pessoas primitivas, que escutam as expressões dos 
homens civilizados, e então tiram as conclusões mais estranhas delas". (PI, 194) Mas a 
maioria deles não é assim. Eles são, ao contrário, contribuintes para o progresso da 
civilização. Bem informados sobre os impasses os quais passamos no passado, estão 
ansiosos que as gerações futuras possam passar melhor. Se nós vemos a filosofia 
segundo esse modo historicista, então temos que desistir da idéia de que exista uma 



relação especial entre algo ao qual chamamos "linguagem" e algo ao qual chamamos 
"filosofia".
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