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A fi lo so fia da lin gua gem de Witt gens tein e suas im pli caç ões
para só cio-psi co lin güís ti ca

Witt gens tein´s Phi lo sophy of Lan gua ge and its Impli ca tion
in So cial Psycho-Lin guis tics

Mar cel de ALMEIDA FREITAS
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RESUMEN

En este ar tícu lo se pre sen tan al gu nos apor -
tes a lo que se ha con ve ni do en lla mar la “fi lo so -
fía del len gua je” en Witt gens tein, de acuer do a
los re cien tes es tu dios que se han rea li za do en so -
cio lin güís ti ca y psi co lin güís ti ca. Entre es tos
apor tes, se pue den des ta car una vi sión prag má ti -
ca del len gua je y las for mas in ter su je ti vas de la
vida, en cuan to que de ter mi na das por la cul tu ra y
los mo dos de sig ni fi ca ción del len gua je.
Pa la bras cla ve: Wiit gens tein, len gua je, cien cias 
so cia les, lin güís ti ca.

AB STRACT

This ar ti cle pres ents cer tain el e ments of
what has been called the lan guage phi los o phy of
Wittgenstein ac cord ing to re cent stud ies car ried
out in sociolinguistics and psycholinguistics.
Among these el e ments, a prag matic vi sion of
lan guage and inter-sub jec tive forms of life can be 
pointed to from a pragmatica per spec tive of lan -
guage, in that they are de ter mined by the cul ture
and the sig ni fi ca tion modes of lan guage.
Key words: Wittgenstein, lan guage, so cial sci -
ence, lin guis tic.
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INTRODUCÃO

Con for me al guns au to res, a épo ca atu al vem re ce ben do mu i tas de sig na ções di fe ren -
tes: ‘so ci e da de pós-in dus tri al’, ‘era do va zi o’, ‘ci vi li za ção da ima gem’, ‘era do in di ví -
duo1’, etc., tais cli chês, se gun do ele, bus cam res pon der a uma tá ci ta ca rên cia da ci vi li za ção
con tem po râ nea em cri ar para si in ter pre ta ções e te o ri as ex pli ca ti vas, já que, mais do que em 
ou tros mo men tos, a so ci e da de oci den tal de hoje traz a ur gên cia de se auto-en ten der. Além
dis so, car re ga a vi cis si tu de de apre sen tar uma auto-ima gem, pro ble mas, pa ra do xos, suas
pró pri as sa í das e suas li mi ta ções, além de uma in fin dá vel ca pa ci da de de ori gi nar her me -
nêu ti cas. Por tan to, urge “a ne ces si da de de ex plo rar to das as pos si bi li da des que uma cul tu ra 
‘lo go cên tri ca’ se im põe” (Con dé, 2001:9)2.

To da via, a re a li da de con tem po râ nea con tém não so men te múl ti plas ver sões do real,
mas tam bém como que uma sus pe i ta do ter ri tó rio a par tir do qual tais in ter pre ta ções são eri -
gi das. O pró prio sen ti do de Ra zão vem sen do ques ti o na do in ter na men te. Assim, há den tro
da cul tu ra oci den tal atu al uma ‘cri se da ra zão’. Esta se apre sen ta es pe ci al men te a par tir do
pro ble ma da fun da men ta ção do sa ber, aliás, a par tir do fra cas so da pre ten sa fun da men ta ção 
úl ti ma do co nhe ci men to (Con dé, 2001). Com isto não se bus ca re du zir o pro ble ma da Ra -
zão à sim ples ques tão de um fun da men to úl ti mo; mas, in ver sa men te, en ten de-se que a ra ci -
o na li da de pode pres cin dir de uma fun da men ta ção úl ti ma.

Um mo de lo de Ra zão ba se a do em Witt gens te in é di fe ren te de uma con cep ção or to -
do xa por que aban do na a ne ces si da de de uma fun da men ta ção úl ti ma na sua ela bo ra ção.
Por tan to, é pre ci so des ta car que essa as so ci a ção en tre fun da men ta ção e ra ci o na li da de foi
re cor ren te na his tó ria da Fi lo so fia oci den tal, con se quen te men te, a de ca dên cia da no ção de
fun da men ta ção co la bo rou fru ti fe ra men te para a cri se da ra ci o na li da de na mo der ni da de3.
Witt gens te in (1994) aban do na a ten ta ti va de ca te go ri za ção, usan do, em lu gar des ta ta re fa,
as no ções de gra má ti ca e de jo gos de lin gua gem, am bos li ga dos a con tex tos so ci a is es pe cí -
fi cos. Des te modo, ten tar-se-á apon tar como a idéia de que não exis tem pro po si ções a pri o -
ri in flu en ci ou a psi co lin güís ti ca e a só ci o lin güís ti ca pós-Witt gens te in.

Nes te sen ti do, des de uma pers pec ti va da Fi lo so fia da Lin gua gem witt gens te i ni a na,
ten tar-se-á nes te ar ti go es bo çar al guns pon tos que au xi li em na re fle xão so bre a cri se da ra -
ci o na li da de e as im pli ca ções des ta cri se para a emer gên cia dos es tu dos lin güís ti cos. Tal in -
ten to, ain da que gran de men te ins pi ra do em Witt gens te in, não se pro põe a ser um des do bra -
men to de seu pen sa men to de modo es tri to. Entre os pres su pos tos que po dem ser in fe ri dos
da obra ul te ri or de Witt gens te in es tão 1- o de que não há so men te um úni co tipo de Ra zão,
2- e que ele for ne ce um cor po teó ri co tal que pode ser vir de ins tru men to para se tra tar das
com ple xas ques tões com as qua is a ra ci o na li da de atu al se de pa ra, tais como a di ver si da de
cul tu ral, a sub je ti vi da de cam bi an te, a al te ri da de, os di ver sos dis cur sos ci en tí fi cos, etc.
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1 Tais con cei tos Mo re no (1995) re ti rou de Her bert Mar cu se, Gi lles Li po vestsky, Gil bert Du rand e Alain Re -
naut, res pec ti va men te. 

2 O con cei to de lo go cen tris mo aqui deve ser en ten di do como sen do o fato de que a cul tu ra oci den tal re te ve o
lo gos como sua re ferê ncia cen tral. 

3 Con for me Con dé (2001), a mo der ni da de se cons ti tui, grosso modo, a par tir do ques tio na men to dos va lo res
clás si cos. 



A lin gua gem pode ser de fi ni da como um sis te ma de sig nos, um con jun to de me ca nis -
mos co mu ni ca ci o na is e de ins tru men tos para o pen sa men to. Nes te sen ti do, a gran de va ri e -
da de de idi o mas acom pa nha a enor me va ri a bi li da de de so ci e da des hu ma nas, sen do o fato
cul tu ral por ex ce lên cia (Pe ter fal vi, 1973). A Lin güís ti ca, en quan to ramo de sa ber das ciên -
ci as hu ma nas, tem dois olha res es pe cí fi cos e com ple men ta res, a so ci o lin güís ti ca e a psi co -
lin güís ti ca; am bas se de bru çam so bre o mes mo fe nô me no, a lin gua gem hu ma na, en tre tan -
to, com en fo que dis tin tos. Estes es tu dos ga nha ram gran de pro pul são, so bre tu do a par tir da
dé ca da de 1960, sob a in fluên cia do es tru tu ra lis mo fran cês, atra vés da Psi ca ná li se la ca ni a -
na e da Antro po lo gia levi-stra us si a na.

A FILOSOFIA DA LINGUAGEM WITTGENSTEINIANA E A CRISE 

DA RAZÃO MODERNA

No sé cu lo XVII, com a que da dos va lo res do mun do fe u dal a par tir de di ver sas cri ses
(eco nô mi ca, re li gi o sa, po lí ti ca, etc.) que pro vo ca ram um cer to ‘des lo ca men to’ do ser hu -
ma no, o pro gra ma da mo der ni da de ope rou com a cren ça de que a ra ci o na li za ção da vida
não so men te con tro la ria a na tu re za in dô mi ta, mas tam bém li ber ta ria o ser hu ma no do seu
jugo; tal idéia atin giu seu cume du ran te o ilu mi nis ta sé cu lo XVIII. No en tan to, a par tir des te 
pe río do, a Ra zão mo der na não se efe ti vou como ca paz para ga ran tir a re so lu ção das ques -
tões ful cra is do ser hu ma no. Assim, no sé cu lo XIX, in te lec tu a is como Ki er ke ga ard, Fre ud,
Marx e Ni etzsche, se tor nam os bas tiões da dú vi da quan to à per ti nên cia do pro je to de ra ci o -
na li za ção do uni ver so, como al me ja do pela mo der ni da de4.

Pen sa do res acer ca da mo der ni da de como Arendt (1972) ou Fou ca ult (1987), por
exem plo, apon tam que es tes in te lec tu a is fo ram as fi gu ras de van guar da da re bel dia que as -
so lou as ciên ci as con tra o pa drão de ra ci o na li da de im pe ran te até en tão. Então, ins ta u ra-se a
pas sa gem para a pós-mo der ni da de5. Não ape nas foi in da ga do os pro ces sos eco nô mi cos vi -
gen tes (Marx), a ex tre ma cen tra li za ção bu ro crá ti ca (We ber), a in ten sa ra ci o na li za ção da
sub je ti vi da de (Fre ud) ou a pre do mi nân cia da vi são ide a lis ta so bre a Ra zão con cre ta (Ki er -
ke ga ard), mas tam bém é pos to sob sus pe i ta o pró prio con ce i to de Ra zão (Ni etszche). No -
va men te o in di ví duo per de seu ar ca bou ço re fe ren ci al. Isto tam bém de sen ca de ia a sus pe i -
ção so bre a pró pria in te li gi bi li da de do real for ne ci da, até o mo men to, pela ra ci o na li da de
mo der na.

Por con se guin te, o pa ra do xo cri a do pela cri se da Ra zão mo der na pa re ce, con tra di to -
ri a men te, se pos tar como a in da ga ção prin ci pal para o pen sa men to atu al, ou seja, tal vez a
ques tão mais ur gen te seja: qua is os no vos pa râ me tros de cons ti tu i ção da Ra zão, a par tir dos
qua is se apre en de o mun do sem se ape lar a uma fun da men ta ção es sen ci a lis ta da ra ci o na li -
da de e que tam bém não ape le à re la ti vi da de ex tre ma? No en ten di men to de Con dé (2001),
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4 Para Con dé (2001), os ques tio na men tos na Ma te má ti ca, a teo ria da evo luç ão, a fí si ca quân ti ca e a teo ria da
re la ti vi da de –do fi nal do sécu lo XIX e iní cio do sécu lo XX– ser ão os arau tos de uma ou tra ra cio na li da de den -
tro do cam po da ciên cia. Pode-se acres cen tar tam bém a ino va do ra teo ria do in cons cien te, no cam po das ciên -
cias hu ma nas. 

5 É re la ti va men te um con sen so na ciên cia his tó ri ca oci den tal que a as sim de no mi na da Mo der ni da de teve iní -
cio por vol ta da se gun da me ta de do sécu lo XVIII, com as re vo luç ões fran ce sa e in dus trial e foi até a dé ca da
de 1960-70, quan do vá rios mo vi men tos de ca rá ter con tes ta tó rios eclo di ram no mun do apon tan do para pro -
fun das mu dan ças só cio-po lí ti co-cul tu rais e econô mi cas: esta se ria a pós-mo der ni da de. Do pon to de vis ta da
Raz ão, con clui-se que a bus ca de ou tros mo de los, que não os new to nia nos, por exem plo, se fa zia ne ces sá ria.



se ria den tro des ta pers pec ti va mais abran gen te do pen sa men to con tem po râ neo – com sua
cri se da Ra zão – que se po de ria si tu ar o tra ba lho de Witt gens te in.

Nes te sen ti do, o in te res se mais for te so bre a obra witt gens te i ni a na deve ser re fle tir, a
par tir de sua pro du ção, al gu mas pro pos tas para au xi li ar no equa ci o na men to de as pec tos
cru ci a is des ta cri se da ra ci o na li da de. Embo ra a bus ca pela te o ri za ção acer ca da cri se da ra -
ci o na li da de na qual se en con tra a pre sen te so ci e da de oci den tal não te nha sido alvo di re to de 
Witt gens te in, sua obra pode ser per ce bi da como bem fér til para esta te má ti ca. Espe ci al -
men te a fi lo so fia mais ama du re ci da des te au tor for ne ce al guns sub sí di os para se ins pe ci o -
nar este qua dro so ci al mais am plo e con ce de al gu mas res pos tas que au xi li am a elu ci dar tal
pro ble má ti ca. Des ta ma ne i ra, as re fle xões de Witt gens te in “(...) con tém os ele men tos bá si -
cos para a dis cus são con tem po râ nea so bre a ra zão” (Welsch, apud Con dé, 2001:13).

Di an te dis to, é lí ci to en ten der Witt gens te in en quan to her de i ro des ta cri se da ra ci o -
na li da de, não obs tan te a Fi lo so fia por ele re a li za da es te ja ins cri ta num con jun to mais par -
ti cu lar, a sa ber, o da Fi lo so fia ana lí ti ca, na qual a te má ti ca da cri se da Ra zão não se mos tra 
como pri o ri da de, sen do que a re fe ri da con tri bu i ção for ne ci da pelo tra ba lho de Witt gens -
te in para se re fle tir es tes pro ble mas se lo ca li za na no me a da ‘vi ra da lin güís ti ca’ pela qual
pas sou a Fi lo so fia mais re cen te (Con dé, 2001). Com isto, é a par tir do lu gar pri vi le gi a do
dado à lin gua gem, por meio da ‘prag má ti ca da lin gua gem’, que tais te mas são efe ti va -
men te tra ta dos.

A al ter na ti va ora apre sen ta da para se li dar com o tema da Ra zão aqui dis cor ri do, ou
seja, a par tir da Fi lo so fia da Lin gua gem de Witt gens te in, é di ver sa das pro pos tas que vem
sen do ba se a das nes te pen sa dor. Assim, con for me Ha ber mas (1989), tal qual a Lin güís ti ca,
aque la Fi lo so fia não de tém o ca rá ter uni ver sa li zan te ne ces sá rio a uma prag má ti ca uni ver -
sal. Em ou tra fren te, Rorty (1980) sus ten ta que a plu ra li da de e o as pec to ‘as si mé tri co’ da
Fi lo so fia witt gens te i ni a na –bem como seu im plí ci to re la ti vis mo– se con fi gu ra não so men -
te como o que Witt gens te in pos sui de mais in te lec tu al men te pri mo ro so, mas se cons ti tui na
úni ca tri lha pos sí vel para se tra tar a pro ble má ti ca da Ra zão.

A pri me i ra ob je ção que pode ser fe i ta às le i tu ras da Fi lo so fia de Witt gens te in no es -
cla re ci men to da Ra zão pós-mo der na é a de que, em gran de par te, não abor da ram ade qua -
da men te a no ção de ‘re la ti vis mo’ nes te au tor, além do que, va ri am de um in ten so ide a lis -
mo a um in ten so em pi ris mo, sen do que al gu mas ain da, como ad ver te Con dé (2001), po -
dem ser de no mi na das de ce ti cis tas. Des ta for ma, es tas aná li ses não atin gem as re a is pos -
si bi li da des per ti nen tes àque la obra. Qu i çá a di fi cul da de em no tar que a Fi lo so fia de Witt -
gens te in não im ple men ta com ple ta men te um po si ci o na men to ide a lis ta ou re a lis ta ve nha
do fato de que em um ou ou tro pon to de seu tra ba lho haja ele men tos que sub si di em tais
pos tu la dos.

Di an te dis to, Har ri es (1968) su põe duas al ter na ti vas ‘o pos tas’ –em pi ris ta e ide a lis ta– 
de abor da gem de Witt gens te in. Po rém, tal qual vá ri os es tu di o sos des ta Fi lo so fia, ele não
nota que tais in ter pre ta ções ‘con trá ri as’ apa re cem por que na ver da de não se con si de ram to -
das as im pli ca ções da prag má ti ca da lin gua gem do Witt gens te in ma du ro. De modo ge ne ra -
li zan te, es tas pos si bi li da des de le i tu ra es cla re cem os mo ti vos pe los qua is in te lec tu a is de
am bas cor ren tes lêem Witt gens te in. Em fun ção dis to, edi fi cam ten ta ti vas de so lu ção para a
cri se da ra ci o na li da de mo der na opos tas en tre si. Assim, par tin do de pres su pos tos dis tin tos,
a pro du ção witt gens te i ni a na é apre en di da par ci al men te, o que pode ser, numa pers pec ti va
her me nêu ti ca, cor re to. No en tan to, além de in sa tis fa tó ri as para es cla re cer as pec tos da cri se
da Ra zão, tais pro pos tas não ex plo ram as ver da de i ras ra mi fi ca ções da Fi lo so fia da Lin gua -
gem em Witt gens te in.
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Uma pos si bi li da de para uma so lu ção pla u sí vel acer ca da cri se da Ra zão, à luz da Fi -
lo so fia witt gens te i ni a na, é a con tri bu i ção dada pelo tra ba lho de Con dé (2001), por exem -
plo. Este au tor in for ma que, de modo ge ral, as per cep ções ou crí ti cas do pen sa men to de
Witt gens te in são ela bo ra das des de uma in ter pre ta ção clás si ca da sua pro du ção in te lec tu al.
Esta vi são tra di ci o nal, na qual se fun da men tam Ha ber mas e Rorty en tre ou tros, pos sui dois
pon tos es sen ci a is: 1- o ‘con se lho’ de ja ma is se cri ar te ses fi lo só fi cas e 2- o de en ta bu lar
uma se ve ra ins pe ção da lin gua gem, pois, por in ter mé dio dela pode-se re cha çar equí vo cos
ori un dos do exa me in de vi do das pa la vras. Estas de vem, en tão, ser de com pos tas ana li ti ca -
men te.

Logo, se gun do Witt gens te in, não so men te te ses fi lo só fi cas não de ve ri am ser for mu -
la das, mas tam bém te o ri as des te tipo: “(...) não de ve mos cons tru ir ne nhum tipo de te o ria
(...)” (1994:109). Isto se de ve ria ao fato de que, para ele “(...) a fi lo so fia não elu ci da nada e
não con clui nada (1994:126). Assim sen do, para al guns pen sa do res, ele es ta ria en tão pre -
co ni zan do o es que ci men to do lo gos e o ‘fim’ do pen sar fi lo só fi co. To da via, em bo ra re al -
men te al gu mas te ses se jam, como ele afir ma, ‘tri vi a is’, isto não quer di zer que não se jam
im por tan tes e con tri bu am de al gu ma for ma para o ca mi nhar do pen sa men to oci den tal mo -
der no.

Ao de fen der a pers pec ti va de uma aná li se da lin gua gem con sig na da ao ‘man da men -
to’ de não se ela bo rar te ses em Fi lo so fia, as in ter pre ta ções usu a is ne gam em Wit ti gens te in
–ex plí ci ta ou im pli ci ta men te– a exis tên cia de al gum con jun to ex pli ca ti vo do sis te ma e da
ope ra ci o na li za ção lin güís ti ca e, em ra zão dis to, da ra ci o na li da de. Não obs tan te não pos sa
ser no me a da ‘fun da men to úl ti mo’, a Fi lo so fia da Lin gua gem do Witt gens te in ma du ro é ca -
paz de fo men tar um pa drão de ra ci o na li da de que per mi te li dar de ma ne i ra as saz pro lí fe ra
com a cri se da ra ci o na li da de.

Por ven tu ra o prin ci pal obs tá cu lo que di fi cul te a com pre en são da sua no ção de gra má ti -
ca como um mo de lo de ra ci o na li da de se en con tre no con ce i to tra di ci o nal de ‘a ná li se da lin -
gua gem’ na se gun da eta pa do pen sa men to witt gens te i ni a no. Cer ta men te, a aná li se da lin gua -
gem apre sen ta um pa pel de ve ras im por tan te no qua dro ge ral da li te ra tu ra de Witt gens te in,
po rém, o que seja uma ‘a ná li se da lin gua gem’ não obri ga to ri a men te deve se re du zir à con -
cep ção que clas si ca men te se con sig na às Inves ti ga ções Fi lo só fi cas. Assim sen do, as aná li ses
efe ti vas nes ta obra não são exa mes no sen ti do de se ‘des co brir’ um sen ti do se cre to nos mo dos 
de ex pres sões lin güís ti cas. Para ele, toda sig ni fi ca ção é eri gi da na e pela prag má ti ca da lin -
gua gem, que por sua vez é par ti cu lar a de ter mi na das for mas de vida so ci al.

Nes tes ter mos, a gra má ti ca e a prag má ti ca da lin gua gem não só ava li zam o que é cer -
to ou não es cre ver/di zer, mas tam bém são pas sí ve is de sus ci tar uma vi são ana lí ti ca tal que
per mi ta afe rir até mes mo os cri té ri os de sis te ma ti za ção do que é to ma do como cor re to ou
não. Se in ves ti gar tal es tru tu ra ção é, con for me Con dé (2001), uma das mais pri mor di a is
atri bu i ções da Fi lo so fia, pois é ali que se lo ca li zam os pa râ me tros da Ra zão que fo ram ar ti -
cu la dos na prag má ti ca da lin gua gem.

Con tu do, a par tir da no ção de aná li se, pró pria à Fi lo so fia Ana lí ti ca, a tra di ção per ce -
beu que a fun ção da Fi lo so fia witt gens te i ni a na é prin ci pal men te pro pa gar um mo de lo de
aná li se ‘te ra pêu ti ca’ da lin gua gem e não, além dis so, fun da men tar um pen sa men to crí ti co
so bre as pro pos tas da Fi lo so fia e da Ra zão. Na abor da gem dada à lin gua gem da se gun da
fase de Witt gens te in, a aná li se que está li ga da à gra má ti ca vai além de uma pers pec ti va te -
ra pêu ti ca. A aná li se não so men te se con fi gu ra em pa râ me tro te ra pêu ti co da lin gua gem
como tam bém fa vo re ce que se ave ri gúe os cri té ri os de es tru tu ra ção do que é en ten di do
como cer to ou não.
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Logo, em cer to sen ti do, a aná li se não é a sim ples cons ci en ti za ção ou ajus te ‘te ra pêu -
ti co’ do que está em con so nân cia com as nor mas em vi gên cia, mas tam bém é uma for ma de
ve ri fi ca ção do que a gra má ti ca per mi te aca tar como cor re to ou não. Di zen do de ou tra for -
ma: a aná li se não so men te apon ta o que se ace i ta como cer to ou não gra ma ti cal men te, mas
tam bém evi den cia o modo como se tra ça em de ter mi na da for ma de vida cul tu ral o que é
con ven ci o na do como cer to ou não (Con dé, 2001). Ten do isso em vis ta, deve-se com pre en -
der a aná li se como um fe nô me no mais pro fun do que uma ope ra ção me ra men te te ra pêu ti ca,
ou seja, apre en dê-la tam bém como algo que pos si bi li ta apre en der como ope ra a lin gua gem
e, par tin do daí, como se er gue a Ra zão.

Como se mo de la gra ma ti cal men te o que é es ta be le ci do como ra ci o na li da de é a gran -
de con tri bu i ção do pen sa men to de Witt gens te in. Di an te dis so, pode-se de du zir que é ape -
nas a par tir de uma ma ne i ra de vida –prag má ti ca da lin gua gem, jo gos de lin gua gem– que se
ins ta u ra a gra má ti ca com a qual os su je i tos in te ra gem com a re a li da de, seja por meio da uti -
li za ção das re gras, seja por in ter mé dio da ca te go ri za ção de um ob je to, vis to que “(...) a gra -
má ti ca diz que tipo de ob je to algo é” (Witt gens te in, 1994:373). Além dis so, na me di da em
que for mas de vida di ver sas en gen dram gra má ti cas di fe ren tes, con se quen te men te cri am
ma ne i ras di ver sas de tra tar com o mun do e de con ce i tuá-lo. Assim, a gra má ti ca ina u gu ra
‘u ma’ in te li gi bi li da de, não ‘a’ in te li gi bi li da de.

De vi do a isto, nota-se que a Ra zão não se es pra i ou pro por ci o nal men te da ma ne i ra
como al me jou a ra ci o na li da de mo der na (em mu i tos as pec tos, mi ran do-se na ra zão an ti ga),
isto é, não se ar ti cu lou em um mo de lo de sis te ma or de na do, hi e rár qui co, não con tra di tó rio
que se ali cer ça a par tir de es sen ci a lis mos úl ti mos. Em opo si ção, o con ce i to de Ra zão em
Witt gens te in se fir ma a par tir da ob ser va ção de que, em de ter mi na da for ma de vida, a lin -
gua gem se com põe como uma teia, ou seja, uma es pé cie de rede mul ti-ten ta cu lar que se es -
pa lha atra vés de ‘se me lhan ças de fa mí li a’. Em re la ção a isto, Con dé (2001) ar gu men ta que, 
em bo ra tal en ca de a men to seja fle xí vel, é su fi ci en te men te só li do para ga ran tir a emer gên cia 
de pa drões de ra ci o na li da de que, ain da que não se jam to tal men te fi xos, são bas tan te es tá ve -
is para as de man das so ci a is.

De modo idên ti co ao fato de as si mi la ri da des que per pas sam os jo gos de lin gua gem
se com por ta rem de ma ne i ra não hi e rar qui za da e es ta rem per ma nen te men te re cep ti vas para
se co nec ta rem, em vá ri os as pec tos e em di re ções di ver sas, com ou tros jo gos de lin gua gem,
a gra má ti ca en quan to com po nen te de uma es tru tu ra ra ci o nal, tam bém atua des ta for ma.
Assim sen do, a gra má ti ca e as in te ra ções nos jo gos de lin gua gem in te gram as ‘te i as da ra -
zão’ (Witt gens te in, 1994). Em ou tras pa la vras: em face da cri se da ra ci o na li da de, ao in vés
da Ra zão abs tra ta, cen tra li za da e es sen ci a lis ta que par ti cu la ri zou o pen sa men to oci den tal
mo der no, o fi ló so fo pro põe a gra má ti ca e os jo gos de lin gua gem como uma ra ci o na li da de
que se ins ti tui a par tir das prá ti cas co le ti vas e que não mais se ba se ia em ali cer ces me ta fí si -
cos úl ti mos.

