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sobre ela, e bastava olharmos para o espelho-

palavra do texto para vê-los. 

Mas tudo isso terminou. O espelho-

palavra se quebrou, irreparavelmente ao que 
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uma proclamando ‘Significo o que significo!’. O 
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transformou-se apenas em um livro de código.  
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Resumo 

 

 

Pedrosa, Carolina de Oliveira. O sentido da aceitabilidade no jogo da decisão: uma 
investigação sobre as implicações da pragmática da linguagem de Wittgenstein na 
interpretação do direito. Recife, 2006. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco.  
 

 

A guinada pragmática operada na filosofia da linguagem, sobretudo a partir das idéias 

do segundo Wittgenstein, impõe uma investigação profunda de algumas importantes questões 

ligadas à interpretação do direito – dentre elas, a questão da aceitabilidade. Isso porque, uma 

concepção da linguagem como um espelho-do-mundo e do significado como algo a que 

corresponde à palavra perpassa todo o discurso tradicional acerca da interpretação e engendra 

uma série de mal-entendidos que precisam ser desfeitos. À vista desse problema, este trabalho 

propõe-se a detectar aquelas figuras que têm origem numa tal concepção equivocada; analisá-

las com os instrumentos fornecidos pela pragmática wittgensteiniana para, então, poder 

tematizar, de forma renovada, a questão da aceitabilidade do sentido. Recusadas noções 

superlativas como verdade, determinação e exatidão, outros critérios entram em jogo para 

distinguir sentidos aceitáveis de sentidos inaceitáveis, pois a superação da idéia de que o 

significado é algo que corresponde à palavra não implica, absolutamente, a aceitação de 

slogans do tipo “tudo pode”. A ênfase wittgensteiniana no caráter normativo da linguagem 

restabelece o equilíbrio (supostamente) perdido com a superação das concepções 

referencialistas, explicando a questão da estabilidade dos significados de forma bem mais 

condizente com a complexidade que marca o funcionamento da nossa linguagem.   

 

 

Palavras-chave: Interpretação; direito; Wittgenstein.  
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Abstract 

 

 

Pedrosa, Carolina de Oliveira. The sense of acceptability in the decision-game: an 
investigation about the implications of Wittgenstein’s language pragmatics on 
law interpretation. Recife, 2006. Master Degree – Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal de Pernambuco.  
 

 

The pragmatic turn occurred on language philosophy with the ideas of the second 

Wittgenstein imposes a deep investigation of some important questions linked to legal 

interpretation – like the question of acceptability. That’s why a conception about language as 

a mirror of the world and about meaning as something that keeps a straight correspondence to 

words lays under all traditional discourse about interpretation and creates a series of mistakes 

that need to be undone. Taking this question as a starting point, this dissertation intends to 

detect those “frames” origined from such a wrong conception; to analyze them with the 

instruments given by Wittgenstein, therefore, to face the question of acceptability in a new 

way.  Refusing superlatives notions as truth, determination and accuracy, other criteria can be 

brought into the game to make the difference between acceptable and unacceptable meanings, 

because the overcame of the idea in which meaning is something corresponding to a word 

does not imply, absolutely, that “everything goes”. The wittgensteinian emphasis in the 

normative dimension of language reestablish the balance supposedly lost with the overlap of 

semantic conceptions, explaining the question of stability of meanings in a such way that 

seems to be more compatible with the complexity stamped in the function of our language.  

 

 

Key-words: Interpretation; law; Wittgenstein.   
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Introdução  

 
Eis o modo como entre si se deveriam saudar os filósofos: 

“Devagar! Devagar!”. 
Wittgenstein, Cultura e valor. 

 

 

 

 

 

Sumário: a) A superação das teses representacionistas acerca da linguagem e o despontar da 

preocupação com a aceitabilidade; b) Por que Ludwig Wittgenstein?; c) Algumas observações 

quanto à forma.  

 

a) A superação das teses representacionistas acerca da linguagem e o despontar da 

preocupação com a aceitabilidade.  

 

No prólogo escrito para as Investigações Filosóficas, em 1945, Wittgenstein diz que 

seu livro, na verdade, tem a forma de um álbum - um conjunto de esboços paisagísticos 

surgidos ao longo de enredadas e longas viagens; alguns mal desenhados, outros mais 

aceitáveis.1 Talvez este trabalho tenha um pouco essa característica, a de se parecer com um 

álbum. Procuramos recortar do discurso tradicional sobre a interpretação do direito alguns 

temas específicos e analisá-los, tendo como pano de fundo as paisagens wittgensteinianas. 

Certamente, este é o maior fator de coesão do trabalho: procuramos o tempo todo ser 

                                                 
1 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 166. Esta é a edição com a qual trabalharemos, prioritariamente, ao longo de toda 
a dissertação. Quando especificidades vocabulares comprometerem o sentido ou a fluidez do texto, utilizaremos, 
para as citações, a tradução de José Carlos Bruni. Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig Investigações Filosóficas. São 
Paulo: Nova Cultura, 1999. 
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coerentes com as idéias de Wittgenstein enquanto tratamos das questões selecionadas. 

Acreditamos que somente assim esta investigação poderia mostrar suas possibilidades e 

limitações.  

O objetivo desta dissertação é empreender uma análise das implicações da pragmática 

da linguagem apresentada pelo segundo Wittgenstein - o das Investigações Filosóficas – sobre 

a interpretação das regras jurídicas. O interesse em levar a efeito uma tal investigação 

justifica-se, sobretudo, em virtude da constatação fundamental de que o pensamento teórico 

sobre o direito ainda se ressente de reflexões transdisciplinares e de diálogos mais efetivos 

com a filosofia – e com a filosofia da linguagem especificamente. Esse “ensimesmamento” é 

injustificável, principalmente se observarmos que mesmo um problema tipicamente jurídico 

nunca é um problema exclusivamente jurídico, ainda menos quando diz respeito à 

interpretação de textos.  

Esta investigação parte do reconhecimento de que há (pelo menos) duas questões, 

extremamente relevantes do ponto de vista filosófico, por trás do discurso tradicional sobre a 

interpretação do direito. E tradicional aí tem um sentido próximo de (aparentado com) 

persistente, ou mesmo obsoleto. A primeira dessas questões é o fetichismo do método, ou 

seja, o superdimensionamento da idéia de método no interior de todo discurso que diga 

respeito ao conhecimento e à verdade. A segunda é uma concepção equivocada acerca da 

linguagem e do significado, pois toma a linguagem como um espelho-do-mundo e o 

significado como algo que corresponde à palavra.  

Como este último tema nos parece um tanto mais interessante, decidimos que sobre ele 

recairia nossa ênfase. Mas essa não é a única razão, evidentemente. Temos a forte impressão 

de que uma concepção da linguagem como um instrumento para a representação do mundo 

está na origem de muitos e importantes problemas ligados à interpretação do direito, da 

mesma forma que está na origem de muitos e importantes problemas ligados à filosofia de um 
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modo geral. A diferença crucial é que na filosofia essa conexão foi percebida e vem sendo 

discutida já há algumas décadas; enquanto no direito, só recentemente ela passou a compor a 

pauta de discussões e, ainda assim, de forma um tanto marginal.  

A tese representacionista acerca da linguagem – que também é referencialista na 

medida em que propõe uma explicação para a questão do significado considerando apenas a 

palavra e aquilo que ela supostamente substitui, ou seja, considerando apenas a dimensão 

semântica – desdobra-se numa imagem enganadora de correspondências, que termina por 

obliterar a complexidade e um certo grau de indeterminação que marcam a nossa linguagem 

tal como ela funciona ordinariamente. E uma série de mal-entendidos decorrem dessa 

imagem.2  Ter origem na concepção representacionista, aliás, foi o critério a partir do qual 

selecionamos as questões a serem tratadas nos capítulos finais desta dissertação.  

Pensar o significado a partir de uma relação associativa, que conecta palavra e objeto, 

permite que uma idéia tradicional de verdade tome parte nas reflexões sobre a linguagem. A 

aceitação da existência de significados verdadeiros e da necessidade de encontrá-los através 

dos textos obsta o surgimento de uma preocupação genuína com a aceitabilidade dos 

significados atribuídos às expressões da linguagem – o que nos parece bastante grave, 

sobretudo se o intérprete desempenhar um papel institucional importante, como o de juiz, por 

exemplo. A noção de necessidade implicada no adjetivo verdadeiro afasta a noção antagônica 

de possibilidade, tornando supérflua a preocupação com a aceitabilidade.  

