
Uma leitura do §1 das Investigações Filosóficas

Alberto Arruda

Para a maioria dos wittgensteinianos é habitual pensar sobre o pri-
meiro parágrafo das Investigações Filosóficas como representando
uma certa concepção da linguagem natural. Esta concepção particu-
lar tem como único propósito servir de exemplo negativo, sendo o seu
principal defeito o uso de definições ostensivas. Vou tentar fazer uma
leitura alternativa, que passa por conceber o primeiro parágrafo não
como a versão viciosa à qual as Investigações são uma resposta, mas an-
tes como uma imagem que precisa de ser explicada, precisamente por-
que contem nela, de forma positiva, os elementos fundamentais da-
quilo que se vai dizer nas Investigações acerca da linguagem natural.

Antes de sugerir a minha leitura gostava de relembrar um tique
wittgensteiniano que poderia parecer implicado nas minhas conside-
rações positivas acerca do primeiro parágrafo. Seria de esperar que, ao
dizer que as Investigações não são um ataque contínuo que começa
logo no primeiro parágrafo, eu poderia estar a sugerir uma leitura te-
rapêutica. Terapêutica tem, evidentemente, muitas leituras e partidá-
rios, todos diferentes entre eles, mas estou a usar o termo apenas para
denotar o conjunto de teorias que postula que Wittgenstein não teria
afinal nenhuma teoria e estaria apenas a tentar curar doenças filosó-
ficas. Os partidários desta leitura (pelo menos alguns deles) concorda-
riam comigo que o primeiro parágrafo não representa de facto ne-
nhum erro fundamentalmente grotesco1; seria apenas uma maneira

117

1 Por exemplo o segundo Baker (2004). Embora Baker rejeite a ideia de que o §1 é
uma descrição de um dominador comum a todas as teorias erradas, a sua leitura não
possibilita uma reabilitação. Isto porque há uma insistência na ideia de “o nosso mé-
todo” por oposição a “a nossa linguagem”. Talvez porque nos compromete menos
com uma qualquer posição acerca da linguagem e claro a promessa de um método é
mais aliciante.



típica de pensar a linguagem natural. Diriam depois que essa maneira,
tal como qualquer outra, é uma doença e que se tudo correr bem esta-
remos curados quando deixarmos de fazer perguntas acerca daquela
imagem ou quando deixarmos de tentar explicar aquele fenómeno
tal como Santo Agostinho tentou. No entanto, julgo que Wittgenstein
estava comprometido com as suas afirmações acerca da “nossa lin-
guagem” de uma maneira que ele próprio supunha mais certeira.

Quando disse que o primeiro parágrafo, juntamente com a citação
de Santo Agostinho, já contém todos os elementos que Wittgenstein
vai apurar ao longo das Investigações, estou-me a referir ao seguinte:
a imagem representa uma situação em que alguém está a ensinar um
procedimento a uma outra pessoa que precisa de aprender. Esta ideia
vai ser recuperada ao longo do livro de várias maneiras de forma a
explorar todas as suas implicações (sendo o §185 um dos exemplos mais
importantes). O que nos pode distrair no caso do §1, por oposição a ou-
tros parágrafos, é a famosa concepção de ostensão que estaria ali a ser
atacada. Esta ideia não é descabida, e a minha sugestão tenta apenas
recuperar o que se perde quando a consideração negativa contamina
por completo o §1. Não é descabida porque no §5 Wittgenstein fala
do nevoeiro que envolve a nossa concepção de linguagem, não nos
deixando perceber a sua forma primitiva. Este nevoeiro é causado se-
gundo ele pela noção de Bedeutung (significado). Mas se quisermos
levar a sério a escolha de palavras de Wittgenstein, percebemos que
é realmente só nevoeiro. A imagem do §1 parafraseada enquanto ne-
cessidade de aprendizagem fica intocada. Isto é, pelo facto de não estar-
mos a assistir a um mágico ritual de baptismo semântico no qual os
pais de Santo Agostinho determinam o significado daqueles objectos
em particular, não fica excluído o carácter indispensável daquele pro-
cedimento, nem aliás a sua utilidade (que é familiar num vocabulário
wittgensteiniano). Da mesma maneira que o comentário crítico do §5
parece identificar claramente a nossa concepção inimiga, a recupe-
ração daquilo a que chamei procedimento indispensável e útil é feita
logo no §6 onde Wittgenstein, depois de descrever novamente a ideia
inicial como “parte do importante treino”, faz uma qualificação a este
procedimento, que consiste em não mais do que apurar o nome: diz que
não lhe quer chamar definição ostensiva, porque a criança ainda não
sabe perguntar pelo nome do objecto, mas aprendizagem ostensiva de
palavras. É curioso que a necessidade de uma definição seja aqui ca-
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racterizada como dependente da capacidade de perguntar pelo nome.
A utilidade do objecto antecede então a putativa definição. Esta é
aliás uma intuição à qual é difícil dar conteúdo, e que reaparece (no
§604) relacionada com a ideia de reconhecimento. A sugestão é a de
que seria pouco verosímil imaginar que o reconhecimento de objectos,
ou mesmo a sua menção, é feito através de um processo de compara-
ção com uma designação que antecede o uso desses objectos. Isto é, que
definições seriam “como uma fotografia” que é utilizada para efectuar
comparações com os objectos actualmente presentes. No entanto, este
argumento não pode aqui ser desenvolvido. Para a presente discussão
é mais importante não perder de vista a ideia de que a utilidade da os-
tensão estaria dependente da necessidade de aprendizagem por parte
de alguém. Este é o primeiro ponto da leitura que estou a tentar su-
gerir para o §1. A necessidade de aprendizagem combinada com a im-
portante função do treino que consiste em apontar para objectos torna
legitima a cena familiar descrita por Santo Agostinho. A suposta “au-
gustinian picture of language” lida enquanto cristalização de uma
concepção errada (ainda assim normalmente mantida como impor-
tante) não reaparece em vários momentos das Investigações para ser
atacada, mas antes, e como estou a tentar defender, para ser reabilitada.
Assim que dissiparmos o nevoeiro, que mais não era do que sugerir que
o papel de Santo Agostinho era meramente passivo, percebemos que
há algo de indispensável nos gestos que aquelas pessoas protagonizam.
Podemos expressar no entanto alguma desconfiança em relação à me-
mória de Santo Agostinho. Mas Santo Agostinho admite à partida que
sabe de muitas destas coisas porque viu como tudo isto se passa com os
outros à sua volta (agora que é adulto). A desconfiança em relação a
esta explicação de Santo Agostinho seria equivalente à desconfiança
acerca da generalidade da qual a sua explicação depende. Mas para
questionar seriamente tal generalidade teríamos de questionar a uti-
lidade da sua descrição por completo e substituir esta por uma expli-
cação igualmente útil e intuitiva que se consiga evadir de tal gene-
ralidade. Esta sugestão de Santo Agostinho é aliás uma boa forma de
introduzir uma outra consideração feita nas Investigações. No §25
Wittgenstein afirma que dar ordens, contar histórias, entre outras
coisas, faz igualmente parte da história natural dos homens (“igual-
mente” por comparação com caminhar, comer, beber, brincar — o ca-
rácter ecléctico da lista deve-se à importância que Wittgenstein atribui
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a actividades que nos parecem à partida demasiado triviais).2 Não pre-
tendo defender nenhuma concepção particularmente wittgensteiniana
de história natural, mas esta afirmação é relevante para a presente dis-
cussão porque nos deveria fazer pensar na cena familiar de Santo
Agostinho como parte dessa história. É aliás a confiança nessa história
natural que suporta a crença de Santo Agostinho na utilidade de obser-
vações suas enquanto adulto para explicar a sua própria infância. Se
esta menção de uma história natural pode incluir a cena inicial das In-
vestigações, então aquilo que tenho estado a chamar reabilitação tem
de ser possível.

Gostava agora de tentar reabilitar dois ingredientes contidos no §1.
Podemos então designar o motivo que nos faz querer incluir a cena
inicial numa suposta história natural da seguinte maneira: Há um me-
canismo de designação de objectos que é fundamental na linguagem
natural. Este mecanismo é posto em prática num âmbito restritivo
onde os participantes são participantes por necessidade. A ideia de his-
tória natural ganha então alguma aplicabilidade quando associada
aquilo que estou a chamar âmbito restritivo. Mais do que fazer uma
história de algumas práticas humanas em particular (ou mesmo insti-
tuições) parece-me que o que nos está a ser dito é relativo à indispen-
sabilidade destas práticas. A lista podia ser prologada (ou podia aliás
ser completamente diferente). A indispensabilidade de tais práticas
impõem por isso um papel activo a, neste caso, Santo Agostinho. Como
foi dito antes, há de facto um nevoeiro na imagem inicial, que consiste
em construir o aprendiz como receptor de determinadas designações.
Este nevoeiro tem de ser dissipado — tais designações seriam apenas
úteis para alguém que poderia precisar delas. O que é então urgente
é perceber que a necessidade de tais designações é requerida ab initio,
e que estas não são desacompanhadas de uma certa restritividade que
legitima a sua aplicação. (Este é a questão que Wittgenstein vai tratar
nas suas considerações sobre normatividade.) Se tivermos estas adver-
tências presentes, nada impede que exista um âmbito que consiste em
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2 No manuscrito da versão pré-guerra das Investigações, Wittgenstein menciona
uma alternativa ao conceito de história natural, nada mais nada menos que a ideia
de “acções naturais”, mantendo a mesma lista de exemplos: “Befehlen, fragen, er-
zählen, plauschen, sind so natürliche Handlungen, wie gehen, essen, trinken spie-
len. //gehören zu unserer Naturgeschichte, so wie ….//” (Wittgenstein 2000, MS
142, 21, §26)



designar certos objectos presencialmente (aliás nem poderia existir
nada que impedisse tal facto). Estas designações não têm, por isso, de
ser construídas como “factos superlativos” porque supostamente se-
riam independentes de qualquer especificação (esta caracterização é
ainda parte do nevoeiro), podemos argumentar que em certos casos
designações podem ser trivializadas, e por isso seria excessivo especi-
ficar demais. Isto é, o desafio é ter uma cena inicial tal e qual a descrita
por Santo Agostinho, mas explicitada — em vez de substituir tal con-
cepção por uma outra. Uma imagem inicial reabilitada consistiria en-
tão em caracterizar os gestos protagonizados na cena como indispen-
sáveis no mecanismo de explicação presencial daqueles objectos. Estas
designações podem ser triviais, isto é, podem ser reconstruídas como
“os nomes daqueles objectos” sem mais especificação, dado que pode-
mos supor que Santo Agostinho usava tais nomes quando precisava de,
por exemplo, pedir a alguém uma daquelas coisas, tal como podemos
supor que alguém responderia a tais nomes e o corrigiria no caso de
engano. Esta correcção pode aliás passar por tornar salientes certas
propriedades do objecto, supondo por exemplo que Santo Agostinho
tinha identificado mal um objecto (mais uma vez o seu interesse na
correcção é fundamental). A sugestão é então a de que o apelo a objec-
tos faz parte da restrição que descrevi antes. Uma consideração deste
tipo aparece no §44 onde Wittgenstein por deferência (o tema que se
segue é a função de expressões deícticas) fala da possibilidade de fazer
considerações acerca da lâmina da espada Excalibur, mesmo que esta
esteja toda feita em bocados. Aqui podemos voltar à imagem inicial:
de alguma forma tal referência depende da aquisição de uma técnica
para dar nomes a um objecto, mas falta-lhe precisamente o elemento
presencial. Esta situação, sendo legítima, não exclui o tipo de referên-
cia que consiste em designar objectos presencialmente — é precisa-
mente uma observação por deferência. Deve no entanto ser notado
que Wittgenstein fala de um jogo de linguagem no qual tal referência
não-presencial seria possível; imagino que tal jogo seja realmente es-
pecífico, sendo que o exemplo de Wittgenstein é formado no presente:
“Excalibur tem uma lâmina afiada” (§44). Isto é apenas relevante
porque fora casos excepcionais, a referência não-presencial a um ob-
jecto que se desintegrou seria formulada no passado: “Excalibur tinha
uma lâmina afiada” ou “Excalibur teve uma lâmina afiada”. A minha
sugestão é a de que tal aprendizagem é feita por meio de algo parecido
com o que figura no §1. O que se está então a tentar reabilitar é a re-
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lativa banalidade da cena familiar, isto é, que o que Santo Agostinho
descreve é a sua vontade de perceber as especificações dadas pelos seus
pais. Os seus pais estavam então, para usar um termo de um vocabu-
lário que nos é familiar, a mostrar alguma coisa.

Em relação ao funcionamento de demonstrativos há alguns aspec-
tos interessantes a notar. É curioso que Wittgenstein comece o seu
comentário sobre demonstrativos por imaginar uma linguagem na
qual haveria nomes que poderiam ser apenas usados quando na pre-
sença dos respectivos objectos. Estes nomes seriam então funcional-
mente equivalentes a demonstrativos. Esta assimilação (entre os no-
mes imaginados e os demonstrativos) é crítica, e na sequência deste
argumento é dito que a relação entre esta classe de expressões e aquilo
que designam não é a de serem o nome, mas a de explicarem aquilo
que designam através de um gesto. Aqui o gesto aparece como forma
de isolar o objecto relevante sobre o qual se vai dizer alguma coisa.
Este gesto tem aliás aplicações que vão para além dos casos de que te-
mos estado a falar, ou seja, casos que envolvem objectos físicos. Uma
destas utilizações aparece no §185 onde Wittgenstein imagina um
aluno, que depois de se ter enganado num exercício que consistia em
prolongar uma série, aponta para a sua série (num papel supomos)
e exclama “Mas eu continuei da mesma maneira”. Este gesto é aqui
muito importante, porque é a maneira através da qual o aluno salienta
que as suas acções produziram o objecto em que ambos (ele e o profes-
sor) estão interessados. Naturalmente, a primeira crítica contra a uti-
lização deste argumento para tentar trazer alguma clareza ao §1 é a de
que neste caso não se trata de dar nomes. Aquele gesto não é o gesto
através do qual se atribui um nome à série. Mas julgo que é possível
assimilar o que se está a passar neste caso com aquilo que se passa no
§1. Em primeiro lugar, Wittgenstein quer nesta secção afastar uma
concepção platónica de série, ou de regra. A maneira que encontrou,
e como já mencionei antes, foi construir estas cenas de aprendizagem
que são aliás muito semelhantes às do §1. Com semelhante quero dizer
que o facto de encontrarmos o mesmo tipo de técnicas e objectos (alu-
nos, professores, gestos de apontar) em ambas as cenas não é de todo
coincidência. Em segundo lugar, podemos falar do gesto de apontar do
aluno como a expressão natural do seu interesse. Isto é, como a ma-
neira de salientar a sua concepção daquilo que fez (o seu interesse na-
quilo que fez é aqui coextensivo com o seu interesse em fazer aquilo
que lhe foi dito para fazer). Apontar no mundo para certos aspectos e
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a relevância destes naquilo que se quer dizer é uma parte fundamen-
tal da linguagem. A cena inicial é uma amostra dessa aprendizagem.
Mais uma vez, a oposição entre esta cena de aprendizagem e a prota-
gonizada por Santo Agostinho teria como fundamento, apenas, a apa-
rente passividade de Santo Agostinho. Talvez Santo Agostinho en-
quanto criança não precisasse de definições para objectos para os quais
não era ainda capaz de encontrar qualquer uso, mas certamente preci-
sava de aprender palavras que lhe seriam úteis quando quisesse ex-
primir uma ideia sua acerca de tal objecto, da mesma maneira que o
aluno do exemplo do §185 (em ambos os casos: apontar para coisas é
um esforço conjunto que envolve mais do que aquele que aponta).
O erro que consiste em imputar uma certa imagem de passividade ao
§1 está relacionado com a inutilidade de tecer considerações acerca da
possível idade de Santo Agostinho. Este erro é motivado pela descrição
do próprio, que divide a sua descrição numa primeira fase em que ape-
nas prestava atenção e numa segunda fase em que começou a utilizar
estes sons que ouvia. Mas esta descrição sequencial é provavelmente
algo artificial. Podemos argumentar contra a artificialidade desta ima-
gem, fazendo notar que Santo Agostinho salienta na sua descrição que,
para além das palavras que ouvia, percebia que quem as utilizava (e
depois seguem-se descrições de acções) pedia, possuía e rejeitava al-
guma coisa.

Embora o argumento defendido até agora seja modesto, julgo que
representa uma maneira de ler as Investigações que traz algumas van-
tagens. Conceber as Investigações como sendo uma interpretação e
explicitação daquilo a que chamei a cena inicial, implica abandonar
uma leitura que se concentra em apenas demolir todas as concepções
de linguagem natural, que são à partida intuitivas, pondo no seu lugar
o conceito de uso. A utilização estratégica deste conceito a fim de evi-
tar compromissos com teorias mais intuitivas (ou comuns) acerca da
linguagem natural exclui em grande medida a possibilidade de en-
tendermos o projecto wittgensteiniano. Não é assim tão errado que nos
tenhamos de comprometer com algumas teorias. O que Wittgenstein
pretende é testar todas estas teorias familiares e evitar o isolamento
que uma descrição de uma teoria muitas vezes implica. No fundo, trata-
-se de evitar a peculiar sequencialidade que fiz notar acerca da descri-
ção do próprio Santo Agostinho. Mas é importante salientar mais uma
vez aquilo que caracteriza a leitura que tenho estado a sugerir: Esta lei-
tura teria o §1 como apresentando de uma forma intuitiva os elemen-
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tos que devem depois ser investigados ao longo do livro. Ou seja, coisas
como gestos de apontar, aprendizagem, necessidade, acções, intenções,
objectos físicos, nomes, alunos, professores e o acto de perceber. To-
das estas coisas são submetidas a uma investigação que começa por
situar estes conceitos no âmbito de actividades que nos são familia-
res. Por isso mesmo seria estranho que a primeira cena que nos é
apresentada não fosse precisamente isso mesmo.3
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