Com isto, há que se aban do nar o ‘en can ta men to’ pela lin gua gem que con du ziu à
idéia de que a Ra zão é um sis te ma ‘na tu ral’, en ten den do-se a ra ci o na li da de como uma
‘con ven ção’, uma cons tru ção. Ao se de pa rar com a cri se da ra ci o na li da de mo der na no mo -
men to em que esta mos tra suas li mi ta ções, con tra di ções, equí vo cos e apo ri as, não se tra ta
de res ga tá-la mais uma vez, mas, des man chan do-se o des lum bra men to por ela, su pe rá-la.
Se gun do Con dé (2001), é ne ces sá rio abrir mão da ilu são que ata va o pen sa men to oci den tal
a tal es tru tu ra abs tra ta e ide al que, em fun ção dis to, não mais pos si bi li ta avan çar por si mes -
mo. Por tan to, “(...) é pre ci so vol tar ao atri to do solo ás pe ro das prá ti cas so ci a is e aí es ta be le -
cer os cri té ri os de ra ci o na li da de” (Con dé, 2001:24).
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Qu an do aqui há a re fe rên cia ao mo de lo de Ra zão ins pi ra do por Witt gens te in, não se
está sim ples men te di zen do que a lin gua gem in te ra ge sis te ma ti ca men te den tro de si mes mo
a par tir de suas par tes, mas es pe ci al men te, se está pro cu ran do evi den ci ar que é em tal im bri -
ca ção no con tex to de uma for ma de vida que se as sen ta a ra ci o na li da de que pos si bi li ta de -
ter mi nar o que é ace i to, con for me os jo gos de lin gua gem e a gra má ti ca, como cer to ou não.
Por con se guin te, as ‘cer te zas’ são for ne ci das pela gra má ti ca, pe los ele men tos cir cuns tan ci -
a is e pe los jo gos da lin gua gem. A gra má ti ca de uma for ma de vida não é en cer ra da, e é a
par tir des sa ca rac te rís ti ca que ela apre sen ta, em gra us di ver sos, ra mi fi ca ções que se con fi -
gu ram como ‘si mi la ri da des de fa mí li a’, sen do ca paz de se con ca te nar com gra má ti cas de
for mas de vida di fe ren tes.

Essas oca si o na is si mi li tu des en tre dis tin tas gra má ti cas não são de sen ca de a das por al -
gu ma ‘su per gra má ti ca’, como ad ver te Con dé (2001), nem por fe nô me nos trans cen den ta is,
mas pe las si mi la ri da des na ma ne i ra de agir das for mas de vida. Enfim, as se me lhan ças nas
re la ções des tes mo dos de vida fa zem com que pa râ me tros se jam es ta be le ci dos para uma in -
te ra ção ra ci o na li za da en tre elas. Di zen do de ou tro modo, é par tin do da gra má ti ca e dos jo -
gos de lin gua gem que se es pe ci fi ca a ca pa ci da de de as sen ta men to de es tru tu ras de ra ci o na -
li da de que são pas sí ve is de se rem com pre en di das e até se rem ad mi ti das por dis tin tas for -
mas de vida.

Obvi a men te que a de ter mi na ção de cri té ri os ra ci o na is que pos sam ser com par ti lha -
dos por ma ne i ras de vida di ver sas não re cha ça pro ble má ti cas como a im po si ção atra vés da
for ça. Sen do as sim, a ca pa ci da de de lo ca li zar pa râ me tros de ra ci o na li da de co muns a for -
mas de vida di fe ren tes não é o úni co cri té rio na in te ra ção en tre tais for mas de vida. Con tu -
do, em bo ra a te má ti ca da do mi na ção seja cru ci al e que, de al gum modo, se vin cu la com o
pro ble ma dos cri té ri os da Ra zão, não é a ques tão di re ta men te tra ta da nes te tex to. Con se -
quen te men te, aqui se en ten de a idéia de aná li se não só em suas pe cu li a ri da des te ra pêu ti cas,
mas tam bém como o âm bi to a par tir do qual a es tru tu ra e a prá ti ca lin güís ti cas são en ten di -
das, ou seja, a gra má ti ca e os jo gos de lin gua gem nos qua is se fi xam os cri té ri os que são dis -
po ni bi li za dos para se li dar com os even tos mun da nos, as po si ções in di vi du a is fren te ao ou -
tro, etc.

Isto sig ni fi ca que a par tir dos apor tes de Witt gens te in é pos sí vel sim cons tru ir ‘te ses’, 
des de que elas não se jam me ta fí si cas e se jam au ten ti ca das pela gra má ti ca. Se gun do Con dé
(2001), o pró prio fi ló so fo pro ce de des te modo. Assim, a Fi lo so fia de Witt gens te in in for ma
a ins ti tu i ção de um de ter mi na do es ti lo de ‘te o ri za ção’. Em ver da de, caso não se ad mi ta que
a se gun da fase witt gens te i ni a na apre sen te con cep ções e es ta be le ça ‘te ses’, se é im pe li do a
com pre en der os pres su pos tos con ti dos nas Inves ti ga ções Fi lo só fi cas como for man do uma
tese que fala que não exis tem te ses.

Entre tan to, sob o pon to de vis ta do Witt gens te in mais ma du ro, tal as ser ti va não sig -
ni fi ca que qual quer tese deve ser ad mi ti da. Di zer que o pró prio au tor de sen vol ve te ses
não sig ni fi ca afir mar que as pro du ções de sua se gun da eta pa são trans cen den ta is, nem se
ar gu men ta que o fi ló so fo dis põe o pen sa men to numa apo ria e que a úni ca so lu ção que so -
bra à ra ci o na li da de é o trans cen den tal. Para ele são le gí ti mas so men te as te ses que não são 
‘i lu sões gra ma ti ca is’, te ses que não nas cem da apli ca ção equi vo ca da da lin gua gem. Por
con se guin te, o que de li mi ta o que é ou não ‘i lu são gra ma ti cal’ é a aná li se te ra pêu ti ca da
lin gua gem. Para tan to, essa aná li se te ra pêu ti ca apre sen ta cri té ri os, to da via, o que os con -
di ci o na se des co bre atra vés da aná li se da es tru tu ra gra ma ti cal atre la da a uma ma ne i ra de
vida, e não por in ter mé dio da po si ti vi da de dos fe nô me nos ou do ca rá ter ide al da for ma ló -
gi ca trans cen den tal.
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De fato, pa re ce que a Fi lo so fia de Witt gens te in não é a ex tir pa ção da me ta fí si ca pela
aná li se da lin gua gem (Con dé, 2001). Po rém, este ca mi nho que fri sa o ca rá ter te ra pêu ti co da 
aná li se foi per cor ri do des de os tra ba lhos mais pi o ne i ros acer ca das Inves ti ga ções Fi lo só fi -
cas, efe ti va dos ain da nos anos 1950. Tal des ta que foi fru to, em par te, da pró pria ma ne i ra
como o as sun to foi abor da do por Witt gens te in, as sim como é pro du to de uma he ran ça den -
tro da Fi lo so fia da Lin gua gem que vem des de Rus sell, do Cír cu lo de Vi e na e de sem bo ca na
Fi lo so fia da Lin gua gem Co ti di a na pro du zi da em Oxford. Con se gue-se, com isto, ve ri fi car
que o con ce i to de aná li se, em si mes mo, pas sou a ser cen tral nos pro gra mas de Fi lo so fia
ana lí ti ca, não obs tan te, a no ção de aná li se se dis tin guir de um in te lec tu al para ou tro den tro
des ta ver ten te fi lo só fi ca des de os seus pri mór di os.

Assim, as in ter pre ta ções tra di ci o na is com pre en de ram que o pa pel da Fi lo so fia em
Witt gens te in é, es pe ci al men te, fa ci li tar uma aná li se te ra pêu ti ca da lin gua gem, e não en ta -
bu lar uma aná li se crí ti ca da ra ci o na li da de. Con tra ri a men te, Con dé (2001) de fen de que se
in ves tir numa le i tu ra de Witt gens te in em ba sa da na aná li se te ra pêu ti ca da lin gua gem é me -
nos pre zar, em cer to sen ti do, as pe cu li a ri da des e ri que zas do pen sa men to do fi ló so fo. De
cer ta ma ne i ra, crí ti cas à me ta fí si ca ori gi nan do-se de uma aná li se da lin gua gem já ha vi am
sido em pre en di das por Chomsky (1978), por exem plo, en tre ou tros. Nes ta li nha de ra ci o cí -
nio in clu em-se aque les pen sa do res pre o cu pa dos em com ba ter a in fla ção do dis cur so, a pro -
du ção da me ta fí si ca, os ex ces sos lin güís ti cos.

É nes ta abor da gem que ora se en ten de as in ter pre ta ções an te ri o res de Witt gens te in,
en fa ti zan do-se a aná li se da lin gua gem como te ra pia. No que con cer ne ao ‘im pe ra ti vo’ de
não se pro ce der a te ses, a par tir de uma ins pe ção mais de ta lha da das Inves ti ga ções Fi lo só fi -
cas, con se gue-se ve ri fi car que exis tem ad mo es ta ções a essa pres cri ção, e te ses não só po -
dem ser ela bo ra das (se gu ra men te que não te ses me ta fí si cas), mas se ri am até ne ces sá ri as.
Ou tro as pec to im por tan te é que um dos fo cos prin ci pa is de Witt gens te in é es ta be le cer um
tipo mais ho lís ti co de ra ci o na li da de, em bo ra não seja to ta li zan te6. Não obs tan te, “Witt -
gens te in, a par tir des sa con cep ção crí ti ca da lin gua gem, luta con tra esse as pec to en fe i ti ça -
dor da lin gua gem a par tir da pró pria lin gua gem” (Con dé, 2001:30).

Não se con se gue achar, na li te ra tu ra mais ma du ra de Witt gens te in, a ra ci o na li da de
ali cer ça da em uma base úl ti ma, de acor do com a con cep ção clás si ca de que tudo es ta ria
fun da men to em um pon to dor sal (ar ché, es sên cia, etc.), de onde to das as in te ra ções se ri am
es tru tu ra das. Po rém, é pos sí vel se con ce ber, par ti cu lar men te a par tir do con ce i to de gra má -
ti ca e das re la ções dos jo gos de lin gua gem, uma Ra zão que se alas tra em uma teia mul ti di re -
ci o na da. Com isto, um mo de lo de ra ci o na li da de witt gens te i ni a no, mes mo fra ca men te con -
fi gu ra do, per mi te des ven dar a Ra zão con tem po râ nea sem de pen der de uma con du ta cé ti ca
ou ni i lis ta ou mes mo ex tre ma men te re la ti vis ta.

Isso per mi ti ria tam bém uma po si ção face a cri se da Ra zão que se ria dis tin ta tan to do
re la ti vis mo quan to do uni ver sa lis mo, ten do em vis ta que para Witt gens te in quer uma quer
ou tra pos tu ra ter mi nam por ser ide a lis tas, alhe i as à prag má ti ca da lin gua gem. Assim, Con -
dé (2001) diz que, nes se pa no ra ma mais am plo da cri se da ra ci o na li da de, Witt gens te in, por
meio da aná li se da lin gua gem, her de i ro de in te lec tu a is como Ni etzsche, que bra o pa drão de
Ra zão mo der na, en ve re dan do, com isto, pelo pós-mo der no. Mas, di ver sa men te de uma tra -
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di ção que atri bu iu à aná li se da lin gua gem a prin ci pal ri que za da Fi lo so fia, Witt gens te in,
com seus re cur sos con ce i tu a is, ad vo ga que algo deve ser pos to no lu gar des ta Ra zão de ca -
den te, ou tro mo de lo de ra ci o na li da de que con si ga ser mais útil para se tra ba lhar com os atu -
a is pro ble mas fi lo só fi cos.

Di zen do com ou tras pa la vras, um pa drão de ra ci o na li da de que não es te ja em ba sa do
em uma es sên cia úl ti ma e, de modo dis tin to do que su põem vá ri os de seus es tu di o sos, que
não se tor ne re clu sa em uma abor da gem ab so lu ta men te re la ti vis ta. Rorty (1980), por sua
vez, co lo ca que a Fi lo so fia witt gens te i ni a na se con tra põe a toda Fi lo so fia sis te má ti ca. Ele
de no mi na Witt gens te in como um fi ló so fo edi fi can te, que en tão se opo ria aos fi ló so fos sis -
te má ti cos. Se gun do o au tor, ‘e di fi can te’ se ri am os fi ló so fos ‘mar gi na is’, prag má ti cos e cé -
ti cos em re la ção à Fi lo so fia sis te má ti ca. Assim, para Rorty, Witt gens te in se ria pro po si ta da -
men te pe ri fé ri co.

Con tra ri a men te, Witt gens te in não me re ce ser vis to ape nas como um fi ló so fo re a ti vo; 
ain da que ele não seja di re ta men te sis te má ti co, em al gum sen ti do seu tra ba lho pode sus ci tar 
uma no ção de ra ci o na li da de que fa vo re ça o es ta be le ci men to de cri té ri os não ex clu si va -
men te para se li dar com a cri se da ra ci o na li da de, mas tam bém com os pro ble mas fi lo só fi cos 
mais am plos. To da via, não se tra ta de vin cu lar Witt gens te in à idéia clás si ca de Ra zão sis te -
má ti ca, mas de al gum modo pro cu rar con tor nar a po si ção di co tô mi ca ex pos ta por Rorty
(1980). Pro va vel men te, o enig ma tra zi do pela Fi lo so fia de Witt gens te in ul tra pas sa tal clas -
si fi ca ção, não se en qua dran do, por tan to, na Fi lo so fia tra di ci o nal.

Em suma, com o es tu do mi nu ci o so da pro du ção witt gens te i ni a na elu ci da-se o fato de
que não se deve ima gi nar um sa ber a pri o ri, e que a di fe ren ça en tre pro po si ções em pí ri cas e
gra ma ti ca is nes te fi ló so fo é so men te de pa pel, e não de es pé cie. Gran de par te dos er ros co -
me ti dos nas abor da gens de Witt gens te in, ora ro tu lan do-o en quan to re a lis ta, ora no me an -
do-o ide a lis ta, como cé ti co ou mes mo re la ti vis ta, é que par tem de uma in ves ti ga ção tra di ci -
o na lis ta das Inves ti ga ções Fi lo só fi cas. Des ta fe i ta, con cor dan do-se com Con dé (2001),
pode-se pos tu lar que Witt gens te in des tro na uma Ra zão uni ver sal e im pres cin dí vel para de -
po si tar em seu lu gar uma ra ci o na li da de es pe cí fi ca e con tex tu al, que sai da gra má ti ca e dos
vá ri os jo gos de lin gua gem. Nes te sen ti do, a gra má ti ca não só in for ma a ca te go ria de de ter -
mi na da ‘co i sa’, mas o que é ra ci o nal ou não em dada si tu a ção.

RAZÃO (ÕES) E GRAMÁTICA(S) EM WITTGENSTEIN

O que tem sen ti do e o que não tem, à luz da te o ria witt gens te i ni a na, é dado pela gra -
má ti ca; sen do as sim, esta ins tân cia, jun ta men te às in te ra ções dos jo gos de lin gua gem, cum -
pre uma fun ção cen tral no en gen dra men to dos pa râ me tros da Ra zão. Tal con cep ção de ra -
ci o na li da de, ex tra í da da Fi lo so fia da Lin gua gem de Witt gens te in, é fun da men ta da em qua -
tro pres su pos tos bá si cos ar ti cu la dos en tre si: 1- a re nún cia de uma pers pec ti va se mân ti ca
em pro ve i to de uma pro fun da men te prag má ti ca; 2- ado ção de uma abor da gem ho lís ti ca,
ain da que não seja to ta li za do ra e hi e rar qui za da, ca rac te ri zan do-se por uma par ti cu lar idéia
de sis te ma; 3- uma pos tu ra anti-es sen ci a lis ta e anti-fun da ci o nis ta; 4- re le vân cia da aná li se
na gra má ti ca.

No que con cer ne ao pri me i ro tó pi co, ou seja, à prag má ti ca, Witt gens te in abriu mão
de um mo de lo con tem pla ti vo de Ra zão, no qual se es ta be le cia uma re pre sen ta ção da re a li -
da de, para por em seu lu gar uma ra ci o na li da de que en fa ti za as re la ções. Des ta ma ne i ra, os
cri té ri os de Ra zão não fi cam mais an co ra dos em uma ins tân cia que trans cen de o sa ber em
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uma es pé cie de es sên cia ló gi ca, mas são con fi gu ra dos nos jo gos de lin gua gem e na gra má -
ti ca de cer ta for ma de vida.

Aban do nan do tal ver ten te re pre sen ta ci o nis ta da Fi lo so fia clás si ca, Witt gens te in ale -
ga que as per gun tas que daí flo res ci am, tais como, ‘o que ga ran te o laço en tre o mun do e a
lin gua gem’, eram so men te ilu sões. Não pa re ce ha ver uma es sên cia úl ti ma a ga ran tir essa
in te ra ção, ain da que ‘as ra zões’ pos sam ser, de al gum modo, fun da men ta das nos jo gos de
lin gua gem, isto é, não obs tan te se con si ga en con trar uma ex pli ca ção ‘con clu si va’ para elas. 
Nes ta re pul sa à Ra zão con tem pla ti va do ver, Witt gens te in ade re en tão a uma ra ci o na li da de
que se ins ta u ra a par tir da gra má ti ca e do atu ar.

Con se quen te men te, a ma ne i ra de jul gar está di re ta men te vin cu la da ao modo de agir,
sen do que numa pers pec ti va ges tál ti ca, esta afir ma ção se ria vis a vis. Este é um as pec to pri -
mor di al da Ra zão que se de pre en de da Fi lo so fia da lin gua gem de Witt gens te in: a for ma ção
de pa râ me tros de jul ga men to que par tem da in te ra ção na prag má ti ca de de ter mi na da for ma
de vida. A ra ci o na li da de, en tão, emer ge da gra má ti ca e das re la ções dos jo gos de lin gua -
gem em dada for ma de vida. Di zen do de ou tro modo: na me di da em que esse atu ar é um atu -
ar num jogo de lin gua gem aber to a inú me ros ou tros jo gos, cer tos jul ga men tos e as ca te go ri -
as para exe cu tá-lo se cons ti tu em a par tir das nor mas que re gem es ses di ver sos jo gos.

Por tan to, di zer que a ra ci o na li da de se es ta be le ce em uma for ma de vida é ve ri fi car
que os pa râ me tros para se jul gar, que são ela bo ra dos par tin do-se do agir, não se con fi gu ram 
na sin gu la ri da de de so men te ‘uma re gra’ para ‘um jo go’ de lin gua gem, mas saem do con -
jun to dos re gu la men tos que in te gram a gra má ti ca. Além dis so, na me di da em que a gra má -
ti ca cons ti tui suas nor mas a par tir des sa plu ra li da de dos jo gos, ela tam bém es pe ci fi ca o se -
gun do tó pi co a ser co men ta do, a sa ber, sua di men são ho lís ti ca, em bo ra não to ta li zan te.

A gra má ti ca não é to ta li zan te por que não am bi ci o na for ne cer ‘a’ in te li gi bi li da de úl ti -
ma e ab so lu ta da re a li da de, como se to das as vi sões de mun do ti ves sem que con ver gir para
ela. Con tu do, é ho lís ti ca por que mos tra um âm bi to pa no râ mi co, con fi gu ran do, com as in te -
ra ções dos jo gos de lin gua gem, um pa drão sui ge ne ris de ‘sis te ma’ aber to e des cen tra li za -
do, no qual a Ra zão não está an co ra da em ne nhum lu gar pri vi le gi a do nem ne nhum pon to
es ta be le ci do, mas opos ta men te, cons ti tui-se a par tir de um sis te ma re fe ren ci al, ou seja, das
uti li za ções, dos jo gos de lin gua gem, das ana lo gi as e in ter-re la ções que se es pa lham em de -
ter mi na da for ma de vida di na mi ca men te.

Com efe i to, na gra má ti ca, tan to quan to nos jo gos de lin gua gem, cer tas ca rac te rís ti cas 
(si mi la ri da des de fa mí lia) cons tam em al guns re gu la men tos, em ou tros es tão par ci al men te
pre sen tes e em ou tros ain da são com ple ta men te ine xis ten tes. É des ta ma ne i ra que a gra má -
ti ca e os jo gos de lin gua gem dão ori gem a uma es pé cie de teia, isto é, uma rede com uma
Ra zão mul ti di re ci o na da e, as sim sen do, dão ori gem a um tipo es pe cí fi co de sis te ma. Mes -
mo que o vo cá bu lo ‘sis te ma’ pos sa es tar car re ga do de um sig ni fi ca do me ta fí si co to ta li za -
dor, foi es co lhi do por Witt gens te in para con ce i tu ar as in te ra ções en tre os jo gos de lin gua -
gem e a gra má ti ca en quan to uma rede ma leá vel de im bri ca ções di ver sas, nas qua is se fi xam 
as con fi gu ra ções que in te gram a ra ci o na li da de de uma for ma de vida.

Em con tra po si ção à Ra zão mo der na, que de se jou se cons ti tu ir de for ma en glo ban te,
ex pres san do-se como uma es tru tu ra ‘me ta fí si ca’ –um ‘cor po’ fun da do so bre for tes ali cer -
ces– que re ve la ria, as sim, a ‘or de na ção’ na tu ral das co i sas, a Ra zão ho lis ta da Fi lo so fia da
lin gua gem em Witt gens te in, in ver sa men te, en gen dra um sis te ma que se dis tri bui como
uma teia mul ti-ori en ta da por en tre ou tras te i as po ten ci a is. No en tan to, mes mo que pa re ça
gran de men te con tra di tó rio, a no ção de ‘sis te ma’ é pou co sis te má ti ca, ou seja, o que Witt -
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gens te in as sim de no mi na é fru to de pre cá ri os e frag men ta dos ar ran jos en tre a gra má ti ca e
os jo gos de lin gua gem, fa zen do nas cer uma in trin ca da rede de sig ni fi ca dos que por sua vez
ina u gu ram de ter mi na dos cri té ri os de Ra zão e de jul ga men to.

Múl ti plos são os es cla re ci men tos de Witt gens te in so bre o que ele no me ia como ‘co -
nhe ci men to’, ló gi ca e jul ga men to en quan to in te gran tes de um mes mo sis te ma. Pa re ce que
o pon to ful cral seja pre ci sa men te o de que dada Fi lo so fia da lin gua gem cons ti tui um pe cu li -
ar mo de lo de ‘sis te ma’, que en tão per mi te o en ten di men to da ra ci o na li da de em uma vi são
nova. Assim, para ele, toda con fir ma ção ou in va li da ção de uma su po si ção tem lu gar in ter -
na men te a um cer to sis te ma.

Os ar gu men tos, os cri té ri os da Ra zão e do jul ga men to, as sim como as ‘al ter na ti vas’ de
em pre go dos mes mos, são for ne ci dos so men te den tro des se ‘sis te ma’, ou seja, são in ter nos à
gra má ti ca e às in te ra ções dos jo gos da lin gua gem em cer ta for ma de vida. Não se tra ta só de
pro por que aqui lo que se crê in te gra um sis te ma, mas prin ci pal men te, tra ta-se de cons ta tar
que os dis cur sos con quis tam de ter mi na dos sig ni fi ca dos a par tir das ações. Em ou tras pa la -
vras, o sis te ma não é ape nas um es que le to lin güís ti co, mas tam bém é um sis te ma de con du tas. 
É a par tir des sa vi são prag má ti ca que o sa ber uti li za do for ma um gi gan tes co sis te ma.

É nes se sen ti do que, en tre ou tras co i sas, não se deve efe tu ar uma di fe ren ci a ção de es -
pé cie, mas so men te de pa pel, en tre pro po si ções em pí ri cas e gra ma ti ca is. Ambas fa zem par -
te do mes mo sis te ma gra ma ti cal. Até mes mo a ori gi na li da de de uma pro po si ção em pí ri ca
só tem sen ti do a par tir do con jun to da gra má ti ca. Ain da que pro po si ções em pí ri cas in tro je -
ta das por meio das ex pe riên ci as pos sam ser en ten di das como cor re tas, a ex pe riên cia so zi -
nha não as en si na, mas ao con trá rio, en si na a par tir de um con jun to de pro po si ções in ter li -
ga das.

O ter ce i ro pon to cru ci al na ela bo ra ção da Fi lo so fia da lin gua gem witt gens te i ni a na
en quan to um pa drão de ra ci o na li da de é a re cu sa de toda bus ca de edi fi ca ção de fun da men -
tos úl ti mos. A gra má ti ca em Witt gens te in ga nha sua jus ti fi ca ti va de ‘ser’ não em uma es -
sên cia úl ti ma, mas nos vá ri os jo gos de lin gua gem que se en tre la çam por in ter mé dio das ‘se -
me lhan ças de fa mí li a’. Logo, ain da que ini ci al men te um as pec to ins ta u ra do de for ma ale a -
tó ria den tro da prá ti ca so ci al per ma ne ça pos su in do fun ção por de ter mi na do pe río do no
jogo de lin gua gem, ou seja, ain da que apre sen te su fi ci en te re gu la ri da de, tal ca rac te rís ti ca
pode ser en ten di da como re fe rên cia des te jogo (trans for ma-se num pa ra dig ma do jogo),
sen do in cor po ra da no seu fun da men to, não obs tan te o jogo em si mes mo não seja fun da -
men to, sen do, por tan to, im pre vi sí vel.

Embo ra o fi ló so fo não te nha sido ex plí ci to ao enun ci ar a gra má ti ca e os jo gos de lin -
gua gem como um es ti lo de ‘sis te ma’, em con tra po si ção à idéia clás si ca de Ra zão, gran de
par te do pen sa men to con tem po râ neo su bli nha esta li nha do seu tra ba lho, tes ti fi can do, as -
sim, o pi o ne i ris mo de Witt gens te in. Di an te dis so, al guns in te lec tu a is con tem po râ ne os tam -
bém en ten de ram a ra ci o na li da de en quan to um sis te ma, numa abor da gem pró xi ma de Witt -
gens te in; este é o caso, por exem plo, de De le u ze & Gu a ta ri (1980).

To da via, há que se des ta car que, mes mo pos su in do mu i tos pon tos em co mum, os
dois au to res se afas tam sig ni fi can te men te de Witt gens te in em al guns ou tros, como na ques -
tão do re la ti vis mo, de cer to modo não ul tra pas sa do por aque les. Po rém, o que o mo de lo de
ra ci o na li da de que emer ge da Fi lo so fia da lin gua gem de Witt gens te in avan ça em re la ção a
em pre en di men tos fi lo só fi cos con tem po râ ne os pa re ci dos é o es ta be le ci men to de pa râ me -
tros que pos si bi li tam de ter mi na da for ma de vida se in ter-re la ci o nar ra ci o nal men te com ou -
tras e, des te modo, pro mo ver uma ma ne i ra mais efi caz de li dar com o re la ti vis mo.
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O úl ti mo as pec to na de ter mi na ção da no ção witt gens te i ni a na de Ra zão se re fe re à
fun ção da aná li se dos jo gos de lin gua gem e da gra má ti ca. Nas Inves ti ga ções Fi lo só fi cas, a
aná li se é con ce bi da como a des cri ção do em pre go das as ser ções; con sis te de um de ta lha -
men to da gra má ti ca e dos jo gos de lin gua gem. A par tir dis to, é re a li za do o ma pe a men to de
suas ‘po ten ci a li da des’, isto é, o que, con for me a gra má ti ca, está cer to ou não. Onde são
acha dos equí vo cos, um enun ci a do é tro ca do por ou tro. Nes tes ter mos, a aná li se witt gens te -
i ni a na, em bo ra por ra zões dis tin tas, é uma prá ti ca in te lec tu al te ra pêu ti ca.

Po rém, urge as si na lar que a aná li se para ele não se re su me à idéia tra di ci o nal da Fi lo -
so fia ana lí ti ca; de fi ni ti va men te sua pre ten são não é on to ló gi ca. Witt gens te in ul tra pas sa a
no ção de aná li se fre qüen te men te pre sen te na Fi lo so fia da lin gua gem para lan çar mão de
uma apre en são de ma i or fô le go: a bus ca de uma pers pec ti va pa no râ mi ca das prá ti cas lin -
güís ti cas o que pos si bi li ta, além de afe rir a ade qua ção de uma sen ten ça, de fi nir as fron te i ras 
da ra ci o na li da de. Extra po lan do bas tan te seu as pec to te ra pêu ti co, a aná li se, na se gun da fase 
de Witt gens te in, fa ci li ta a com pre en são dos li mi tes da Ra zão e, de cer ta ma ne i ra, in ten ta
de sen vol ver uma vi são trans pa ren te da re a li da de.

Não obs tan te os pa râ me tros de ra ci o na li da de se jam en con tra dos na gra má ti ca e nos
jo gos de lin gua gem, vis to que a gra má ti ca e os jo gos de lin gua gem são pro ces su a is, não há
cri té ri os ab so lu tos para a es pe ci fi ca ção des tas li mi ta ções. A aná li se trans for ma-se, por
con se guin te, em im por tan te pa râ me tro de en ten di men to do que é es ta be le ci do como re fe -
rên cia para a Ra zão. A par tir da aná li se, não so men te exa mi na-se a uti li za ção de um vo cá -
bu lo ou o uso de uma nor ma, mas se co nhe ce o que é ra ci o nal ou não. Em re su mo, a aná li se
é o es qua dri nha men to das pos si bi li da des gra ma ti ca is.

Ten do como pon to de par ti da a aná li se, pode-se apre en der não só o que a gra má ti ca
tra ça como cer to ou er ra do, mas tam bém é pos sí vel se afe rir os pa râ me tros de tal de li mi ta -
ção – ve ri fi car o que é tido como cor re to ou não. Nes se sen ti do, a aná li se ul tra pas sa uma ta -
re fa me ra men te te ra pêu ti ca, isto é, não ape nas apre sen ta se o uso da re gra está con for me os
pa drões, como tam bém como tais pro ce di men tos par ti cu la res têm seu sig ni fi ca do a par tir
do con jun to das re gras e mé to dos (con jun to este com pos to pela gra má ti ca e pe los jo gos de
lin gua gem). Des ta for ma, à luz da con cep ção de Fi lo so fia da lin gua gem exis ten te nas
Inves ti ga ções Fi lo só fi cas, pode-se in du zir que a aná li se, mais que uma fer ra men ta para a
de ter mi na ção do uso con ven ci o na do das ex pres sões nos jo gos de lin gua gem, be ne fi cia
uma com pre en são do que é ins ti tu í do como ra ci o nal (i. e., sa ber se a nor ma foi se gui da).

A pró pria aná li se do uso de uma nor ma em es pe ci al ape nas é pos sí vel pela gra má ti ca,
ou seja, de ma ne i ra idên ti ca que o que es pe ci fi ca o va lor da ex ce ção são as re gu la ções, o
que de ter mi na o va lor de uma nor ma em par ti cu lar são as pró pri as nor mas. A aná li se é, an -
tes de tudo, uma “con si de ra ção fi lo só fi ca” (Witt gens te in, 1994:90). Não se tra ta de des co -
brir a ‘a ná li se ab so lu ta’, mas a de ter mi na ção da exa ti dão do sen ti do por meio da aná li se. O
se al me ja na aná li se é uma aná li se pos sí vel a par tir das ‘al ter na ti vas’ pro pi ci a das pela gra -
má ti ca que de ter mi nam o sen ti do do jogo de lin gua gem ou a gra má ti ca do que está sen do
ana li sa do. A aná li se é, as sim, não só re la ti va à gra má ti ca, mas in ter me di a da por ela.

Com efe i to, a aná li se é gra ma ti cal na me di da em que elu ci da algo por in ter mé dio de
ou tras pa la vras, e tam bém por que não exis te uma elu ci da ção úl ti ma. O tér mi no de uma aná -
li se não é achar a úl ti ma res pos ta ou o fun da men to úl ti mo, mas sim a efe tu a ção de uma pos -
si bi li da de gra ma ti cal em um jogo de lin gua gem. Como foi dito, as in ter pre ta ções or to do xas 
de Witt gens te in su pu se ram que para o fi ló so fo a fun ção da Fi lo so fia era prin ci pal men te fo -
men tar um tipo de ‘a ná li se te ra pêu ti ca da lin gua gem’ e não, além dis so, ela bo rar uma re fle -
xão so bre as po ten ci a li da des da Ra zão. Den tro des te ra ci o cí nio, o as pec to ex clu si va men te
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te ra pêu ti co da idéia de aná li se da lin gua gem foi en ten di do como um dos as pec tos prin ci pa -
is des te tra ba lho de Witt gens te in.

No en tan to, no se gun do mo men to de pro du ção witt gens te i ni a na, a aná li se não é com -
pre en di da me ra men te no que con cer ne à apli ca ção de uma nor ma, mas com res pe i to ao em -
pre go de um re gu la men to no con tex to da gra má ti ca tida como cons te la ção de nor mas. O
sis te ma de re fe rên cia que com põe a gra má ti ca, não obs tan te es te ja dado nos jo gos de lin -
gua gem, não é fa cil men te no ta do. Em ge ral fal ta uma vi são pa no râ mi ca que faça com que
seja vis ta em to das as suas pro vá ve is co ne xões; por isto é tra ba lho so de fi nir uma re pre sen -
ta ção pers pí cua (Mo re no, 1995). A ma i or par te dos equí vo cos na lin gua gem sur gem des ta
au sên cia de pers pec ti va abran gen te.

Em sín te se, tal ‘vi são pa no râ mi ca’ per mi te cap tar a gra má ti ca e os jo gos de lin gua -
gem en quan to um ‘sis te ma’, des ve lan do o ca rá ter es tru tu ral da gra má ti ca. A abor da gem
‘pa no râ mi ca’ pos sui duas di men sões cru ci a is: 1- pos si bi li ta, ana li ti ca men te, es ta be le cer se
al gu ma co i sa está cer ta ou não, con for me cer tas re gras e usos es pe cí fi cos; de po is 2- a pos si -
bi li da de de re a li za ção de toda aná li se, em si mes ma, se cons ti tui a par tir da gra má ti ca sis tê -
mi ca, en quan to um co le ti vo de re gras que cri am de ter mi na das ‘vi sões do mun do’. Estes
pon tos des de o prin cí pio se pa ra ram Witt gens te in de ou tros pen sa do res que tra ba lham com
a Fi lo so fia da lin gua gem, to da via, não fo ram de tec ta dos por vá ri os aca dê mi cos que se de -
bru ça ram so bre as Inves ti ga ções Fi lo só fi cas.

Mes mo que a aná li se seja ma te ri a li za da pela ‘gra má ti ca pa no râ mi ca’ em al gum grau, 
ela pode ul tra pas sar a gra má ti ca, ou seja, pode ex pan di-la, sen do uti li za da para bus car a ex -
pla na ção dos jo gos de lin gua gem pre sen tes em ou tras gra má ti cas atra vés de con tra po si ções 
e con ca te na ções en tre as mes mas. Assim sen do, a aná li se tem im por tan te pa pel no en ten di -
men to da gra má ti ca como uma sa í da do re la ti vis mo to tal.

RAZÃO E RAZÕES, LINGUAGEM E LINGUAGENS

O tipo de Ra zão que é ina u gu ra do a par tir da Fi lo so fia da Lin gua gem de Witt gens te in 
per mi te li dar com o tema do re la ti vis mo avan çan do em re la ção às pro pos tas con tem po râ ne -
as, e as sim, pro mo ve uma ma ne i ra mais pro fí cua de se pen sar o re la ti vis mo, apon tan do so -
lu ções pos sí ve is para os ‘cho ques’ en tre di fe ren tes mo dos de vida. O que co la bo rou para
que se com pu ses se a idéia de Witt gens te in como um fi ló so fo ‘re la ti vis ta’ foi, em gran de
me di da, a vi são que mu i tos de seus es tu di o sos de sen vol ve ram de sua acep ção do que vi ria a 
ser ‘for mas de vi da’.

A in ter pre ta ção tra di ci o nal des te con ce i to pro pa la que as for mas de vida são im per -
meá ve is umas às ou tras, po rém, essa é uma apre en são ob so le ta. Embo ra saia da cor re ta no -
ção de que a in te li gi bi li da de do que se con fi gu ra como ‘ra ci o nal’ é ape nas al can ça da in ter -
na men te à de ter mi na da for ma de vida, na qual a gra má ti ca e os jo gos de lin gua gem ori en -
tam os li mi tes da Ra zão, a pro po si ção da im pe ne tra bi li da de das for mas de vida não toma
em con si de ra ção que a gra má ti ca em si mes ma é uma es tru tu ra di nâ mi ca e aber ta, e que di -
fe ren tes for mas de vida po dem ter si mi li tu des de fa mí lia em di ver sos pon tos e as pec tos em
seus mo dos de agir.

Por ou tro lado, se es ti los di fe ren tes de li dar com a re a li da de pro du zem ra ci o na li da -
des dis tin tas, en tão, for mas de vida di fe ren tes cons ti tu em, tam bém, ra ci o na li da des di ver -
sas. Con se quen te men te, a sin gu la ri da de de cer ta for ma de vida se ria ‘in com pa rá vel’. Tal
en ten di men to tam bém en con tra su por te na idéia de que não se ins ta u ra, nem pelo modo de
agir nem pela gra má ti ca de uma for ma de vida, ‘a’ in te li gi bi li da de do mun do, mas ‘u ma’ in -
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te li gi bi li da de pe cu li ar àque la for ma de vida. Entre tan to, as for mas de vida se ri am to tal men -
te in co men su rá ve is umas às ou tras?

A im pre ci são do con ce i to de for ma de vida pro vo cou pro fun das di fi cul da des na
com pre en são do al can ce de uma Ra zão em Witt gens te in no to can te à im bri ca ção en tre di fe -
ren tes for mas de vida. Hoje, em con tras te de al gum tem po atrás, tal idéia é es co po de uma
apre en são mais de fi ni da, pois a li te ra tu ra crí ti ca so bre o tema au men tou for mi da vel men te.
O ter mo ‘for mas de vi da’ apa re ce ra ras ve zes na pro du ção witt gens te i ni a na. Para al guns
teó ri cos, a sua im por tân cia é in ver sa men te pro por ci o nal à quan ti da de de opor tu ni da des em
que sur ge nos tex tos. Além dis so, dis cu te-se as in fluên ci as re ce bi das por Witt gens te in na
cri a ção da re fe ri da ex pres são, en tre as qua is, a de Go et he. Exa mi na-se tam bém se tal con -
ce i to en glo ba ria em igual me di da as ins tân ci as bi o ló gi ca e so ci al.

Em re la ção à in fluên cia in cor po ra da pelo fi ló so fo, o mais im por tan te é a mag ni tu de
que a no ção ad qui re no con tex to da obra de Witt gens te in. Co e ren te men te à le i tu ra de Con -
dé (2001), com pre en de-se que são vá ri as as for mas de vida e, por con se guin te, o uso do
con ce i to deve ser efe ti va do no plu ral. Fi nal men te, na as ser ti va de que dis tin tas for mas de
vida não só são bi o lo gi ca men te di fe ren tes no que tan ge à vida hu ma na, afir ma-se que tam -
bém cul tu ral men te elas se dis tin guem. No en tan to, à re ve lia des se avan ço na ex pla na ção
des sa idéia, ain da não foi su fi ci en te men te re sol vi da a ques tão da in te ra ção en tre dis tin tas
for mas de vida, es pe ci al men te o tema re la ti vo ao que per mi te uma re la ção equi li bra da en tre 
elas ou o opos to, por que em de ter mi na dos mo men tos exis tem con fli tos en tre elas.

Cada gra má ti ca en con tra sua jus ti fi ca ti va em sua pró pria for ma de vida, to da via, a
au to no mia das for mas de vida exa cer ba não so men te a le gi ti mi da de de las mes mas, mas ex -
põe o pro ble ma da con for ma ção de cri té ri os de ra ci o na li da de que pos sam as se gu rar o ‘diá -
lo go’ en tre elas. Tal vez esse seja o mais im por tan te as sun to fi lo só fi co le ga do pela cri se da
Ra zão mo der na. Em sín te se, na la cu na da fa lên cia do mo de lo mo der no de Ra zão, em que
não é di fí cil en con trar a ne ces si da de de con tra por dis cur sos an ta go nis tas, a ur gên cia de pa -
râ me tros de ra ci o na li da de trans for ma-se em algo im pres cin dí vel.

O que a der ro ca da da Ra zão mo der na acen deu foi o re la ti vis mo no pen sa men to atu al.
Esse per fil re la ti vis ta com por ta não ape nas a com ple xa re la ção en tre for mas de vida, mas
tam bém a não me nos com pli ca da im bri ca ção en tre di fe ren tes cam pos de uma mes ma for ma 
de vida, como por exem plo, as in ter pe ne tra ções en tre re li gião, ciên cia, arte, po lí ti ca, etc.
Con tu do, con tra ri a men te a al gu mas vi sões fi lo só fi cas con tem po râ ne as que su pe res ti mam
o pa ra dig ma re la ti vis ta, a Fi lo so fia da Lin gua gem witt gens te i ni a na per mi te a emer gên cia
de um mo de lo de ra ci o na li da de que, não obs tan te não tras pas se to dos os âm bi tos das mu i -
tas for mas de vida, si na li za para a pos si bi li da de de exis tên cia de um ‘diá lo go’ en tre tais for -
mas de vida.

Sen do as sim, opos ta men te ao que sus ten tam cer tas in ter pre ta ções an ti gas das Inves -
ti ga ções Fi lo só fi cas, for mas de vida não são ab so lu ta men te es tan ques, sen do esta pers pec -
ti va cons ti tu í da não só a par tir dos jo gos de lin gua gem, como tam bém do con ce i to de gra -
má ti ca. Por tan to, as in te ra ções en tre for mas de vida di fe ren tes atra vés de jo gos de lin gua -
gem têm im por tân cia fun da men tal para o diá lo go en tre elas. São nes ses jo gos de lin gua gem 
fron te i ri ços que se an co ram as apro xi ma ções en tre di fe ren tes for mas de vida. Con cre ta -
men te, o con ta to en tre elas ocor re nes ses jo gos de lin gua gem, cu jos pa râ me tros de ava li a -
ção são ofe re ci dos pe las res pec ti vas gra má ti cas en vol vi das.

Assim, um mes mo jogo de lin gua gem li mí tro fe é ar ran ja do a par tir das in te ra ções de
duas gra má ti cas dis tin tas. Des sa for ma, tão im por tan te quan to as in te ra ções do jogo de lin -
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gua gem, é a gra má ti ca. Aqui, ao aqui la tar a im por tân cia da gra má ti ca aos jo gos de lin gua -
gem, o que é tra zi do à tona, é a prag má ti ca da lin gua gem witt gens te i ni a na. Da mes ma ma -
ne i ra que não se deve acen tu ar os fa tos, por um lado, e por ou tro, nem a lin gua gem, tam bém
não se pode su pe res ti mar os jo gos de lin gua gem em pro ve i to da gra má ti ca e vis a vis. Nes te
sen ti do, é a gra má ti ca que ‘di ta’ o modo de pen sar.

A dis cus são a res pe i to da re la ção en tre lin gua gem, pen sa men to e sur gi men to do su je -
i to na gra má ti ca de Witt gens te in, aju da a re fle tir so bre a te má ti ca do re la ti vis mo nes te in te -
lec tu al. A par tir da sua acep ção an tip si co lo gi zan te do sig ni fi ca do, que des cons troi a idéia
de uma lin gua gem in di vi du a li za da e a ima nên cia do co gi to, o ser hu ma no, tal como a lin -
gua gem, sen do pro du to so ci al, pode in te ra gir com su je i tos de ou tras for mas de vida e fir -
mar ‘a cor dos’ a par tir dos jo gos de lin gua gem e das se me lhan ças de fa mí lia que por ven tu ra
exis tam nos seus res pec ti vos pa drões de vida. Entre tan to, o pro ces so cul tu ral não é com ple -
ta men te ale a tó rio, ten do seus li mi tes na his tó ria na tu ral do ser hu ma no. Assim, por exem -
plo, uma ex pres são de dor será re co nhe ci da como tal por to dos os po vos do mun do in de -
pen den te men te da lin gua gem uti li za da que a acom pa nha.

Com efe i to, nas in ter-re la ções en tre for mas de vida é per cep tí vel a exis tên cia do sub -
so lo bi o ló gi co co mum ao ser hu ma no que for ne ce ria o li mi te ao re la ti vis mo. To da via,
como é am pla men te fri sa do pela Antro po lo gia, os as pec tos na tu ra is e fi si o ló gi cos são con -
di ções ne ces sá ri as, mas não ex clu si vas para a com pre en são das re la ções en tre as for mas de
vida. Por con se guin te, os pon tos ex tre mos mais ex pres si vos do re la ti vis mo não ja zem nos
as pec tos bi o ló gi cos, mas nas ques tões cul tu ra is (Witt gens te in, 1992).

Como foi as si na la do, não se tra ta de cap tar ‘a’ re a li da de, mas uma ma ne i ra de in te ra -
gir com ela me di a da pe los jo gos de lin gua gem e da gra má ti ca. Po rém, esta pers pec ti va não
al me ja sus ten tar o re la ti vis mo, mas cri ti car o dog ma tis mo tan to das pos tu ras ide a lis tas
quan to ob je ti vis tas que de fen dem ‘o’ modo cer to de com pre en são da re a li da de – a gra má ti -
ca pre ten sa men te uni ver sal. Aqui, o que pa re ce ser re la ti vis mo é uma for ma de mos trar que
lin gua gem e fe nô me nos se ‘har mo ni zam’ nos jo gos de lin gua gem, pos si bi li tan do com isto
a cons ti tu i ção não so men te da ‘ma ne i ra de pen sar’ e da Ra zão, mas da ma ne i ra de or ga ni zar 
o uni ver so. Embo ra não exis ta ‘ne u tra li da de’, isto não sig ni fi ca di re ta men te que não pos -
sam exis tir ne go ci a ções.

Des tar te, para as sen tar um ‘a cor do’ en tre dis tin tas for mas de ver a re a li da de, o pa pel
das res pec ti vas gra má ti cas é tão im por tan te quan to o ca rá ter ‘a ber to’ dos jo gos de lin gua -
gem que ope ram a apro xi ma ção des tas for mas de vida. E como já foi ci ta do, o mun do é per -
ce bi do a par tir da gra má ti ca, sen do que toda e qual quer for ma de ‘ne go ci a ção’ en tre for mas 
de vida di ver sas en tre si, a fim de ser ra ci o nal, deve obri ga to ri a men te se ar vo rar numa gra -
má ti ca, an tes mes mo de pro cu rar apro xi ma ções en tre os res pec ti vos jo gos de lin gua gem.
Logo, a so lu ção para o pro ble ma da ra ci o na li da de não se lo ca li za so men te na ‘a pro xi ma -
ção’ en tre for mas de vida, ou seja, nas in te ra ções do jogo de lin gua gem ‘li mí tro fe’, pos to
que a Ra zão li ga da à gra má ti ca não se re duz a ‘um’ jogo de lin gua gem, nem a um jogo fron -
te i ri ço en tre for mas de vida, mas se con fi gu ra na plu ra li da de dos jo gos de lin gua gem.

Alguns jo gos di fi cil men te po dem ser jo ga dos sem o co nhe ci men to pro fun do das gra -
má ti cas que os re gu lam, como por exem plo, o sen ti do de cer tos com por ta men tos, con du -
tas, ri tu a is, cren ças, va lo res es té ti cos, etc. Di an te dis so, ob ser va-se que, par tin do do con ce -
i to de como fun ci o na um jogo de lin gua gem, não há a exi gên cia de um pa drão co mum para
a so lu ção do con fli to en tre for mas de vida, já que na trans mu ta ção de um jogo a ou tro não se 
ne ces si ta de me di a ção de ‘su pra jo go’. Nos sas as ser ti vas não saem de um pon to ex ter no aos 
jo gos de lin gua gem, mas são in ter nas aos pró pri os jo gos. Ade ma is, as con si de ra ções pres -
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su põem a ca pa ci da de de jo gar jo gos de lin gua gem, a com pe tên cia lin güís ti ca da qual todo
ser hu ma no é do ta do.

Se a com pre en são do mun do é eri gi da pela gra má ti ca, o efe i to mais im por tan te dis so
é que, toda vez que al guém se in se re num jogo de lin gua gem, já é es ti pu la do o lu gar de onde 
ele fala. Vale lem brar que tal pers pec ti va in flu en ci ou toda a cor ren te da aná li se do dis cur so
fran ce sa (Ma in gue ne au, 1993). Ain da quan do o su je i to é in tro du zi do em um novo jogo de
lin gua gem, e esse mo di fi que sua gra má ti ca, mes mo as sim, é dela que ele par te num pri me i -
ro mo men to. Con fron tar-se com o ‘i nu si ta do’ ou com o ‘es tra nho’ não é so men te o tér mi no
de um jogo ha bi tu al, mas o prin cí pio de ou tro jogo de lin gua gem. O não ha bi tu al cons ti tui
as po ten ci a li da des de am pli a ção da gra má ti ca. Antro po lo gi ca men te, en tão se pode di zer
que “(...) a ex pe riên cia do es tra nha men to é a ex pe riên cia da per da da ori en ta ção” (Sed mak,
apud Con dé 2001:191), pois, a re o ri en ta ção é o in cre men to da gra má ti ca.

As su tis al te ra ções en tre os jo gos de lin gua gem são tam bém fa vo re ci das pela gra má -
ti ca no sen ti do de que as re la ções en tre os jo gos de lin gua gem são re gi das por ela. Schne i -
der (apud Con dé, 2001) ten ta evi den ci ar o que ele no me ia de re la ções ho ri zon ta is e re la -
ções ver ti ca is en tre os jo gos de lin gua gem. Como ilus tra ção, ele cita o jogo de lin gua gem
‘si mu lar dor’, que es ta ria em re la ção ho ri zon tal com o jogo de lin gua gem ‘si mu lar ale gri a’,
mas em uma re la ção ver ti cal com o jogo de lin gua gem ‘sen tir dor’. Ade ma is, o jogo de lin -
gua gem ‘si mu lar dor’ é se cun dá rio em re la ção ao sen ti men to de dor, ou seja, so men te se
con se gue jo gar a si mu la ção se se apren deu a lin gua gem da sen sa ção de dor.

Ain da se gun do o mes mo au tor, as nar ra ções in tros pec ti vas são se cun dá ri as aos jo gos 
de lin gua gem dos re la tos acer ca das per cep ções dos ob je tos. A ca pa ci da de des ses trân si tos
ver ti ca is en tre os jo gos de lin gua gem se ria o com po nen te fun da men tal da po ten ci a li da de
hu ma na em fa lar, pos to que “(...) com pre en der uma lin gua gem sig ni fi ca do mi nar uma téc -
ni ca” (Witt gens te in, 1994:199). Isso pos to, as nu an ças en tre os jo gos de lin gua gem em re -
la ções ver ti ca is são no ta das por meio de uma gra má ti ca que cir cun da uma com ple xa rede
de in te ra ções. Com efe i to, ain da que a di fe ren ci a ção en tre jo gos ho ri zon ta is e ver ti ca is seja
te o ri ca men te pla u sí vel para a apre en são da gra má ti ca, em ge ral, na re la ção co ti di a na en tre
dis tin tas gra má ti cas não apa re ce uma for te seg men ta ção en tre os dois mo de los de jo gos.

A uti li za ção da lin gua gem é o do mí nio de uma téc ni ca, as sim, da mes ma for ma que
não se se gue uma re gra só uma vez, o con tro le da téc ni ca tam bém não se cir cuns cre ve a so -
men te um jogo de lin gua gem. Nes ta óti ca, a téc ni ca é re sul ta do de uma teia mul ti-ra mi fi ca -
da de ações, não dis so ci a da do em pre go da lin gua gem, isto é, tam bém ela é eri gi da a par tir
do ho lis mo in trín se co à gra má ti ca. Então, para Witt gens te in, a gra má ti ca é per ce bi da como
o ‘lo cal’ a par tir do qual são es ta be le ci das as con si de ra ções acer ca do mun do, do qual
tem-se o con tro le so bre uma téc ni ca e de onde é cons tru í da a no ção de ra ci o na li da de. Fa zer
uso de um jogo de lin gua gem qual quer é, por exem plo, “re la tar um acon te ci men to (...), ex -
por uma hi pó te se e pro vá-la (...) in ven tar uma his tó ria e ler; re pre sen tar te a tro” (Witt gens -
te in, 1994:23), e pres su põe uma gra má ti ca. Os ar gu men tos são do ta dos de vida no in te ri or
de um sis te ma que abar ca não so men te as re la ções dos jo gos de lin gua gem, mas a gra má ti ca 
em si mes ma; isto de mons tra por que os ar gu men tos não se cons ti tu em iso la da men te.

Não obs tan te por um lado o jogo de lin gua gem con fi gu re em si pró prio uma es tru tu ra
re la ti va men te au tô no ma, por ou tro “(...) com pre en der uma pro po si ção sig ni fi ca com pre en -
der uma lin gua gem” (Witt gens te in, 1994:194). Em ou tros ter mos: por mais que um jogo de
lin gua gem te nha va lor em si mes mo, tal va lor, em gra us múl ti plos, se con for ma a par tir de
um sis te ma mais vas to que tam bém in clui a gra má ti ca. É des sa ma ne i ra que o co nhe ci men -
to con fi gu ra um ex ten so sis te ma, sen do ape nas no in te ri or des sa es tru tu ra que a sin gu la ri -
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da de tem o va lor que lhe é atre la do. Os cri té ri os de jul ga men to uti li za dos para um jogo de
lin gua gem, em gran de par te das oca siões, não são for ne ci do so men te por este jogo, mas
pela va ri e da de dos jo gos nos qua is os su je i tos es tão in te gra dos e pela gra má ti ca que per mi -
te tra tar de les.

Di an te dis so, não é o jogo de lin gua gem em si de for ma iso la da ou sim ples men te a ha -
bi li da de do ser hu ma no em jo gar tais jo gos que pode di ri mir o re la ti vis mo ex tre ma do (con -
fli to en tre Ra zões), mas a ade qua ção en tre os jo gos, a com pe tên cia lin güís ti ca e a gra má ti ca 
que nor te ia o con jun to dos jo gos que são jo ga dos. O que ga ran te a com pa ra ção en tre os jo -
gos de lin gua gem de dis tin tas for mas de vida é a gra má ti ca; pode-se aban do nar um jogo de
lin gua gem, to da via não se con se gue sair de to dos os jo gos, ou seja, não se pode de i xar re -
pen ti na men te uma gra má ti ca para apa nhar ou tra gra má ti ca, pois não há uma ar qui gra má ti -
ca aci ma de to das. Po rém, a par tir da gra má ti ca de um su je i to dado, pode-se as sen tar re la -
ções e pa râ me tros para apre en der ou tras gra má ti cas ba se an do-se em pos sí ve is pon tos no -
da is pró xi mos, mas, mor men te a par tir do com par ti lhar de si mi la ri da des na ma ne i ra como
se vive na re a li da de. Não obs tan te a gra má ti ca seja o âm bi to onde são cons tru í dos os cri té -
ri os de jul ga men to, é pos sí vel a com pre en são de for mas de vida di ver sas por in ter mé dio
dela;

Ima gi ne que você che gue como pes qui sa dor em um país des co nhe ci do com uma lín -
gua in te i ra men te des co nhe ci da. Em que cir cuns tân ci as você di ria que as pes so as dão or -
dens, com pre en dem-nas, se guem-nas, se re vol tam con tra elas, e as sim por di an te? O modo
de atu ar com par ti lha do pe los ho mens é o sis te ma de re fe rên cia por meio do qual in ter pre ta -
mos uma lin gua gem es tran ge i ra (Witt gens te in, 1994:195).

A re fe rên cia para o en ten di men to de de ter mi na da for ma de vida es tran ge i ra não é só
a atu a ção dos su je i tos, mas tam bém as pec tos do atu ar da pró pria pes soa que che ga numa
cul tu ra es tran ge i ra e que são si mi la res aos da que le povo. Não há exa ta men te um solo co -
mum, mas so men te com por ta men tos, prá ti cas, in te ra ções, em sín te se, mo dos de agir, que
po dem ser com par ti lha dos como si mi la ri da des de fa mí lia, even tu al men te em ma i or e em
ou tros ca sos em me nor ín di ce. Par ti lhar si mi li tu des de fa mí lia en tre for mas de vida sig ni fi -
ca com pac tu ar não sim ples men te com jo gos de lin gua gem, mas com se me lhan ças de fa mí -
lia em re la ção a há bi tos, cos tu mes, cos mo vi sões, ins ti tu i ções, etc. Nes te sen ti do, a lin gua -
gem se ria a ob je ti va ção da cul tu ra, e para com pre en der uma lin gua gem es tran ge i ra e, pos -
te ri or men te, sua ló gi ca, além de ser ca paz de in te ra gir em um jogo de lin gua gem ou até do -
mi nar o idi o ma, exi ge-se com pre en der suas ins ti tu i ções so ci a is.

Con for me o fi ló so fo, “(...) se guir uma re gra, fa zer uma co mu ni ca ção, dar uma or -
dem, jo gar uma par ti da de xa drez (...)” (Witt gens te in, 1994:199) são cos tu mes ins ti tu ci o -
na li za dos. Di an te dis so, quan do uma lin gua gem é uti li za da, a “in ten ção está in se ri da na si -
tu a ção, nos há bi tos hu ma nos e nas ins ti tu i ções” (Witt gens te in, 1994:337). Por con se guin -
te, a gra má ti ca é uma es pé cie de Ra zão que en con tra sua jus ti fi ca ção nas ins ti tu i ções. O
pen sa dor não tra ça pre ci sa men te o que é uma ins ti tu i ção; se ri am há bi tos, prá ti cas e cos tu -
mes so ci a is que se ins ta u ram por in ter mé dio dos jo gos de lin gua gem nas for mas de vida (p.
e., a ins ti tu i ção do va lor mo ne tá rio, do sen so es té ti co, éti co, a es cri ta e a le i tu ra, pa drões
mé tri cos, etc.).

Assim, a apre en são de uma for ma de vida ali e ní ge na se dá não ape nas pelo com par ti -
lha men to de jo gos de lin gua gem li mí tro fes, mas tam bém a par tir da com pre en são de como
suas ins ti tu i ções são cons ti tu í das en quan to tra di ções. Con se quen te men te, se não se co nhe -
ce as tra di ções e ins ti tu i ções de uma so ci e da de, não se com pre en de sua ra ci o na li da de. Con -
tu do, já que es sas ins ti tu i ções são pú bli cas, emer gem da prá xis co le ti va, é pos sí vel en ten -
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der uma ou tra for ma de vida com pre en den do-se sua prá ti ca co ti di a na. Por ou tro lado, atra -
vés do tra ba lho de Witt gens te in tam bém se de pre en de que não so men te o su je i to é pro du to
so ci al, mas tam bém as pró pri as cren ças e sa be res que o en vol vem. Nes te ra ci o cí nio, as
cren ças de cer ta for ma de vida nos pos si bi li tam sa ber qua is nor mas são mais ou me nos im -
por tan tes para esta for ma de vida.

Se com pre en der uma for ma de vida é o mes mo que apre en der suas ins ti tu i ções, cos -
tu mes, há bi tos e tra di ções nos qua is ela se con for mou, en tão há uma ten dên cia em se com -
pre en der mais fa cil men te as for mas de vida que são do ta das de se me lhan ças com as ins ti tu -
i ções de quem che ga numa nova for ma de vida. Isto quer di zer que a com pre en são dos as -
pec tos pa re ci dos e dos di ver gen tes en tre for mas de vida é fa vo re ci da pelo fato de que tan to
a gra má ti ca quan to as ins ti tu i ções são mol da das na prá xis co le ti va. Com efe i to, gra má ti cas
e ins ti tu i ções es tran ge i ras tam bém po dem ser exa mi na das a par tir das pró pri as vi vên ci as do 
ana lis ta. Este pro ces so visa achar re gu la ri da des que do tam de sen ti do as ins ti tu i ções es tran -
ge i ras e, as sim, apri mo rar a apre en são acer ca das for mas de vida.

Con clui-se, as sim, que não há uma su pe rins ti tu i ção a par tir da qual se pos sam en con -
trar cri té ri os úl ti mos de apro xi ma ção en tre dis tin tas for mas de vida. So men te por in ter mé -
dio de ins ti tu i ções de dada for ma de vida, a par tir de um cer to jogo de lin gua gem e de uma
gra má ti ca, ou seja, a par tir de uma Ra zão es pe cí fi ca, é que se tem os cri té ri os de en ten di -
men to e ava li a ção de uma for ma de vida es tran ge i ra. Insti tu i ções de for mas de vida di ver -
sas po dem apre sen tar se me lhan ças, em bo ra al gu mas ins ti tu i ções pos sam ser com ple ta -
men te sui ge ne ris a de ter mi na da for ma de vida.

Po rém, isso não sig ni fi ca que, por apre sen tar sua ori gi na li da de, de ter mi na da for ma
de vida não é pas sí vel de ser apre en di da. O fato de ha ver di fi cul da des na ‘tra du ti bi li da de’
en tre for mas de vida não quer di zer que exis ta ri gi da men te uma bar re i ra para a com pre en -
são en tre elas. Se a gra má ti ca de uma for ma de vida é su fi ci en te men te rica para fa zer as
adap ta ções ne ces sá ri as para essa ‘de co di fi ca ção’, ela ul tra pas sa li mi tes e apre en de a ou tra
for ma de vida. Des sa ma ne i ra, se me lhan ças na for ma de agir de di fe ren tes for mas de vida
não são ba ses co muns, mas si mi la ri da des em prá ti cas, cos tu mes e ins ti tu i ções que po dem,
em con se qüên cia, ori gi nar sen ti dos e acep ções si mi la res que, en tão, pos si bi li tam a mol da -
gem de re fe rên ci as para se pen sar prá ti cas e há bi tos e mes mo para com pre en der tais prá ti -
cas so ci a is e seus sim bo lis mos.

Tal vez seja im pos sí vel en con trar uma for ma de vida hu ma na que não pos sua ne nhu -
ma pa re cen ça em suas ins ti tu i ções com o res tan te da hu ma ni da de; sob esta óti ca, o re la ti -
vis mo ab so lu to pa re ce ser im pro vá vel. No en tan to, na ma i or par te das ve zes, as gra má ti cas
são com ple xas e, ain da que apre sen tem si mi li tu des, mos tram tam bém agu das di fe ren ças.
Em de ter mi na dos as pec tos, isso mi no ra a ca pa ci da de de com pre en são en tre elas, con tu do,
não fi na li za tal pos si bi li da de. Inde pen den te men te de sua com ple xi da de, atra vés de me ca -
nis mos que se va lem dos jo gos de lin gua gem, uma for ma de vida pode agre gar no vos jo gos
e ina u gu rar as adap ta ções in dis pen sá ve is para a ‘tra du ti bi li da de’ com for mas de vida di fe -
ren tes.

To da via, a al ter na ti va ‘de sa cor do’, não ne ces sa ri a men te um con fli to de gran de im -
pac to, é sem pre pre sen te. Assim, na ten ta ti va de apro xi ma ção, po dem exis tir os que não
com pre en dem as re gras ou até os que as des res pe i tam aber ta men te. Em ou tros ter mos,
apro xi ma ções nos jo gos de lin gua gem en tre for mas de vida dis tin tas, já que se sus ten tam
em suas pró pri as gra má ti cas, não ga ran tem ab so lu ta men te a ne go ci a ção, por que quan do se
con fron tam dois prin cí pi os ir re con ci liá ve is, um sem pre de sa u to ri za rá o ou tro. Pode-se
acres cen tar que a re so lu ção des te tipo de im pas se se re sol ve, fre qüen te men te, pela im po si -
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ção – ten do em vis ta que as re la ções de po der en tre as par tes nem sem pre são igua is, fato
este não con tem pla do por Witt gens te in.

Se jo gar o jogo ou a com pe tên cia lin güís ti ca fos sem o prin ci pal cri té rio na con fron ta -
ção en tre for mas de vida, não exis ti ri am gran des di fe ren ças en tre elas: não ha ve ria tan tos
pa drões an ta gô ni cos de ra ci o na li da de, pos to que todo ser hu ma no po de ria, ain da que ide al -
men te, jo gar jo gos de lin gua gem. Os de sa jus tes en tre as di fe ren tes vi sões de Ra zão não
acon te cem pro pri a men te na in ca pa ci da de de jo gar ‘um’ jogo de lin gua gem, mas nas di fe -
ren ças en tre os es ti los de atu ar e nas dis tin ções en tre as gra má ti cas. Des ta ma ne i ra, um mo -
de lo witt ges te i ni a no de Ra zão pode-se trans for ma-se em ele men to útil como pro pos ta para
se tra tar do im pas se re la ti vis mo ver sus uni ver sa lis mo.

A ra ci o na li da de que se de pre en de do se gun do Witt gens te in re ve la que na in te ra ção
en tre for mas de vida não so men te po dem exis tir apro xi ma ções por in ter mé dio de jo gos de
lin gua gem, mas, so bre tu do que, não obs tan te es tas apro xi ma ções se jam pos si bi li ta das pela
‘ló gi ca in ter na’ de suas gra má ti cas (er gui das a par tir de suas per for man ces), mes mo as sim
tais for mas de vida e suas res pec ti vas gra má ti cas po dem ter ca rac te res aná lo gos em di fe -
ren tes gra us por in ter mé dio das si mi la ri da des que com par ti lham em suas ins ti tu i ções e em
suas ma ne i ras de agir. Fri sar qua is for mas de vida (e tam bém, que di fe ren tes pe río dos his -
tó ri co-cul tu ra is) po dem co mun gar se me lhan ças de fa mí lia nas ma ne i ras de agir é di zer que, 
mes mo que uma for ma de vida es ta be le ça seus pró pri os pa râ me tros de Ra zão, pode in te ra -
gir ra ci o nal men te com ou tras.

A par tir das se me lhan ças de fa mí lia nas for mas de atu ar e das re la ções en tre as for -
mas de vida, cada uma de las edi fi ca os pres su pos tos de ra ci o na li da de que cons ti tu i rão a
com pre en são mú tua. A mes ma ca rac te rís ti ca que per mi te com pre en der a ra ci o na li da de de
uma cer ta for ma de vida, tam bém pos si bi li ta a com pre en são de como tal for ma de vida,
com sua Ra zão par ti cu lar, pode se abrir a ou tras. Par tin do da no ção de gra má ti ca como um
pa drão de ra ci o na li da de que se fir ma fun da men tan do-se na cons ta ta ção de que nos jo gos de 
lin gua gem de uma for ma de vida ela se con for ma como uma rede mul ti di re ci o nal que se es -
pa lha atra vés de ‘se me lhan ças de fa mí li a’, con clui-se que di fe ren tes gra má ti cas po dem, em 
al guns pon tos, er guer acep ções aná lo gas a par tir de com por ta men tos tam bém si mi la res no
modo de agir das for mas de vida.

Efe ti va men te que es sas si mi li tu des de fa mí lia nos as pec tos ma cro e mi cros so ci a is
po dem sur gir tan to ao com pa rar vá ri as for mas de vida quan to in ter na men te a uma for ma de
vida sin gu lar. No caso da cul tu ra bra si le i ra, por exem plo, exis tem mu i tas se me lhan ças de
fa mí lia en tre suas múl ti plas ins ti tu i ções ou, em ou tras pa la vras, en tre suas res pec ti vas gra -
má ti cas: da ciên cia, da arte, da éti ca, etc. Logo, em bo ra as ins ti tu i ções de cul tu ras dis tin tas
não se jam sim ples có pi as umas das ou tras, mos tram si mi la ri da des de fa mí lia. Em ver da de,
ain da den tro de uma cul tu ra ou de uma for ma de vida pe cu li ar, o que vem a ser uma ins ti tu i -
ção pode tam bém ser pen sa do em ter mos de se me lhan ças de fa mí lia.

Assim, a pró pria idéia de al gu ma co i sa com o nome de ‘ciên ci a’ é uma cons tru ção so -
ci al, já que não exis te ‘a’ ciên cia, mas ‘ciên ci as’, a sa ber, um com ple xo de te o ri as e mé to -
dos ci en tí fi cos he te ro gê ne os, que mes mo as sim po dem ser tra zi das para a lin gua gem por
meio do mes mo vo cá bu lo. To da via, com esta afir ma ção não se está aqui re i fi can do o no mi -
na lis mo, vis to que: “Os no mi na lis tas co me tem o erro de in ter pre tar to das as pa la vras como
no mes, por tan to, não des cre vem efe ti va men te seu em pre go, mas, por as sim di zer, dão ape -
nas uma in di ca ção for mal para tal des cri ção” (Witt gens te in, 1994:203).

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 25 (2004), pp. 75 - 97 93



Sen do as sim, o que tor na algo ci en tí fi co, ain da que pro vi so ri a men te, o que se pa ra a
Me di ci na do cu ran de i ris mo, por exem plo, são os jo gos de lin gua gem das ciên ci as e suas
res pec ti vas gra má ti cas em uma de ter mi na da for ma de vida, ou seja, o con jun to de nor mas,
pro ce di men tos, mé to dos, dis cur sos, fa tos, em sín te se, os jo gos de lin gua gem en vol vi dos.
Ain da que Witt gens te in não te nha sido um fi ló so fo da ciên cia stric tu sen su, sua li te ra tu ra
tam bém fo men tou gran de men te a re fle xão fi lo só fi ca so bre a ciên cia. Até mes mo Kuhn
(apud Mo re no, 1995) en dos sou a in fluên cia da obra witt gens te i ni a na.

Essa gra má ti ca da ciên cia se con fi gu ra atra vés da con jun ção de um nú me ro ra zoá vel
de se me lhan ças de fa mí lia en tre os jo gos de lin gua gem. Ten do em vis ta que esta gra má ti ca
é um sis te ma aber to de in ter-re la ções e jus ta po si ções de jo gos de lin gua gem, é im pe ra ti vo
afir mar que exis tem si mi la ri da des de fa mí lia en tre a ciên cia, o cu ran de i ris mo, a re li gi o si da -
de, os mi tos, e que po dem, em gra us di ver sos, in flu en ci ar a ciên cia na sua pró pria gra má ti -
ca. É nes se sen ti do que, de acor do com Witt gens te in, é um dis pa ra te se fa lar que as in tu i -
ções tí pi cas dos sis te mas de cren ças são ir ra ci o na is e/ou fal sas vi sões das co i sas. Se gun do
ele, as sim pro ce deu Fra zer quan do es cre veu que a ma gia es sen ci al men te era uma pse u do fí -
si ca, uma fal sa téc ni ca, uma arte abor ti va (Witt gens te in, 1992).

Na in te ra ção en tre gra má ti cas não se com pa ra uma com ou tra de modo glo bal, mas só 
al guns pon tos de uma com ou tros pon tos de ou tra, os que lhes cor res pon dem. A Ra zão da
com pre en são en tre for mas de vida não se ori gi na do re du zir uma à ou tra, mas em se dar
con ta de al gu mas se me lhan ças em seus cri té ri os de aper cep ção, ela bo ra dos pe las res pec ti -
vas gra má ti cas, mo dos de agir e ins ti tu i ções, pois gra má ti cas di fe ren tes não são obri ga to ri -
a men te in co men su rá ve is. Con for me Mo re no (1995), pode-se ar gu men tar que os as pec tos
de fa mí lia em co mum, com par ti lha dos en tre di fe ren tes gra má ti cas em seus jo gos de lin gua -
gem, são fra cos para se cons ti tu ir num mo de lo de ra ci o na li da de que per mi ta a re la ção gra -
ma ti cal. To da via, o ‘po der’ des ta pro po si ção está exa ta men te nes ta ‘de bi li da de’, isto é,
nes sa fle xi bi li da de e não-es sen ci a lis mo.

Da mes ma for ma que a sig ni fi ca ção pode se al te rar de um jogo de lin gua gem para ou -
tro, o que vem a ser uma ca rac te rís ti ca exis ten te en tre dois mo dos de vida para a con fi gu ra -
ção de uma se me lhan ça de fa mí lia tam bém está pas sí vel à di nâ mi ca pro ces su al das in te ra -
ções e das ne go ci a ções en tre es sas for mas de vida. Fi nal men te, de fen der-se-ia que ca rac te -
rís ti cas pre ten sa men te se me lhan tes po dem ter im pac tos bem di fe ren tes nes sa com pa ra ção
en tre vá ri as for mas de vida, ao que se pode re pli car que as pec tos su pos ta men te dis tin tos, ao 
se rem con tra pos tos, po dem se mos trar como se me lhan tes. Com efe i to, o que re al men te in -
te res sa não é so men te o que su pos tos ca rac te res se me lhan tes sig ni fi ca ram em suas gra má ti -
cas ou nas ins ti tu i ções co le ti vas ori gi na is, mas qua is sig ni fi ca dos são im pu ta dos a es sas ca -
rac te rís ti cas quan do com pa ra das à luz de cada for ma de vida em es pe ci al.

Con se quen te men te, a óti ca witt gens te i ni a na se co lo ca de ma ne i ra di fe ren te para en -
fren tar a cri se da Ra zão mo der na. Não pro cu ra as su mir o com ple to re la ti vis mo por um
lado, nem ado ta uma vi são uni ver sa li zan te, por ou tro. Por ma i or que seja a ace i ta ção de
uma ra ci o na li da de, ela não con se gue re fle tir ne nhu ma pers pec ti va me ta fí si ca ou trans cen -
den tal, mas so men te tem um viés he ge mô ni co que pode até mes mo vir de uma pos tu ra et no -
cen tris ta, anu la do ra de ou tras ra ci o na li da des. No ou tro ex tre mo, uma for ma de vida pode
in ten tar, por meio da gra má ti ca, ma xi mi zar as pos si bi li da des de com par ti lha men to ou ‘ne -
go ci a ção’ com ou tras for mas de vida, di ri min do as sim o re la ti vis mo.

Esta pers pec ti va ad vo ga uma ra ci o na li da de que se for ma a par tir de uma com ple xa
teia de re la ções en tre jo gos de lin gua gem e gra má ti ca. Não obs tan te o fato de essa Ra zão es -
tar ali cer ça da em um fun da men to or gâ ni co que ex pri me, por exem plo, a ha bi li da de lin güís -
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ti ca hu ma na, não se re su me a uma ‘di men são bi o ló gi ca’, como se a ra ci o na li da de fos se um
sis te ma sim ples men te ‘na tu ral’. É pro du to de uma prá xis so ci o cul tu ral e, em fun ção dis so,
não é uni ver sal, mas é uma ra ci o na li da de con tin gen te. Po rém, na me di da em que essa rede
pode co mun gar se me lhan ças com ma ne i ras de atu ar de ou tras re des, com ou tras ra zões, ela
mi ti ga enor me men te o re la ti vis mo. Nes tes ter mos, su bli nhar uni ca men te as pec tos bi o ló gi -
cos, jo gos de lin gua gem ou gra má ti cas no exa me des sa Ra zão é um en ga no in te lec tu al-ci -
en tí fi co.

Pres su pon do-se que a ra ci o na li da de está su je i ta a uma mi ría de de in tem pé ri es, como
o pro ble ma da do mi na ção ou da uti li za ção da for ça, uma Ra zão que se ob je ti va nos jo gos de 
lin gua gem e na gra má ti ca está sub me ti da aos mes mos per cal ços. Isto por que a Ra zão em
Witt gens te in é aber ta men te en ten di da na efe me ri da de das ações hu ma nas, é uma ra ci o na li -
da de do con fron to, não uma Ra zão abs tra ta, trans cen den te. Mas, ain da que su til men te, a
gra má ti ca e os jo gos de lin gua gem, como um pa drão de ra ci o na li da de, po dem co la bo rar no
equa ci o na men to mais pro fí cuo, sem abra çar o uni ver sa lis mo et no cên tri co, das pro ble má ti -
cas em cuja re so lu ção a Ra zão abs tra ta e ide al fra cas sou.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A par tir do que foi ex pos to pre ce den te men te, con se gue-se apre en der que, não obs -
tan te a fa cha da de uma Fi lo so fia ‘não-sis te má ti ca’, Witt gens te in pro cu rou –com seus afo -
ris mos– não ape nas des mon tar as vi sões clás si cas acer ca da lin gua gem, como tam bém in -
ten tou re fle tir so bre as fron te i ras da Ra zão, en ten di das como os li mi tes da lin gua gem, ain da 
que te nha fe i to tal ta re fa sob pers pec ti vas bas tan te di fe ren tes. Sen do as sim, seu pen sa men -
to ofe re ce só li do ma te ri al para se pen sar im por tan tes te má ti cas do tem po pre sen te, como a
cri se da Ra zão mo der na, por exem plo.

Ao se apre en der a ques tão da ra ci o na li da de a par tir da pers pec ti va witt gens te i ni a na,
nota-se que o au tor aban do na uma acep ção se mân ti ca para abra çar uma acep ção pre do mi -
nan te men te prag má ti ca. Na se gun da par te de sua pro du ção in te lec tu al, as sig ni fi ca ções das
pa la vras são for ne ci das pela uti li za ção que de las se fa zem e não pela no me a ção de ob je tos.
A lin gua gem não é so men te uma ‘re pre sen ta ção’ do mun do, mas um modo de ‘in te ra gir’,
de atu ar na re a li da de con cre ta. Viu-se tam bém que Witt gens te in cha ma de ‘jo gos de lin -
gua gem’ ao com ple xo for ma do pela lin gua gem e pe las ati vi da des com as qua is os in di ví du -
os in te ra gem no mun do. Não há a es sên cia da lin gua gem, mas so men te jo gos de lin gua gem. 
Com tal no ção, o fi ló so fo des ti tui as vi sões es sen ci a lis tas, tra di ci o na is na Fi lo so fia.

Witt gens te in, en tão, re cha ça a idéia da gra má ti ca en quan to um con jun to de re gras de
sin ta xe que re tra ta a ló gi ca como um âm bi to me ta fí si co ex ter no à lin gua gem, e ado ta a no -
ção da gra má ti ca en quan to um con jun to de re gras an co ra das não na me ta fí si ca, mas sim na
prag má ti ca da lin gua gem em uma cer ta for ma de vida. Isso per mi te uma idéia de ra ci o na li -
da de en quan to de ri va da do em pre go que se faz da lin gua gem. Com tal pon to de vis ta, o au -
tor se po si ci o na de ma ne i ra con trá ria às vi sões fi lo só fi cas clás si cas, que pro cla mam, em di -
fe ren tes es ti los, uma acep ção on to ló gi ca para ba li zar a lin gua gem, a ra ci o na li da de e a re a li -
da de.

Ele de cer ta for ma com ba teu a idéia de que uma ‘ca te go ri a’ se ria um pa drão uni ver sal 
para a or de na ção e com pre en são do mun do. A gra má ti ca witt gens te i ni a na não tem esse
con ce i to como ne ces sá rio. No ta da men te, par tin do-se de uma pers pec ti va prag má ti ca, não
se deve pen sar numa ‘ca te go ri za ção uni ver sal’ e nem mes mo em dis cur sos ‘trans ca te go ri a -
is’. O que pos si bi li ta a con for ma ção de uma ra ci o na li da de en tre dis tin tas for mas de vida é o
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fato de que tais for mas de vida con se guem com par ti lhar si mi la ri da des em suas res pec ti vas
prá ti cas so ci a is. Sem pres su por fun da men tos úl ti mos, a Ra zão fun ci o na as sen ta da nos jo -
gos de lin gua gem. E, ain da que os cri té ri os de jul ga men to se jam gra ma ti ca is, são apri mo ra -
dos pe las in te ra ções en tre os jo gos de lin gua gem, pela vida con cre ta.

Esta pers pec ti va de Ra zão, na me di da em que agre ga o ca rá ter re la ci o nal dos jo gos de 
lin gua gem, a com pe tên cia lin güís ti ca hu ma na e a gra má ti ca, fa vo re ce uma abor da gem de
van guar da acer ca do re la ti vis mo ver sus uni ver sa lis mo. Nes ta vi são, ape sar de uma for ma
de vida es ta be le cer seus pró pri os cri té ri os de ra ci o na li da de, pode in te ra gir ra ci o nal men te
com for mas de vi das ou tras. Por tan to, tal mo de lo de ra ci o na li da de se con tra põe ao pres su -
pos to Mo der no de Ra zão por que não se pre ten de ali cer ça do por fun da men tos úl ti mos nem
ter uma va li da de uni ver sal e atem po ral. E mes mo que tal gra má ti ca seja as sen ta da na ha bi -
li da de bi o ló gi ca da lin gua gem, não se re duz ao as pec to fi si o ló gi co, como se a Ra zão fos se
um mero sis te ma bi o ló gi co.

Nes ta si tu a ção, a gra má ti ca se es pa lha por uma rede mul ti ten ta cu lar, vin cu la da com
ou tras re des. Eis por que se cons ti tui um erro su pe res ti mar iso la da men te o pa pel da gra má ti -
ca (Lin güís ti ca tra di ci o nal), as de ter mi na ções bi o ló gi cas (Psi co lo gia clás si ca) ou as in te ra -
ções prag má ti cas (So ci o lo gia po si ti vis ta) no en ten di men to da Ra zão. O re sul ta do é uma re -
vi si ta ção dos pa ra dig mas ide a lis tas, bi o lo gi zan tes, em pi ris tas, etc. Enquan to soma in te ra ti -
va de to das es tas es fe ras (e ou tras não ci ta das aqui), a ra ci o na li da de goza de uma es pe ci fi ci -
da de que lhe con ce de cer ta au to no mia, tan to en quan to fe nô me no, quan to ob je to de in ves ti -
ga ção ci en tí fi ca. Assim, Witt gens te in é cons ci en te de que este mo de lo de Ra zão não é um
ins tru men to de al can ce uni ver sal, sen do eri gi da na tran si to ri e da de das ações so ci a is.

À gui sa de con clu sões, pode-se pos tu lar que Witt gens te in põe no lu gar da Ra zão mo -
der na fun da ci o nis ta, re pre sen ta ci o nis ta e es sen ci a lis ta, uma ra ci o na li da de sem sus ten tá cu -
los úl ti mos, que não am bi ci o na pro ver ‘a’ re pre sen ta ção do cos mos, mas so men te pa râ me -
tros prag má ti cos para se li dar com o mun do. Tal abor da gem so bre a ra ci o na li da de, que
emer ge da se gun da Fi lo so fia witt gens te i ni a na, pa re ce ser mais rica para se tra tar dos pro -
ble mas fi lo só fi cos e es pe ci al men te das te má ti cas psi cos so ci a is que en vol vem o es tu do da
lin gua gem hu ma na.
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