Para que essa questão possa ser problematizada de uma forma renovada, parece-nos 

imprescindível tentar desconstruir algumas idéias que freqüentemente aparecem conectadas 

no interior daquilo que, para usar uma expressão consagrada, pode ser chamado de senso 

                                                 
2 É importante registrar que Lênio Streck é quem chama a atenção para a existência de uma conexão perniciosa 
entre a hermenêutica jurídica e uma concepção representacionista da linguagem, despertando o nosso interesse 
em investigar essa relação. Cf. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração 
hermenêutica da construção do direito. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, pp. 97-154.  
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comum teórico3 acerca da interpretação das regras do direito. Para jogar, então, o jogo da 

crítica, tendo como principal adversário a voz “despersonalizada” desse senso comum, 

organizamos este trabalho em cinco capítulos, que não seguem necessariamente um caminho 

linear, mas cumprem a missão de apresentar um panorama da tradição que pretendemos 

criticar; o instrumental teórico que empregaremos nessa tarefa e, por fim, uma análise das 

implicações identificadas e algumas observações conclusivas a respeito. Tentaremos explicá-

los, um a um, de forma resumida.  

O primeiro capítulo do trabalho tenta apresentar um esboço daquilo que é a 

hermenêutica jurídica tradicional – entendida a hermenêutica, simplesmente, como um 

discurso sobre a interpretação – enfocando algumas de suas características mais visíveis. Para 

isso, foi necessário dar alguns passos atrás para melhor entender o paradigma filosófico que 

lhe dava (e ainda dá) sustentação. Procuramos investigá-lo através da obra de Descartes,4 

numa tentativa de evitar generalizações e apresentar um texto mais consistente, embora menos 

abrangente.  

Essa incursão na filosofia cartesiana foi de grande importância para que pudéssemos 

compreender de forma mais adequada como se cruzaram os caminhos do direito e da 

epistemologia em que se transformou a filosofia da modernidade, graças à supervalorização 

da preocupação com as condições e fundamentos do conhecimento acerca do mundo. 

Interessante perceber, nesse momento, que o modelo epistemológico moderno projetou sobre 

o direito tanto seus excessos – uma teologia do método, por exemplo5 – quanto suas 

carências, como a radical indiferença em relação ao tema da linguagem. Nitidamente, 

ostentam essas duas características as teorizações acerca da interpretação do direito. Quando 

                                                 
3 Cf. WARAT, Luis Alberto. Introdução geral ao direito II: a epistemologia jurídica da modernidade. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1995, pp. 57 e ss.  
4 Cf., sobretudo, DESCARTES, René. Discurso do Método: para bem conduzir a própria razão e procurar 
a verdade nas ciências. Tradução de Thereza Christina Stummer. São Paulo: Paulus, 2002.  
5 Cf. SALDANHA, Nelson. Da teologia à metodologia: secularização e crise do pensamento jurídico. 2 ed. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 78.  
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tematizada, a linguagem é apresentada como fonte inesgotável de imprecisões e equívocos; 

como um problema a ser contornado com as armas da hermenêutica.  

A ausência de tematização ou enfrentamento teórico, contudo, não é capaz de ocultar 

uma concepção assente, praticamente hegemônica, acerca do que é a linguagem e de como é 

possível a significação. Essa concepção inevitavelmente se mostra; podemos vê-la, assim 

como os seus importantes desdobramentos - deles é que trata o segundo capítulo. A partir 

desse ponto, o trabalho segue um caminho mais linear, pois encontra o tema com o qual 

seguirá até o final.  

Após falar sobre Descartes e sobre a filosofia da modernidade, foi necessário fazer o 

caminho de volta até a Grécia Antiga. Para uma abordagem adequada do tema da linguagem e 

da significação, o retorno a Platão pareceu-nos imprescindível, pois se deve a ele os primeiros 

registros escritos de uma reflexão filosófica sobre o tema da linguagem. Já estavam presentes 

no Crátilo6 as idéias fundamentais de que a linguagem é um instrumento para a representação 

do mundo e de que o significado é uma entidade essencial, que se liga à palavra numa relação 

de imanência. É possível dizer que elas sobreviveram, com surpreendente vitalidade, a séculos 

de filosofia e que as demais concepções visitadas no restante do capítulo devem-lhe algum 

tributo – inclusive o segundo Wittgenstein.  

Trataremos da primeira fase da filosofia wittgensteiniana ainda no segundo capítulo, 

uma vez que ela não só endossa uma concepção representacionista da linguagem e 

referencialista do significado, como é sua mais refinada expressão. Todavia, não nos 

deteremos nela por muito tempo, considerando que é a segunda fase do pensamento de 

Wittgenstein que nos interessa fundamentalmente. Ela forma o marco teórico desta 

dissertação, e é apresentada com algum detalhe no terceiro capítulo.  

                                                 
6 Cf. PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001.  
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Esse capítulo representa um ponto de inflexão no trabalho, como Wittgenstein 

representou um ponto de inflexão na história da filosofia7 ao prescrever uma terapia original 

contra todos os males desencadeados pela vocação metafísica dos filósofos – uma descrição 

da forma como nossa linguagem ordinariamente funciona. Apresentaremos a pragmática de 

Wittgenstein através de alguns conceitos que destacamos do todo se sua obra tendo em vista 

os objetivos deste trabalho.   

 O primeiro ponto abordado é a crítica que o filósofo dirige à chamada imagem 

agostiniana – um paradigma prototeórico tacitamente subjacente a diversas teorias acerca da 

linguagem.8 Wittgenstein faz questão de frisar que as críticas dirigidas à imagem agostiniana 

atingem as suas próprias concepções da primeira fase - a do Tractatus Logico-Philosophicus. 

Após, trataremos do conceito-chave de jogos de linguagem e da interessante noção de 

semelhança de família, que Wittgenstein propõe contra inclinações essencialistas. As noções 

de gramática e de formas de vida, ambas extremamente importantes para as conclusões que 

alcança esta dissertação, terminam de completar nosso panorama.9 Outros temas da filosofia 

de Wittgenstein são abordados apenas nos capítulos seguintes, nos quais tentamos construir 

algumas as pontes necessárias entre a filosofia da linguagem e a interpretação do direito. A 

intenção era evitar exagerada repetição.  

No capítulo quatro procuramos analisar, sob a luz da pragmática da linguagem, 

algumas imagens recortadas da hermenêutica jurídica. O propósito era mostrar, basicamente, 

que elas não se sustentam – ou pelo menos exigem séria reformulação – fora da perspectiva 

semanticista dominante. A primeira questão abordada tem mesmo um caráter introdutório: 
                                                 
7 A questão do “ponto de inflexão” tomamos emprestada de Habermas. Esse autor refere-se a Nietzsche como 
ponto de inflexão, explicando que ele abre os caminhos para a chamada pós-modernidade. Cf. HABERMAS, 
Jürgen. Entrada na pós-modernidade: Nietzsche como ponto de inflexão. In HABERMAS, Jürgen. O discurso 
filosófico da modernidade. Tradução de Luiz Sérgio Repa e Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 
2002, pp. 121 e ss.  
8 Cf. GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998, pp. 370-374.  
9 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002. Cf. tb. WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. 
Lourenço. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 
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qual a resposta que Wittgenstein oferece para a pergunta clássica: “como é possível a 

linguagem significar?” Buscamos apresentá-la, a resposta, reportando-nos às noções do 

terceiro capítulo, numa espécie de síntese.  

Uma observação importante: nesse ponto, fizemos questão de mostrar que, a despeito 

de todas as discussões sobre o problema do significado na filosofia, a teoria do direito – 

quando decide enfrentar o problema – não disfarça uma forte vocação semanticista e revigora 

velhas orientações para não abrir mão abrir mão do referente essencial. As teses de Ronald 

Dworkin,10 um dos mais importantes filósofos do direito da atualidade, ilustram essa vocação. 

Essa é a justificativa para dedicarmos a ele uma atenção destacada.  

Dworkin demonstra uma das preocupações mais típicas das teorias sobre a 

interpretação: a preocupação em alcançar um grau máximo de determinação do sentido, tudo 

para que não sobre margem para a imprevisão e para a contingência. Parece que o importante 

é sempre poder antecipá-los, oferecendo definições abstratas que pretendem dizer a verdade 

sobre o definido. E assim, sentido determinado passa a sentido verdadeiro numa confusão 

difícil de desfazer.  

Ainda no capítulo quarto, duas outras questões ligadas ao discurso tradicional são 

abordadas: o sentido literal, entendido freqüentemente como uma espécie de sentido forjado 

num “contexto zero”  - a expressão é de Searle11 - e os cânones interpretativos. Ao 

retomarmos este último tema, nossa intenção é apresentar uma singela analogia entre as 

explicações oferecidas por Wittgenstein para o tema da percepção de aspectos e o 

funcionamento dos chamados cânones, considerando a hipótese de que eles atuam, de alguma 

forma ainda mal-compreendida, quando o assunto é interpretar as regras do direito.  

                                                 
10 Cf. DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. Uma leitura dos dois primeiros capítulos dessa obra já fornece uma noção aproximada das teses a 
que nos referimos.  
11 Cf. SEARLE, John. Expressão e significado: estudos da teoria dos atos de fala. Tradução de Ana Cecília 
G.A. de Camargo e Ana Luiza Marcondes Garcia. São Paulo: Martins Fontes: 2002,  pp. 184.  
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O quinto e último capítulo desta dissertação tem início com uma investigação 

gramatical importante. Procuramos elucidar quais os sentidos de compreender e de interpretar, 

expressões aparentadas e freqüentemente utilizadas como sinônimas. Não seria proveitoso 

preservar algumas nuances que os distinguem? Tentaremos responder a essa pergunta, 

interpretando o sentido das duas expressões e explicando as regras que seguiremos ao 

empregá-las. Esse ponto marca uma pausa necessária e também um recomeço; retomamos o 

jogo a partir daí, prevenidos contra mal-entendidos.  

Como passamos do texto à ação é o tema que abordaremos no tópico seguinte, já 

tentando fazer alguns arremates. Essa questão está ligada ao tópico wittgensteiniano do 

seguimento de regras, talvez o que mais diretamente diga respeito ao direito. Retomaremos 

(brevemente) a questão central do segundo capítulo: a relação linguagem-mundo. Ela está por 

trás das discussões acerca do papel da interpretação nas incontáveis atividades em que 

seguimos regras, exigindo algumas reconsiderações importantes.  

A partir desse ponto, as conexões com o tema da aceitabilidade se fazem mais 

evidentes, pois estaremos falando da tensão entre estabilidade e novidade na dinâmica da 

nossa linguagem. A questão é complexa e nossa abordagem, despretensiosa. A intenção era 

mostrar que, por mais ênfase que se coloque no caráter regrado das nossas atividades 

lingüísticas, não é possível banir da linguagem a possibilidade de que o novo apareça. 

Diversos sentidos e diversas interpretações serão sempre possíveis (embora nem sempre 

necessárias). E o reconhecimento – que não precisa ser pesaroso – da possibilidade é condição 

para que possamos pensar em boas ou más interpretações; em sentidos aceitáveis e 

inaceitáveis.  
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b) Por que Ludwig Wittgenstein? 

 

Wittgenstein, na primeira metade do século XX, denunciava uma tradição filosófica 

atordoada com questões metafísicas e uma imagem equivocada da linguagem que afiançava 

essa vocação. Essa imagem, ou concepção, ainda hoje enfeitiça tanto filósofos quanto juristas, 

e os conduzem pelos caminhos de uma semântica de cunho essencialista, causando-nos a 

impressão desconcertante de que os interlocutores do filósofo austríaco se fazem ainda hoje 

representar e lembrando-nos que o debate iniciado há muitas décadas atrás ainda pode ter 

muitos e interessantes desdobramentos.  

Ao combater o (mal) hábito dos filósofos de conduzir as palavras de seu emprego 

cotidiano a um emprego metafísico12 – negligenciando situações, contextos e finalidades em 

favor de abstrações supostamente perenes, essências – Wittgenstein parece falar diretamente 

aos filósofos e teóricos do direito. Essa é a principal motivação para empreender uma 

investigação sobre os discursos dessas personagens, procurando analisar o que se diz sobre a 

interpretação a partir do que disse Wittgenstein.  

É verdade que, contemporaneamente, significativa atenção tem sido dedicada às idéias 

wittgensteinianas, inclusive na filosofia e teoria do direito.13 Mas não há razões para supor 

que esse movimento seja apenas indicativo de um tipo de modismo intelectual e de que não 

terão sobrevida as idéias de Wittgenstein. Discordamos da leitura depreciativa, embora 

reconheçamos, com tranqüilidade, a transitoriedade do seu (e de qualquer outro) projeto. Os 

aforismos das Investigações Filosóficas são fontes inesgotáveis de sentido e passíveis, 

                                                 
12 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 259.  
13 Essa é uma tendência bem perceptível na teoria jurídica norte-americana e inglesa, inaugurada, talvez, pelas 
discussões em torno do livro de H. L.A. HART, que propõe uma investigação descritivo-conceitual sobre o 
direito. Cf. H.L.A. Hart. O conceito de direito. 2 ed. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1994. 
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sempre, de renovadas interpretações – boas ou más. Não há como pretender abranger sua obra 

assim, num só golpe.  

Essa é certamente uma boa razão para demarcar, dentro da obra wittgensteiniana, 

aquilo que nos interessa de forma principal. As explicações apresentadas para o 

funcionamento da nossa linguagem, as noções de jogos de linguagem, gramática e formas de 

vida são os pilares de qualquer construção que este trabalho venha a propor. A problemática 

da compreensão e do seguimento de regras – esta muitíssimo cara aos filósofos do direito14 – 

também merecem uma atenção mais destacada.  

É nas Investigações Filosóficas que esses temas encontram seu tratamento mais 

refinado e por isso esse livro é a representa a fonte principal de todo o trabalho. As Fichas,15 

que reúnem observações escritas ao mesmo tempo em que as Investigações, também trazem 

esclarecimentos importantes – e todo esclarecimento é bem vindo, considerando a enorme 

dificuldade do texto wittgensteiniano, que a opção pela linguagem extremamente coloquial 

com que é escrito tenta disfarçar. Por fim, algumas reflexões apresentadas em Da certeza16 

são bastante importantes e revelam um Wittgenstein atormentado pelo problema (falso ou 

não) do conhecimento, da crença e até dos fundamentos da linguagem. Alguns aforismos 

desse livro foram escritos dias antes de sua morte, em 1951.  

Uma última questão que nos parece importante anotar: não trataremos daqueles temas 

mais ligados à lógica e à matemática, assim como não trataremos da psicologia filosófica de 

Wittgenstein - parte importante das Investigações -, incluído aí o chamado argumento da 

linguagem privada, embora desconfiemos de interessantes ligações entre eles e o direito. São 

temas que ficam arquivados esperando por uma posterior reflexão. Neste trabalho, é o 

problema da significação que nos interessa de forma central. 

                                                 
14 Cf. BIX, Brian. Cautions and caveats for the application of Wittgenstein to Legal Theory. Disponível em 
<http://ssrn.com/abstratct=619123>. Acesso em 06.01.2006, p. 4.   
15 WITTGENSTEIN, Ludwig. Fichas (Zettel). Tradução de Ana Berhan da Costa. Lisboa: Edições 70, 1989. 
16 Da Certeza. Edição bilíngüe. Tradução de Maria Elisa Costa. Lisboa: Edições 70, 2000.  
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c) Algumas observações quanto à forma.  

 

Finalmente, algumas observações de cunho metodológico-formal nos parecem 

indispensáveis. A primeira delas diz respeito às citações das obras de Wittgenstein. Embora 

exista uma forma padrão (freqüente) de citá-las - indicando as iniciais em maiúsculo da obra e 

o número do parágrafo em referência, ou da página, quando o texto não for articulado –, 

optamos por não adotá-la neste trabalho. Preferimos manter o sistema completo também 

quanto a elas e a justificativa para isso é a necessidade de preservar a uniformidade, haja vista 

que esse foi adotado para todas a referencias bibliográficas do trabalho, sempre lançadas no 

rodapé de cada página. A opção pelo sistema completo explica-se em função da facilidade que 

faculta ao leitor, pois permite a imediata identificação do autor e texto referenciados, sem a 

desvantagem de remetê-lo ao final do trabalho, a cada nova citação.   

Tendo em vista essa mesma facilidade, optamos por acrescentar, a cada referência a 

Wittgenstein, as iniciais da obra e o parágrafo citado, indicados entre parêntesis. Essa medida 

simplifica a leitura daqueles mais familiarizados com os textos do autor, pois permite a rápida 

localização do trecho, independentemente da edição utilizada.  

No que diz respeito ao emprego do itálico, convém esclarecer que utilizamos a grafia 

das palavras nesse modo sempre que a intenção é destacá-las. Fora isso, usamos o itálico 

também para as expressões em língua estrangeira e para os títulos de obras referidos no corpo 

do texto. Quanto às aspas, reservamo-las apenas para enfatizar a dubiedade de sentido, ou 

para sinalizar os neologismos; além, evidentemente, de usá-las para destacar citações no 

corpo do texto. Se estas aparecem destacadas do texto, seguem a formatação padrão. Tudo 
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conforme a orientação da ABNT, cuja observância é sugerida por este Programa de Pós-

Graduação em Direito.  
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Primeiro Capítulo 

O temor à contingência: A semântica representacionista e o fetichismo do método por 

trás do discurso sobre a interpretação do direito (ponto de partida).  

 

Digo que ao fim e ao cabo o racionalismo metodologista 
conduziu a algo como uma nova teologia. 

Nelson Saldanha, Da teologia à metodologia. 
 

 

 

 

Sumário: 1.1. O ideal moderno de racionalidade e a fetichização do método; 1.1.1. O 

cartesianismo e a centralidade do método; 1.1.2. O solilóquio de Descartes como alegoria de 

uma racionalidade monológica; 1.1.3. A ausência da linguagem na epistemologia moderna; 

1.2. As intenções da ciência jurídica (o método fiador da segurança e da certeza); 1.3. As 

imprecisões da linguagem comum: um problema a ser contornado; 1.4. A interpretação como 

um conhecer e as regras interpretativas. 

 

 

1.1. O ideal moderno de racionalidade e a fetichização do método. 

1.1.1. O cartesianismo e a centralidade da idéia de método. 

 

Provavelmente a figura de linguagem mais eficiente da história das idéias filosóficas, 

o pensamento de Descartes assumiu, metonimicamente, sentido equivalente ao de filosofia da 

modernidade. A explicação para isso, certamente, está no fato de que na filosofia cartesiana já 

estavam esboçadas, ou até mesmo bem traçadas, aquelas características que fizeram com que 

a expressão modernidade deixasse de ter um sentido meramente cronológico. Algumas das 
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idéias apresentadas por Descartes, sobretudo no Discurso do Método17 e nas Meditações 

Metafísicas18, projetaram-se, de alguma forma, sobre toda a filosofia posterior, chegando até 

um período relativamente recente.  

Com essas idéias é que pretendemos trabalhar neste capítulo, a começar por aquela 

que nos interessa de modo especial: o método. A intenção é tentar compreender por que razão, 

ou razões, uma noção fortíssima de método passou, com Descartes, a fazer parte de todo 

discurso que dissesse respeito ao conhecimento e à verdade. Todos os campos do saber foram 

tomados pela preocupação em estabelecer um método rigoroso, capaz de orientar a construção 

de um conhecimento seguro, tal como aconselhava Descartes desde seus primeiros escritos. 

Essa preocupação metodológica passou a ser, sem dúvida, uma das características mais 

marcantes da epistemologia em que se transformou a filosofia da modernidade.   

Não é simples ver o novo em Descartes, considerando que ele se transformou em 

sinônimo de tradição no campo da filosofia. É preciso um esforço de contextualização (que é 

sempre e necessariamente precário) para que essa face possa aparecer. O fato é que a filosofia 

cartesiana trouxe consigo um desejo de começo radical, de ruptura. Descartes pretendia fazer 

tábula rasa de tudo o que se disse antes dele, para começar a dizer, então, tudo de uma outra 

forma. George Gusdorf chama de batismo metafísico esse desejo e afirma que ele está 

presente na biografia intelectual de todo grande filósofo: “Quem, na sua existência, não 

pressentiu, uma vez sequer, que tudo estava por fazer, nem sentiu, ao menos o desejo, a 

audácia de apagar tudo para recomeçar, esse tal não recebeu o batismo metafísico”.19

A recusa de Descartes a toda tradição que o antecedera, sua pretensão de lançar as 

bases de um conhecimento radicalmente novo, engendrou uma ruptura paradigmática 

                                                 
17 DESCARTES, René. Discurso do Metódo: para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas 
ciências. Tradução de Thereza Christina Stummer. São Paulo: Paulus, 2002.  
18 DESCARTES, René. Meditações Metafísicas.  Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000.  
19 Cf. GUSDORF, Georges. Tratado de metafísica. Tradução de Antonio Pinto de Carvalho. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional. p. 23. 
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profunda – se é que podemos falar assim em filosofia. Embora conserve alguns elementos da 

tradição que pretende desbancar - a escolástica - parece certo que Descartes “libertou a 

filosofia do seu passado e do comentário no qual ela se imobilizara depois da grande época da 

filosofia grega”,20 transformando-a numa espécie de discurso fundamental sobre o 

conhecimento, suas possibilidades e critérios. Bertrand Russell observa que essa vontade de 

construir um edifício filosófico completamente novo não acontecia desde Aristóteles, e isso 

representava “um sinal da nova confiança que o homem passou a sentir por si mesmo em 

conseqüência do progresso da ciência”.21

Desconfiamos que essa transformação e o superdimensionamento da idéia de método 

são, na verdade, aspectos de um mesmo processo, que só podem ser explicados 

conjuntamente. O privilégio da pergunta pelo como, em detrimento da pergunta pelo porquê 

ou pelo fim,22 operou uma virada de natureza paradigmática na filosofia, inaugurando uma 

fase em que só um método rigoroso parecia oferecer a algo próximo da segurança perdida 

com a superação das grandes narrativas mitológicas - incluídas aí as narrativas religiosas do 

medievo - e guiar o homem na grande pesquisa possibilitada pelos instrumentos da revolução 

científica.   

A importância do método, parece-nos, tem a ver com a uma ânsia de conhecimento 

resultante de dois aspectos contraditórios relacionados também a um mesmo processo: a 

aposta na razão, diante dos indescritíveis avanços da ciência moderna, e a desconfiança em 

relação à razão, ligada ao espantamento diante de um universo que se descortinava. A 

propósito das descobertas de Galileu, Hannah Arendt diz que o desespero e o triunfo são 

inerentes a um mesmo evento, pois era como se elas comprovassem que “tanto o pior temor, 

quanto a mais presunçosa esperança da especulação humana (...) só podiam realizar-se ao 

                                                 
20 GUENANCIA, Pierre. Descartes. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991, p. 7.  
21 RUSSELL, Bertrand. História da filosofia ocidental. vol. III. 3 ed. Tradução de Brenno Silveira. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1969, p. 82.  
22 Cf. SANTOS, Boaventura de Souza. A crítica razão indolente: contra o desperdício da experiência. 3 ed. 
São Paulo: Cortez, 2001, p. 64.  
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mesmo tempo”.23 A insegurança diante do desconhecimento e a fé nas possibilidades do 

conhecimento são, portanto, resultantes de um mesmo contexto de descobertas: a aventura 

moderna da ciência. E o método parece servir a ambos os sentimentos.  

Na filosofia de Descartes, portanto, tudo é uma questão de método.24 De fato, diante 

da recusa radical a todo o discurso filosófico anterior, parece razoável a preocupação em 

traçar um itinerário a ser seguido e, mais ainda, em segui-lo com rigor. Se tudo deve ser 

refeito, necessário saber como refazer. A pretensão de começo que perpassa cada linha dos 

escritos cartesianos é a grande questão por trás da importância do método.  

Nesse sentido, é possível afirmar que a revolução operada por Descartes não é tanto 

uma revolução temática, quanto uma revolução metodológica. Aliás, o cartesianismo herda 

muitas das questões da filosofia antiga e medieval; basta pensar na oposição entre o corpo e a 

alma e na idéia de razão como uma faculdade que distingue os homens dos animais.  O 

essencial é estabelecer uma nova forma de fazer filosofia, pois Descartes está certo de que as 

divergências entre as posições filosóficas, assim como o teor de verdade presente em cada 

uma delas, passa, antes, por uma questão de método. Como afirma logo no início da primeira 

parte do Discurso, “a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de que alguns sejam 

mais razoáveis do que outros, mas antes do simples fato de que conduzimos nossos 

pensamentos por caminhos diversos e não levamos em consideração as mesmas coisas”.25 

Assim, a questão do método se põe como uma questão preliminar: “o método precede a 

                                                 
23 ARENDT, Hannah. A condição humana. 5 ed. Tradução de Roberto Raposo. Rio de janeiro: Forense 
Universitária, 1991, p. 274.  
24 Cf. GUENANCIA, Pierre. Descartes. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991, p. 8. 
25 DESCARTES, René. Discurso do Metódo: para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas 
ciências. Tradução de Thereza Christina Stummer. São Paulo: Paulus, 2002, p. 76. Poderíamos especular se essa 
supervalorização cartesiana do método, em detrimento dos conteúdos, não acumula outro significado, mais 
político do que propriamente filosófico. Ela, de certa forma, habilita os fautores da tradição escolástica, 
esclarecendo que tudo não passa de uma questão de método. Essa leitura não diminui a importância da questão, 
mas lança luz sobre um outro aspecto, que era a preocupação de Descartes de não ser censurado da forma como 
foi Galileu. Voltaremos a essa questão no tópico seguinte.  
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filosofia, delimitando antecipadamente o domínio no qual só se pode encontrar a certeza e 

fixando de modo geral os critérios que permitem reconhecê-la”.26  

O primeiro passo na edificação de uma nova filosofia, ou de um novo conhecimento 

(Descartes não faz distinções), é a recusa sistemática a todo o conhecimento anterior, operada 

por uma dúvida de natureza metódica. É necessário suspender a validade de tudo o que, pouco 

a pouco, foi somado ao nosso patrimônio intelectual e também moral. Na forma de um relato 

pessoal, Descartes diz, nas Meditações: “era preciso empreender seriamente, uma vez em 

minha vida, desfazer-me de toda as opiniões que até então aceitara em minha crença e 

começar tudo de novo desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo firme e constante 

nas ciências.”27 Mas, admitindo a impossibilidade efetiva de examinar, uma a uma, essas 

tantas opiniões, ele sugere que o conhecimento seja investigado a partir de seus princípios, 

pois “a ruína dos fundamentos arrasta consigo todo o resto do edifício”.28  

Descartes decide começar pelo questionamento daquelas opiniões fundadas sobre as 

informações fornecidas pelos sentidos, freqüentemente apresentadas como as mais 

verdadeiras e seguras. Como um alerta, ele explica que algumas vezes experimentou ser 

enganado por tais sentidos e que não seria prudente “confiar inteiramente naqueles que uma 

vez nos enganaram”.29  

Contra a confiabilidade das sensações, Descartes lança mão do argumento do sonho, 

dizendo que por vezes supomos estar acordados, a realizar ou ver coisas, quando, na verdade, 

estamos dormindo e representando-nas em sonho.30 Mas esse argumento não atinge aqueles 

conhecimentos mais gerais e abstratos, como os da aritmética ou da geometria, pois “esteja eu 

                                                 
26 GUENANCIA, Pierre. Descartes. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991, pp. 12-13.  
27 DESCARTES, René. Meditações Metafísicas.  Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 29.  
28 DESCARTES, René. Meditações Metafísicas.  Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 30. 
29 DESCARTES, René. Meditações Metafísicas.  Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 31. 
30 Cf. DESCARTES, René. Meditações Metafísicas.  Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 33.  
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acordado ou dormindo, dois e três juntos sempre formarão o número cinco e o quadrado 

nunca terá mais de quatro lados.”31  

Mas isso não significa que conhecimentos dessa natureza não devam ser alcançados 

pela dúvida metódica. É possível que haja uma espécie de gênio maligno que me induza a 

tomar o falso como verdadeiro e a equivocar-me também aí, onde parece haver evidência. 

Com esse argumento, Descartes põe em cheque também os fundamentos das ciências 

abstratas e transforma a dúvida metódica numa dúvida hiperbólica, “no sentido de que se 

estende até a setores que se presumia estarem fora de qualquer suspeita.”32  

É necessário, todavia, que haja algo sobre o que não paire dúvida alguma - uma 

primeira verdade. E Descarte encontra essa certeza fundamental na realidade pensante de sua 

existência. Portanto, a constatação de que eu existo porque penso está a salvo de qualquer 

dúvida e de qualquer artifício de um gênio maligno empenhado em me ludibriar, pois 

simplesmente existo enquanto duvido. Merecem ser transcritos os excertos das Meditações 

Metafísicas em que Descartes alcança tal conclusão, pedra-de-toque de sua filosofia: 

 
Mas persuadi-me de que não havia absolutamente nada no mundo, de que não havia 
nenhum céu, nenhuma terra, nenhum espírito, nenhum corpo; então me persuadi 
também de que eu não existia? Decerto não, eu existia sem dúvida, se me persuadi 
ou se somente pensei algo. Mas há um num sei qual enganador muito potente e 
muito astuto, que emprega toda sua indústria em enganar-me sempre. Não há 
dúvida, então, de que sou, se ele me engana; e que me engane o quanto quiser, 
jamais poderá fazer com que eu não seja nada, enquanto eu pensar em alguma 
coisa.33  

 
[N]ão sou, então precisamente falando, senão uma coisa que pensa, ou seja, uma 
espírito, um entendimento ou uma razão, que são termos cujo significado era-me 
anteriormente desconhecido. Ora, eu sou uma coisa verdadeira e verdadeiramente 
existente, mas que coisa? Disse-o: uma coisa que pensa. 34

 

                                                 
31 DESCARTES, René. Meditações Metafísicas.  Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 35.  
32 REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da Filosofia: do humanismo a Kant. vol 2. 5 ed. São 
Paulo: Paulus, 1990, p. 365. 
33 DESCARTES, René. Meditações Metafísicas.  Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, pp. 42-43. 
34 DESCARTES, René. Meditações Metafísicas.  Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 46. 
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É possível, portanto, estar incerto quanto à existência de tudo e qualquer coisa, mas a 

simples circunstância de estar incerto me assegura que existe ao menos a minha consciência 

que duvida. Toda a minha certeza limita-se, num primeiro momento, à minha própria 

consciência, nada mais (nem mesmo algo que possa contê-la). Eu existo, antes de qualquer 

coisa, como uma realidade pensante.   

Tão grande é o engenho da construção cartesiana que, partindo do cogito ergo sum, ele 

fundamenta a regra da evidência, autorizando a tomada de outras idéias, que tenham a 

característica de ser evidentes, como verdadeiras. Isso porque, o próprio cogito - primeira 

verdade - tem a natureza de uma idéia evidente e, portanto, independente de argumentações 

explicativas ou justificadoras. Ela é evidente, pois se apresenta para mim de maneira clara e 

distinta, e é indiscutivelmente verdadeira. Logo, posso tomar como tal outras idéias que se me 

revelem de forma idêntica. Talvez seja essa a primeira síntese, ou a primeira inferência 

cartesiana. O primeiro encadeamento de idéias a partir de uma idéia elementar.35 Penso, logo 

existo é uma idéia que me parece evidente; Penso, logo existo é uma verdade indubitável; 

logo posso considerar verdadeiras outras idéias que me pareçam igualmente evidentes.  

Assim, no início da cadeia de raciocínios devem estar somente idéias que, após 

testadas pela dúvida metódica, apresentem-se tão claras e distintas que nos permitam tomá-las 

como verdades. Elas devem estar completamente a salvo de dúvidas, hesitações; sua verdade 

deve ser evidente à nossa razão.  

A dúvida cartesiana, portanto, é ela mesma parte de seu método, uma vez que não é 

uma dúvida genuína, mas um artifício para descobrir o certo.36 Além de metódica, ela é 

universal, pois deve atingir todos os domínios do saber e da moral - de maneira diferente, 

contudo. Embora radical, a dúvida cartesiana nada tem a ver com as posições céticas de 

                                                 
35 Cf. REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da Filosofia: do humanismo a Kant. Vol 2. 5 ed. São 
Paulo: Paulus, 1990, p. 368.  
36 Cf. BAYSSADE, Michelle. Descartes. Lisboa: Edições 70, 1991, p. 33. 
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alguns filósofos clássicos. Ela é, mais uma vez, artifício, pois exercitada com o propósito 

confessado de atingir a verdade.  

A principal função do método é estabelecer uma ordem, de modo que o conhecimento 

possa sempre progredir na direção do mais simples para o mais complexo, sem incorporar, no 

curso desse processo, nada que não seja indubitavelmente correto. Ao orientar assim o sujeito, 

ele garante que nada passará para o domínio de seu conhecimento senão pela via clara da 

razão. Somente a aplicação rigorosa do método pode afiançar tal resultado, pois a faculdade 

de discernir entre o verdadeiro e o falso – que Descartes chamou bom senso ou razão – todos 

os homens possuem, indistintamente.37  

Embora presente em todos os homens, essa faculdade de reconhecer a verdade é 

obscurecida por tudo aquilo que nos é ensinado desde o começo da vida. O método, afastando 

sistematicamente essas informações, permite o desenvolvimento daquilo que o “espírito 

contém de modo latente, a explicitação completa de sua atividade implícita e natural, ou ainda 

a plena atualização das virtualidades inscritas em nós”.38  

Mas essa função do método só se realiza na medida em que ele imprime no 

conhecimento uma ordem, o que quer dizer que o conhecimento só pode ser puro e verdadeiro 

quando construído de forma criteriosa, segundo uma progressão a partir de idéias certas. Ele 

não pode ser um acúmulo de conteúdos desordenados; tampouco pura ordem. Ele se forma a 

partir da interação direta entre razão e coisa, afiançada pelo método. É por isso que a 

dicotomia conteúdo-forma, não se apresenta, ainda, como uma questão problemática. Ela 

sequer é uma questão tipicamente cartesiana, pois a teoria do conhecimento de Descartes está 

situada num nível mais elementar: importante é que o objeto possa ser simplesmente 

iluminado pela luz da razão.  

                                                 
37 Cf. DESCARTES, René. Discurso do Metódo: para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade 
nas ciências. Tradução de Thereza Christina Stummer. São Paulo: Paulus, 2002, p. 75.  
38 GUENANCIA, Pierre. Descartes. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991, p. 24.  
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O método possui, assim, uma função de “blindagem”, ele garante que a profusão de 

informações, veiculadas pela tradição, não irão interferir no processo de conhecer, que deve 

se estabelecer, exclusivamente, entre a razão e os objetos. Ele deve garantir a possibilidade da 

percepção imediata, de visão não-mediada do mundo pelo espírito. Essa visão dos objetos 

pelo espírito é o próprio ato intuitivo, que para Descartes não tem nada a ver com percepções 

sensitivas ou coisas do tipo - ele é o puro ato intelectual.39 Descartes é insistente, aliás, ao 

defender o caráter intelectual da intuição, uma vez que ele é a fonte, por excelência, do 

conhecimento, pois fornece as primeiras verdades, os princípios de toda filosofia.40  

A intuição deve ser entendida como um ato do intelecto que percebe aquilo que é 

evidente, ou seja, que se mostra à razão de maneira clara e distinta. Ela independe de qualquer 

esforço de inferência ou argumentação, pois percebida como uma evidência pelos espíritos 

livres e atentos. “[S]ó uma idéia distintamente concebida pode dar da coisa assim 

representada um conhecimento certo.”41 O ato intuitivo, portanto, ele se “autofundamenta e se 

autojustifica, porque sua garantia não repousa sobre uma base qualquer de argumentação, mas 

somente sobre a transparência mútua entre razão e conteúdo do ato intuitivo.”42 Esse 

conteúdo - evidente, claro e distinto - estará na base do novo edifício do conhecimento, para 

usar uma figura muito estimada por Descartes. Ou seja, no fundamento da nova filosofia 

cartesiana estarão presentes essas idéias elementares, pois sua evidencia simplesmente se vê. 

E o filósofo está certo de que este é um fundamento mais sólido para o conhecimento.  

A regra da evidência – que é a primeira regra do método apresentada no Discurso – 

garante (deve garantir) que a afirmação das idéias mais simples preceda à afirmação daquelas 
                                                 
39 É muito importante compreender corretamente o sentido da intuição cartesiana, que é bastante peculiar. O seu 
caráter estritamente intelectual não pode ser negligenciado, sob pena de se introduzir elementos empíricos onde 
eles absolutamente não existem, ou mesmo se fazer uma leitura kantiana de Descartes. Isso porque, em Kant, a 
intuição está ligada à sensibilidade, ao dado, pois o entendimento não intui. Cf. KANT, Immanuel. Crítica da 
razão pura. Tradução de Valério Rohden e Udo Baldur Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 1987, pp. 64 e 
86. 
40 Cf. BEYSSADE, Michelle. Descartes. Lisboa: Edições 70, 1991, p. 28.  
41 GUENANCIA, Pierre. Descartes. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991, p. 7. 
42 REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da Filosofia: do humanismo a Kant. Vol 2. 5 ed. São 
Paulo: Paulus, 1990, p. 362.  
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mais complexas, estabelecendo, assim, uma ordem consubstanciada numa espécie de 

progressão de complexidade. O segredo de toda a arte, diz Descartes, “é observar em tudo, 

com cuidado, o que há de mais absoluto”.43 Absoluto no sentido de não ser reconduzível a 

nenhum elemento ainda mais simples, mais elementar.   

Assim, o método serve à redução da complexidade fenomenal, ou melhor, ele serve à 

sua fragmentação. Para o cartesianismo, não havia outra forma de construir um conhecimento 

seguro acerca da realidade senão esse. A análise, que é o que prescreve a segunda regra do 

método, tal como formulada no Discurso, é a única que pode levar à evidência, porque, 

desarticulando o complexo no simples, permite à luz do intelecto dissipar as ambigüidades.”44 

É preciso que, diante de problemas complexos, seja possível “chegar aos elementos mais 

simples, que não sejam mais decomponíveis, para que possam ser totalmente invadidos pela 

luz da razão”.45

O ato intuitivo apreende os elementos simples e evidentes, idéias elementares que 

precisam ser conjugadas ao tempo em que avançamos no conhecimento das coisas. Ou seja, 

primeiro, a análise permite a decomposição de uma realidade complexa em elementos 

simples, fundamentais; depois, é preciso recompô-la, associando com rigor esses elementos. 

Na verdade, o método cartesiano é um trabalho de montar e desmontar, ou melhor, de 

desmontar para remontar com segurança e certeza em cada passo, seguindo rigorosamente 

uma ordem que, mesmo que não exista nos objetos, deve ser suposta pelo intelecto.  

Poder-se-ia dizer que é vão o trabalho de analisar para, depois, recompor a realidade 

analisada. O resultado alcançado poderá ser idêntico, e em nada avançou o conhecimento. 

Mas, não é verdade que seja assim. Na reconstrução da realidade antes decomposta há a 

                                                 
43 DESCARTES, René. Regras para a orientação do espírito. Tradução de Maria Ermantina Galvão.  São 
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 33.  
44 REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da Filosofia: do humanismo a Kant. Vol 2. 5 ed. São 
Paulo: Paulus, 1990, p. 362. 
45 REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da Filosofia: do humanismo a Kant. Vol 2. 5 ed. São 
Paulo: Paulus, 1990, p. 364.  
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inafastável interferência da razão. No mínimo, há o aprendizado de como é formado o 

conhecimento a seu respeito. E no contexto filosófico inaugurado por Descartes, isso é o que 

há de mais importante.  

1.1.2. O solilóquio de Descartes como alegoria de uma racionalidade monológica. 

 

É interessante refletir sobre a opção de Descartes por escrever o Discurso do Método 

como uma autobiografia intelectual; um texto que narra a experiência pessoal filósofo na 

descoberta de uma nova forma de pensar a verdade e as ciências. Essa escolha, certamente, 

não se resume a uma questão de estilo. Argumenta-se com freqüência que Descartes, ao 

apresentar suas idéias sob essa forma, tinha em mente atenuar um pouco do tom insurgente de 

seu Discurso, ou melhor, disfarçá-lo tanto quanto possível. A narrativa em primeira pessoa 

sugeria a descrição de uma aventura intelectual, e não a apresentação de sistema filosófico 

que pretendesse desbancar as idéias escolásticas. Descartes desejava verdadeiramente fazê-lo, 

mas, de preferência, sem entrar na rota de colisão com as autoridades eclesiásticas, vigilantes, 

à época, de toda forma de pensamento.  

Não somente a narrativa pessoal, mas a linguagem extremamente coloquial empregada 

por Descartes servia ao mesmo propósito. Um texto livre de conceitos filosóficos e 

referências doutrinárias certamente não veicularia grandes pretensões (enorme engano). 

Sobretudo o Discurso do Método podia ser lido por qualquer um que se interessasse por suas 

questões, já expressas de forma suficientemente clara no próprio título. Ademais, o texto é 

repleto de expressões despistadoras – “retóricas, persuasivas e conciliatórias” 46- empregues 

justamente para drenar a força de suas afirmações.  

                                                 
46 ULIVI, Lucia Urbano. Estudo introdutório. In DESCARTES, René. Discurso do método: para bem 
conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. Tradução de Tereza Christina Stummer. São 
Paulo: Paulus, 2002, p. 11. 
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Além de tudo isso, poderíamos pensar se, talvez, a própria supervalorização da idéia 

de método pudesse, em alguma medida, estar também ligada a essas questões “de estilo.”  

Logo no início do Discurso, Descartes diz que a razão – o bom senso – está presente de 

maneira igual em todos os homens. Não se deve à razão, portanto, o fato de que uns têm 

opiniões mais razoáveis que outros, mas ao método que empregam (ou não empregam) ao 

construí-las.47 Embora a questão do método seja fundamental do ponto de vista filosófico, 

argumentar que alguns simplesmente não o empregam corretamente parece algo mais 

palatável enquanto crítica. Mas isso são só conjecturas.   

Para além dessas especulações acerca das intenções cartesianas, que são válidas 

apenas como especulações, interessa-nos refletir sobre uma questão específica, extremamente 

importante: é possível interpretar o estilo cartesiano – um solilóquio autobiográfico – como 

uma alegoria de uma racionalidade monológica, ou seja, completamente alheia à 

discursividade de sua própria condição?  

Em seus escritos, sobremaneira no Discurso e nas Meditações, do ponto de vista da 

forma, Descartes segue expondo as suas idéias uma após outra, sem mencionar possíveis 

interlocutores, sem antecipar contra-argumentações. São, de fato, reflexões de um pensador 

solitário, que pretende somente comunicar a quem interesse as suas experiências e 

descobertas. Do ponto de vista do conteúdo, é o discurso do filósofo “livre”, proferido a partir 

do (não-)lugar privilegiado da pureza, alcançado pela consciência que se livrou da tradição e 

segue somente com o método. Parece-nos a alegoria perfeita daquilo que 

contemporaneamente os filósofos têm chamado de racionalidade monológica (em oposição à 

racionalidade dialógica, ou discursiva, cunhada pelas estruturas da linguagem48) - típica do 

paradigma, não por acaso, inaugurado pelo próprio Descartes.  

                                                 
47 Cf. DESCARTES, René. Discurso do método: para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade 
nas ciências. Tradução de Tereza Christina Stummer. São Paulo: Paulus, 2002, pp. 75-76.  
48 Cf. ARAGÃO, Lúcia. Apresentação. In HABERMAS, Jürgen. Agir comunicativo e razão 
destrancendentalizada. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002, p. 10.  
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Nesse paradigma filosófico (já tivemos oportunidade de comentar), a consciência é a 

sede da razão e da verdade, e estabelece com um mundo uma relação direta, não-mediada. 

Aliás, é tanto melhor que seja assim. O conhecimento deve ser formado a partir dessa 

interação imediata, entre consciência e objeto, afiançada pelo método, pois é o método que 

permite que o objeto seja simplesmente iluminado pela luz natural da razão, desde sempre 

presente no sujeito, embora obscurecida pela tradição. Trata-se, portanto, “menos de aprender 

coisas que ignoraríamos do que de descobrir em nós verdades que não podemos ignorar, e 

perceber que elas ali se encontravam necessariamente”.49

A introspecção, que, nas palavras de Hannah Arendt, é o “interesse cognitivo da 

consciência em relação ao seu próprio conteúdo”, é que pode produzir a certeza, “pois na 

introspecção ninguém interfere, a não ser o produtor e o produto, o homem vê-se diante de 

nada e de ninguém, senão de si mesmo”.50 Por meio dela foi possível chegar à certeza 

fundamental quanto à existência. As demais certezas, ou verdades, devem ser alcanças de 

modo análogo e apresentar as mesmas características da certeza fundamental: devem ser 

evidentes à consciência, ou seja, devem ser claras e distintas. O problema da verdade resolve-

se no locus da consciência, preservada das interferências dos sentidos ou da tradição (que, de 

certa forma, identifica-se com o senso comum), pois é necessário que, cada um, conte “só 

com suas próprias forças na ordem do verdadeiro”.51  

Esse elogio à solidão, que se traduz também na necessidade de introspecção, está 

presente em toda a obra cartesiana. Para citar um único exemplo - que é interessante por ser, 

ao mesmo tempo, uma metáfora da racionalidade e da ordem -, basta pensar na exaltação de 

Descartes à virtude da obra construída por um só. Descartes diz que “freqüentemente não 

existe tanta perfeição nas obras compostas por várias peças e feitas pelas mãos de vários 

                                                 
49 GUENANCIA, Pierre. Descartes. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991, p. 69.  
50 ARENDT, Hannah. A condição humana. 5 ed. Tradução de Roberto Raposo. Rio de janeiro: Forense 
Universitária, 1991, p. 293.  
51 GUENANCIA, Pierre. Descartes. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991, p. 69.  
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mestres, do que naquela em que somente um trabalhou”, e exemplifica comparando as antigas 

cidades, que de meros burgos passaram a grandes cidades desordenadas, às praças regulares 

que “um engenheiro traça segundo sua fantasia numa planície”.52 Ora, melhor também é o 

conhecimento construído por um, como mais certa é a verdade descoberta por um.  

Devidamente contextualizada, essa apologia à consciência e à subjetividade mostra-se 

original e corajosa. Para que se consumasse a pretendida superação da escolástica, a opção era 

apegar-se firmemente a um método capaz de conduzir a razão por um caminho paralelo ao da 

tradição. O problema é que, com a afirmação contemporânea da transcendentalidade da 

linguagem53 e do reconhecimento (derivado) da estrutura dialógica da própria racionalidade, o 

discurso cartesiano não parece razoável senão como uma metáfora da necessidade de pureza e 

rigor de todo o conhecimento que se pretenda científico.  

1.1.3. A (ausência da) linguagem na epistemologia moderna. 

 

A questão do método na filosofia da modernidade, ou melhor, do fetichismo do 

método, para usar a expressão de Putnam,54 está no centro de nossas investigações nos 

primeiros pontos deste trabalho; as razões para isso, apresentamo-las na introdução. Ao lado 

da problemática metodológica, procuramos tratar, também, da virada reflexiva do 

pensamento, que, desviando o olhar dos filósofos das coisas para a consciência, culminou 

com uma espécie de subjetivação do mundo, e de uma racionalidade ensimesmada e auto-

                                                 
52 DESCARTES, René. Discurso do método: para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas 
ciências. Tradução de Tereza Christina Stummer. São Paulo: Paulus, 2002, pp. 73-84. 
53 Se “com Descartes e Husserl, a reflexão da consciência cognoscente sobre si mesma representava a instância 
última da tomada de consciência metodológica”; hoje, não se pode mais insistir “na idéia de que se possa refletir 
– por meio de uma autodeterminação radical, no estilo do solipsismo metódico -, de modo que quem reflita se 
desvincule do enredamento em meio a linguagem (ou em meio ao sistema cultural em que ela está entretecida).” 
APEL, Karl-Otto. Transformação da filosofia II: o a priori da comunidade de comunicação. Tradução de 
Paulo Astor Soethe. São Paulo: Loyola, 2000, pp. 355 e 357.  
54 Cf. PUTNAM, Hilary. The impact of science on modern conceptions of rationality. In Reason, truth and 
history. Cambrige: Cambrige University Press, 2004, pp. 188 e ss. Também Nelson Saldanha utiliza essa 
expressão. Cf. SALDANHA, Nelson. Da teologia à metodologia: secularização e crise do pensamento 
jurídico. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 82.  
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suficiente. Acreditávamos que, conjugadas, essas três questões poderiam dar uma idéia 

aproximada daquilo que foi a filosofia na modernidade (ou a modernidade na filosofia). Como 

não poderia deixar de ser, a escolha dessas questões foi pautada pela temática de nossa 

pesquisa; os tópicos seguintes dialogarão freqüentemente com elas. Mas, talvez a mais 

importante característica da tradição moderna não tenha sido ainda mencionada: a 

transformação da filosofia numa teoria do conhecimento absolutamente indiferente ao 

problema da linguagem.55 É dela que trataremos agora. 

 Rorty diz que, na modernidade, “a ciência, mais que a vida, tornou-se o tema da 

filosofia”.56 A razão que de forma mais evidente pode ser ligada a essa invasão da filosofia 

pelas reflexões sobre o conhecimento científico é a revolução operada na ciência no século 

XVII. Numa época em que o telescópio cancelava distâncias astronômicas e fazia com que o 

universo se descortinasse diante dos olhos atentos dos cientistas, a filosofia, naturalmente, 

trouxe a própria ciência, enquanto tema, para o centro de suas questões. Mas, ao lado dessa 

razão, seria legítimo supor que a própria reflexão sobre o entendimento, que inaugura o 

chamado paradigma da consciência, chegaria inevitavelmente ao mesmo tema, 

problematizando filosoficamente os processos de conhecimento.  

Essa problematização, iniciada por Descartes, alcançou nos séculos seguintes um nível 

tal de profundidade que a transformou na grande questão da filosofia. A pergunta central da 

primeira crítica kantiana - “como são possíveis os juízos sintéticos a priori?” 57 - já é a 

pergunta pela possibilidade do conhecimento e não mais pela coisa mesma. Para ela, Kant 

                                                 
55 Isso porque, no primeiro capítulo deste trabalho, analisamos algumas características da filosofia moderna 
através do pensamento de Descartes. Ou seja, procuramos analisá-las em seu surgimento, na tentativa de 
compreendê-las melhor. E escolhemos Descartes como fio condutor da investigação, não só porque sua filosofia 
representa o marco inaugural da tradição moderna, mas também para evitar que o trabalho resultasse demasiado 
amplo e generalista. A questão de que trataremos neste tópico pôde ser retroativamente vinculada à filosofia 
cartesiana, mas é certo que ela não se pôs ao filósofo francês como se pôs aos filósofos do século XVIII e XIX. 
Cf. a esse respeito, RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Tradução de Jorge Pires. Lisboa: 
Publicações Dom Quixote, 1988, p. 110.  
56 RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Tradução de Jorge Pires. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote, 1988, p. 57.  
57 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução de Valério Rohden e Udo Baldur Moosburger. São 
Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 32.  
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talvez tenha oferecido as respostas mais importantes – medida essa importância pela 

influência e sobrevida de suas idéias.  

Somente com o criticismo kantiano a filosofia assumiu o papel de uma disciplina dos 

fundamentos, preocupada de modo principal com as condições do conhecimento. Tanto é 

assim que Rorty diz que, só a partir daí, foi possível entender a filosofia moderna como 

epistemologia e o projeto de Descartes como iniciador dessa transformação. Com as idéias de 

Kant, a filosofia do século XVII e XVIII pôde ser compreendida - e pôde autocompreender-se 

- como uma filosofia atordoada com a problemática do conhecimento.58  

Mas, até então, essa problemática nada tinha a ver com a linguagem. O conhecimento 

acerca do mundo era algo que se obtinha através de uma relação imediata entre a consciência 

e o objeto, ou, mais na frente, através da subsunção dos dados da experiência às formas a 

priori do entendimento. A linguagem não era senão um instrumento para comunicar 

resultados. Sua importância, portanto, era absolutamente secundária; resumia-se à função 

acessória de veicular conteúdos descobertos pelo sujeito. E quase nunca fazia isso bem.  

A afirmação moderna da filosofia como teoria do conhecimento e o aprofundamento 

da reflexão acerca das estruturas do entendimento conduziram à descoberta da linguagem 

primeiro como tema, depois como possibilidade da própria filosofia. É possível, então, dizer 

que foi pelo caminho aberto por Kant, ao formular a pergunta transcendental moderna, que os 

filósofos chegaram a uma reconsideração radical do papel da linguagem.59 Talvez esse 

caminho tenha sido aberto por Descartes, que inventou a mente como algo não-corpóreo onde 

o conhecimento se dá e atrelou-a ao problema da verdade.60 Mas, o certo é que foi com o 

                                                 
58 Cf. RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Tradução de Jorge Pires. Lisboa: Publicações 
Dom Quixote, 1988, pp. 109-110.  
59 Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de Oliveira. A reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia 
contemporânea. São Paulo: Loyola, 1996, p. 13. Nas palavras do autor: “O processo de reflexividade iniciado 
com a pergunta transcendental moderna desembocou, hoje, na pergunta pela linguagem como instância 
intranscendível da expressividade do mundo”.  
60 “A invenção da mente por Descartes (...) proporcionou aos filósofos uma nova base de apoio. Forneceu um 
campo de investigação que parecia ser ‘anterior’ aos assuntos sobre os quais os filósofos antigos haviam emitido 
opiniões. Forneceu, além disso, um campo dentro do qual era possível a certeza, por oposição à mera opinião”. 
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criticismo kantiano que a filosofia voltou-se para o problema das estruturas do entendimento e 

da sensibilidade, das formas por meio das quais temos acesso ao mundo, ou seja, por meio das 

quais o mundo nos é dado e pensado. Rorty chega a dizer que, se Kant houvesse radicalizado 

na idéia de que o conhecimento tem natureza proposicional, teria certamente antecipado, em 

importantes aspectos, o chamado giro lingüístico.61 Muito embora não tenha o feito, 

possibilitou a exsurgência da transcendentalidade da linguagem.  

Assim, embora completamente ausente da epistemologia da modernidade – ela nem 

mesmo se apresenta como um tema recorrente -, a linguagem chega ao centro do debate 

contemporâneo graças à reflexão da crítica cognitiva. A chegada da linguagem a uma tal 

posição representou algo de revolucionário no campo da filosofia, pois exigiu a superação do 

chamado paradigma da consciência e de todo o discurso tradicional acerca da linguagem e do 

significado – tema das nossas investigações no capítulo seguinte.  

1.2. A intenções da ciência jurídica (o método fiador da segurança e da certeza). 

 

Através de Descartes, procuramos abordar a questão da supervalorização da idéia de 

método no modelo epistemológico da modernidade, ou, como dizíamos, da epistemologia em 

que se transformou a filosofia da modernidade. Alcançamos a conclusão de que essa 

supervalorização conduziu a uma noção reificada de método: algo como uma via privilegiada 

de acesso à verdade, consubstanciada em procedimentos ordenadores que, seguidos com 

rigor, conduziriam o sujeito do conhecimento até o lugar da certeza.62  

                                                                                                                                                         
RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Tradução de Jorge Pires. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote, 1988, p. 113.  
61 Cf. RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. Tradução de Jorge Pires. Lisboa: Publicações 
Dom Quixote, 1988, p. 122.  
62 Cf. SALDANHA, Nelson. Da teologia à metodologia: secularização e crise do pensamento jurídico. 2 ed. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2005, pp. 73-94, sobretudo.  
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Fundamental, agora, é compreender de que modo esse modelo projetou-se sobre o 

direito e, mais especificamente, sobre a interpretação do direito. Neste e nos próximos 

tópicos, procuraremos responder à seguinte pergunta: em que ponto os caminhos da 

epistemologia moderna e do direito se cruzaram e qual o desenho de uma teoria da 

interpretação resultante desse encontro? Ao fazê-lo, nos esforçaremos para, tanto quanto 

possível, não apresentar uma caricatura da tradição que pretendemos criticar. 

Uma questão parece-nos importante. As discussões travadas no campo da filosofia do 

direito, nas últimas décadas, em torno das possibilidades de afirmação (ou reabilitação) de 

uma racionalidade prática ou argumentativa, têm possibilitado uma investigação mais 

aprofundada quanto às conexões entre uma episteme de matriz cartesiana e o direito, ou, mais 

especificamente, entre ela e uma ciência do direito.63 Essas discussões, ao abordarem de 

forma penetrante o discurso tradicional acerca da aplicação do direito, têm lançado luz sobre 

os elementos característicos do modelo de racionalidade que pretendem desbancar. 64 Embora 

não abrangido pelo objeto do nosso trabalho, o debate focado no tema da racionalidade 

funcionou como condição para que pudéssemos problematizar algumas questões.  

Consideremos, por exemplo, a obra de Theodor Viehweg. Publicada em 1953, a 

Tópica e Jurisprudência pode ser tomada como um ponto de inflexão: as discussões da 

filosofia do direito seguem outra direção a partir daí. Viehweg, tentando formular uma 

metodologia adequada ao direito, retorna aos Tópicos de Aristóteles para confirmar a tese de 

que o direito possui um modo de pensar característico, sempre orientado para o problema - o 

modo de pensar tópico. Ele reporta-se à distinção feita por Vico entre o novo método (ou 

crítico), ligado às idéias de Descartes, e o método antigo (ou tópico), presente na antiguidade 

                                                 
63 A propósito dessas conexões, MAIA, Alexandre da. O embasamento epistemológico como legitimação do 
conhecimento e da formação da lei na modernidade: uma leitura a partir de Descartes. Recife: Mimeo, 
2002. O autor faz uma análise crítica aprofundada, apresentado de forma clara os aspectos negativos (limitativos) 
que estão ligados à assimilação, pelo direito, dos princípios epistemológicos do cartesianismo.  
64 Para uma análise percuciente da herança cartesiana, e das dificuldades envolvidas na assunção desse modelo 
pelo direito, cf. GRACIO, Rui Alexandre. Racionalidade argumentativa. Coimbra: Edições Asa, 1993, 
capítulos 1 e 2, especificamente.  
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clássica e ligado diretamente a Aristóteles e Cícero. O método crítico parte de uma verdade 

primeira, demonstrável, sobre a qual não recaem dúvidas, para dela formar longas cadeias 

dedutivas, tal como na geometria (considerada de modo paradigmático). Já o método tópico 

parte de premissas do senso comum e trabalha com o que é simplesmente verossímil, valendo-

se, sobretudo, de raciocínios silogísticos. Este era o método que estava presente na prudência 

greco-romana e que chegou até fins do período medieval, a partir de quando o direito passou a 

supor, equivocadamente, poder assumir o método crítico, mimetizando os padrões da nova 

ciência da época moderna. 65  

Seguindo essa linha de análise, é correto afirmar que a gradual assunção de um modo 

de pensar ligado ao cartesianismo implicou a gradual rejeição a um modo de pensar que era 

“próprio” do direito.66 Uma investigação reconstrutiva de como foi possível que se operasse 

essa substituição nos remete de volta aos séculos XI e XII, quando se costuma identificar o 

início da elaboração de um saber sobre o direito.67  

É nesse período que o direito romano é resgatado como expressão escrita da razão 

para funcionar como um elemento unificador numa época marcada pela fragmentação 

político-jurídica. Esse movimento – considerado por alguns como absolutamente 

determinante na formação da tradição jurídica do ocidente – teve início na Universidade de 

                                                 
65 Cf. VIEHWEG, Theodor. Tópica y jurisprudência. Tradução de Luis Diez-Picazo Ponce de León. Madrid: 
Taurus, 1986, pp. 31-32. Cf. tb. MAIA, Alexandre da. O embasamento epistemológico como legitimação do 
conhecimento e da formação da lei na modernidade: uma leitura a partir de Descartes. Recife: Mimeo, 
2002.  
66 A respeito dessa transição: “A modernidade provoca um superdimensionamento da lógica formal de fundo 
analítico em detrimento da racionalidade argumentativa. Em certa medida, deve-se esta concepção a Descartes 
para quem uma idéia de verossimilhança não se compadece com os propósitos da ciência. Assim, se na Idade 
Média a retórica ainda respirava, na modernidade o advento de uma lógica axiomático-dedutiva como expressão 
máxima da racionalidade acaba por gradativamente sufocar os espaços para o exercício de uma lógica fundada 
na argumentação”. TEIXEIRA, João Paulo Allain. Crise moderna e racionalidade argumentativa no direito: 
o modelo de Aulis Aarnio. Disponível em <www.mundojurídico.adv.br>. Acesso em outubro de 2003.  
67 Não que a antiguidade não tenha assistido à construção de um saber sobre o direito, mas que esse saber era de 
um tipo bastante diferente daquele que se formava no período pré-moderno. A prudência, ou fronesis, dos gregos 
era um saber de natureza ética, uma virtude que se exprimia na capacidade de bem julgar. As responsas dos 
romanos, embora indiquem o início de uma atividade de teorização, tinham um nítido caráter pragmático, de 
diretivos para a ação. Isso quer dizer apenas que, até o século XI, o tratamento teórico dado ao direito ainda 
estava muito longe dos padrões estabelecidos pela ciência moderna. