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Este volume é constituído por textos apresentados no Instituto de
Filosofia da Linguagem da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa no âmbito do projecto As Investiga-
ções Filosóficas de Wittgenstein: Reavaliando um Projecto, financiado
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (PTDC/FIL-FIL/
099862/2008). À excepção do texto de Maria Filomena Molder, que
corresponde a uma versão portuguesa da apresentação feita no Work-
shop Prefaces to Wittgenstein’s Philosophical Investigations em 2010,
e do de António Marques, inicialmente apresentado num seminário
da Rede de Filosofia e Literatura também em 2010, as apresentações
tiveram lugar em 2011 no Seminário de Crítica Genética, um espaço
de discussão de temas do projecto iniciado no ano anterior. Aí partici-
param professores, investigadores e estudantes de pós-graduação in-
teressados em estudar a peculiar concepção daquele que deveria ter
sido o opus magnum de Wittgenstein enquanto superação do seu pri-
meiro livro, o Tractatus Logico-Philosophicus. Alguns estudos tiveram
origem num seminário de mestrado e doutoramento que leccionei no
Programa em Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa no primeiro semestre de 2010-2011, subordinado ao
tema Wittgenstein e a Ideia de Obra, e num seminário de doutora-
mento oferecido pelo próprio projecto que dirigi na Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas no segundo semestre de 2010-2011.

Reunindo trabalhos de autores com formação diversa, esta publica-
ção oferece ao leitor de língua portuguesa uma visão abrangente da
evolução filosófica e literária de um dos mais influentes pensadores
do século XX. Aqui são tratadas várias questões decisivas para a com-
preensão do estatuto da filosofia e da sua expressão, sendo lançada nova
luz sobre o modo como, em Wittgenstein, a formalidade dos enuncia-
dos filosóficos se articula inelutavelmente com o seu sentido.
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No primeiro ensaio, José Maria Vieira Mendes começa por explo-
rar de modo inovador um conto de Ludwig Tieck, Des Lebens Über-
fluss, onde semelhanças com a primeira obra de Wittgenstein são no-
tórias, nomeadamente no que concerne à metáfora da escada, que nos
deveria colocar na posição correcta para ver o mundo e assim também
aquilo que se pode dizer acerca dele. A análise gira em torno de uma
articulação da escada tractariana com algo que o próprio Wittgenstein
refere numa anotação de 6 de Novembro de 1930, dia em que pela
primeira vez esboça um prefácio para o seu novo trabalho filosófico:

Eu poderia dizer: se o lugar a que quero chegar fosse apenas
passível de ser alcançado através de uma escada, eu desistiria
de lá chegar. Pois o lugar aonde tenho realmente de ir tem de ser
esse onde verdadeiramente já estou.
O que é alcançável por uma escada não me interessa.1

Até que ponto é que as Investigações vão prescindir de um acesso
compreensivo possibilitado por uma escada, se, como diz Tieck, numa
das passagens citadas por Vieira Mendes, “[n]unca o ideal da nossa
concepção irá coincidir por completo com a realidade turva”? Terá
sido esse reconhecimento, o de que continuaremos inevitavelmente
a projectar um “ideal” (e veja-se o que Wittgenstein nos diz, por
exemplo, nas secções 101, 103 e 105 das Investigações) aquilo que mo-
tivou o fracasso do livro enquanto tal? Terão as Investigações ultrapas-
sado realmente a base ainda dogmática da filosofia inicial de Wittgen-
stein?

O ensaio de Frederico Pedreira incide sobre importantes aspectos
que nos ajudam a pensar sobre esta temática. Colocando em destaque
a chamada “Lecture on Ethics”, enquanto trabalho-charneira entre
o Tractatus e as Investigações, Pedreira salienta o comprometimento
de Wittgenstein com uma visão unitária do sentido, na qual se pro-
mova um esclarecimento pleno da nossa situação no mundo. É a ex-
traordinária complexidade de constituir isso, uma ædequatio daquilo
que se pensa com aquilo que (se) é, que realmente marca o percurso
filosófico wittgensteiniano, consubstanciado num livro cuja parte mais
importante nunca foi escrita e noutro que apenas existe como projecto.
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Compreender Wittgenstein implica, pois, colocarmo-nos nesse plano
para o qual ele incessantemente nos convida, plano esse que não se
constitui determinadamente mas, ao invés, indefinidamente.

Carlos Pereira segue na mesma direcção, procurando perceber,
no fundo, a razão pela qual Wittgenstein dirá, contrariando o estabe-
lecido no Tractatus, que “[n]ão existe um método da filosofia, mas
apenas mas existem, sim, métodos, tal como diferentes terapias”.2
A dificuldade consiste, precisamente, em conciliar os múltiplos modos
de consideração das coisas e de nós mesmos numa perspectiva que seja
satisfatória, que, no limite, possa deixar de se apresentar como uma
perspectiva — como o resultado de um método. A parte rasurada da
observação citada põe em evidência essa dificuldade. O que se tende
a fazer quando identificamos uma multiciplicidade de abordagens pos-
síveis é encarar novamente essa diversidade enquanto unidade (“Não
existe um método da filosofia, mas apenas existem métodos [...]”).
Este sondern nur é a consequência imediata do nosso processo sinte-
tizador, o qual Wittgenstein procura modificar, subsituindo a expres-
são inicial por wohl aber. O fracasso das Investigações enquanto livro
— e repare-se que esta formulação aparece poucos meses antes da
primeira submissão da obra para publicação — é a própria parado-
xalidade disto mesmo, o querer compreender a experiência humana
em todo o naturalismo de que se possa revestir, sendo que não nos é pos-
sível deixar de ser (e não meramente ter) uma perspeciva, um ponto
de vista.

Conciliar-me com aquilo que reconheço nunca poder ser alvo de
uma conciliação é algo igualmente tematizado por Miguel Almeida
no seu ensaio. Este analisa a possibilidade de a transcendentalidade
em geral se prestar à linguagem que temos, uma linguagem que —
e isso é algo que se torna particularmente patente na “Lecture on
Ethics”, também aqui equacionada — tem de se servir das mesmas
palavras para dar conta de estados de coisas cuja valoração extravasa
por completo a descrição factual dos conteúdos visados. É efectiva-
mente num alcance formal que o “eu” pode ser isolado; não há ne-
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2 MS 120, 85r. Esta observação, registada a 23 de Fevereiro de 1938, passaria para
o MS 116, 186, aparecendo depois como acrescento à página 91 (presumivelmente
ao §133) do(s) dactiloscrito(s) da chamada “versão final” das Investigações (TSS
227a/b). Ela encontra-se também nas denominadas Observações I e II (TS 228, 38,
§140; TS 230, 153, §542), concluindo, na verdade, a última daquelas.



nhum conteúdo equivalente ao “eu”, a isso que sou independente-
mente de tudo o que possa perceber como sendo meu. Um substan-
cialismo metafísico do “eu” no Tractatus dará lugar a uma diversi-
dade dos usos em que esse “eu” se dissolve nas Investigações, o que não
significa, pois, que a questão metafísica se dissolva. Já após ter con-
cluído o dactiloscrito da “versão final” das Investigações, mais exacta-
mente numa entrada de 27 de Abril de 1947, Wittgenstein anota:

Investigações filosóficas: investigações conceptuais. O essencial
da metafísica,: que não apresenta claramente lhe é clara a distinção
entre investigações coisais e conceptuais. A questão metafísica pa-
rece sempre coisal, quando na verdade o problema é conceptual.3

É muito interessante que Wittgenstein pergunte em seguida “o que
faz então uma investigação conceptual”, se “é uma investigação da his-
tória natural dos conceitos humanos”, referindo-se depois a Goethe.4
Este é um autor insistentemente visado por Maria Filomena Molder
na sua interpretação da “inclinação natural” de que Wittgenstein fala
em vários prefácios para as Investigações, incluindo o da denominada
“versão final”. A saliência dada por Molder à célebre expressão de
Buffon que Wittgenstein cita (“‘Le style c’est l’homme.’ ‘Le style c’est
l’homme même.”5) pode também ser enquadrada com algo que Witt-
genstein refere ainda no prolongamento dos passos acima citados:

É correcto dizer que as minhas investigações são caracteriza-
das por uma espécie de inutilidade [Zwecklosigkeit]? — Não
quero dizer que não possam servir para nada, mas que não são
feitas pronunciadamente com vista a um fim. É isto um caso de
“l’art pour l’art”? Não gostaria de dizer isso.6
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3 MS 134, 153. Esta observação foi incluída no TS 229, 412, §1616, assim como, com
algumas alterações, no TS 233b, 20, o segundo conjunto de recortes e colagens que
está na base do texto publicado como Zettel. É de referir que o recorte que antecede
a observação em análise, abrindo essa página, é constituído por uma citação de S. Agos-
tinho (“... quia plus loquitur inquisitio quam inventio ...”), encontrando-se em ma-
nuscrito “? | Vorwort” sobre ela. Essa citação já nos surge no MS 110, 300, MS 153a,
58v, e TS 211, 311.     
4 Cf. MS 134, 154.
5 Cf. MS 137, 140a-b.
6 MS 134, 154-155.



A hesitação que Wittgenstein demonstra na sequência destas in-
terrogações, referindo-se à necessidade de ver articulado o que inves-
tiga “com o resto da vida”, é uma marca evidente de um olhar poético
sobre o mundo que está para além — ou aquém — da própria poesia.
Esse desacordo é algo que Wittgenstein havia manifestado já de al-
guma maneira no Tractatus e que encontra uma formulação exemplar
nesta observação que datará de 1933, a qual foi posteriormente riscada:

Creio ter resumido a minha posição relativamente à filosofia
quando disse: a filosofia deveríamos poderíamos nós autentica-
mente apenas poetar [dichten]. Deve-se depreender daqui, pa-
rece-me a mim, até que ponto o meu pensamento pertence ao
presente, futuro ou ao passado. Pois ao dizer isto reconheci-me
também como alguém que de todo não faz aquilo que gostaria
de ser capaz de fazer.7

Mas esta ideia de que a poesia poderia veicular uma visão mais
adequada do mundo do que a da filosofia torna-se ainda mais fecunda
num apontamento de 23 de Abril de 1938, mais uma vez redigido so-
mente alguns meses antes de Wittgenstein submeter pela primeira
vez o seu novo livro para publicação. Essa anotação, também ela pos-
teriormente riscada, diz o seguinte:  

Quando não quero ensinoar autenticamente um pensamento
mais correcto, mas um outro /novo/ movimento do pensamento,
ensino autenticamente /quero portanto ensinar/ /o meu objectivo
é/ uma “transmutação dos valores” então e chego através disso
a Nietzsche assim como a isto, que eu segundo a minha opinião um
o filósofo deveria ser um poeta.8

As observações filosóficas que virtualmente formam as Investiga-
ções deveriam ter a expressividade característica da poesia, ou seja, fa-
zendo com que o elemento intelectual, reflexivo, desaparecesse na pró-
pria expressão. Mas a “inclinação natural” do seu pensamento apenas
lhe permitirá ter consciência de que deveria ser assim. O ensaio de
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Alberto Arruda explora, exactamente, a positividade de uma averi-
guação que, não pretendendo ser teorética, tem necessariamente de
se fixar em determinadas posições, começando isso a estabelecer-se
desde o início das Investigações. Se não é possível chegar a um acordo
entre aquilo que se queria ver e aquilo que se consegue ver, se não é
possível prescindir da consciência de que deveria haver esse acordo,
pode-se pelo menos entender melhor o uso que fazemos da linguagem
e eliminar uma série de incompreensões que tendem a paralisar as
nossas mentes. 

Paula Alexandra Carvalho recorre às várias observações sobre mú-
sica que se encontram nas Investigações para elucidar o modo como o
nosso conceito de “compreensão” deixa escapar aspectos fundamen-
tais que nele estão implicados. A poesia reaparece aqui por analogia
com o acesso que podemos ter a qualquer frase musical, tornando-se
evidente o paralelismo entre esta focagem e aquela que tem lugar na
designada “Parte II” das Investigações enquanto “filosofia da psico-
logia”. É o próprio Wittgenstein que afirma que “[a]s suas investi-
gações desde 1929 (inéditas) debruçam-se sobretudo sobre a filosofia
da psicologia e matemática”,9 o que mostra que a filosofia da lingua-
gem das Investigações só pode ser interpretada através de uma consi-
deração dos diversos conceitos psicológicos que fundam as nossas vi-
vências.  

É neste sentido que o ensaio de António Marques aborda a memó-
ria e os múltiplos elementos a esta relacionados, focando o procedi-
mento literário de Proust à luz dos apuramentos wittgensteinianos.
Ao reflectir sobre o modo como Proust rememora o seu passado e o
reconstrói literariamente, Marques põe em destaque a capacidade
imaginativa do humano para colocar o mundo perante si, um mundo
que não resulta, portanto, de uma memória que puramente corres-
ponda aos próprios factos experienciados. Isto é algo que encontramos
problematizado de um modo mais geral na secção 395 das Investiga-
ções, que refere que “[e]xiste falta de clareza sobre que papel desem-
penha a imaginabilidade [Vorstellbarkeit] na nossa investigação”,
acrescentando Wittgenstein: “Nomeadamente até que ponto ela sal-
vaguarda o sentido de uma proposição.”10 É interessante que numa

14

9 Cf. Wittgenstein, 2008, 409.
10 TS 227a/b, 225. Cf. ainda TS 242, 19, §292.



versão manuscrita desta observação encontremos explicitamente
“o poder imaginar” (das Sich-vorstellen-können) como variante aberta
de imaginabilidade,11 tornando-se evidente que não se trata aqui da
mera possibilidade de imaginarmos alguma coisa. O que está também
em causa é a imaginação enquanto âncora do nosso acontecimento,
algo que Wittgenstein clarifica na secção 397 ao escrever:

Em vez de “imaginabilidade”, pode-se igualmente dizer aqui:
apresentatividade [Darstellbarkeit] num determinado meio da
apresentação [Mittel der Darstellung]. [...]12

Não é por acaso que Wittgenstein refere na chamada “versão ini-
cial” das Investigações que “o meio de apresentação [Darstellungs-
mittel] pode criar uma ilusão [Einbildung]”.13 E não é também por
acaso que, antecedendo uma reformulação da observação em que diz
que “[a] filosofia poderíamos nós autenticamente apenas poetar”,
Wittgenstein enuncia que “[a] apresentação [Darstellung] da filosofia
pode apenas ser poetizada”.14 O último ensaio do livro, de Nuno Filipe
Ribeiro, relacionando a noção wittgensteiniana de jogo de linguagem
com o complexo heteronímico pessoano, contribui de forma muito im-
portante para um enfoque determinado de vários elementos da con-
cepção linguística das Investigações e permite-nos perceber melhor
observações metafilosóficas como aquelas. Ribeiro inclui ainda no seu
texto transcrições de vários documentos do espólio de Pessoa, designa-
damente sobre a visão deste da gramática.

Gostaria de agradecer aos autores destes estudos bem como aos res-
tantes participantes nos seminários do projecto em 2010 e 2011 pelo in-
teresse que manifestaram por esta temática e pela forma como contri-
buíram para o aprofundamento da mesma. Agradeço de modo muito
especial ao Professor António Marques pelo apoio entusiástico às inves-
tigações wittgensteinianas no Instituto de Filosofia da Linguagem.
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11 Cf. MS 179, 31v. Cf. ainda MS 129, 16.
12 TS 227a/b, 225.
13 Cf. MS 142, 137-138, §152, e TS 220, 109-110, §134. Cf. ainda, para além do pri-
meiro esboço desta observação no MS 157, 1v-2v, a formulação riscada da mesma na
“versão inicial melhorada” que constitui o TS 239, 104-105, §172, assim como TS
233b, 17.
14 MS 115, 30.
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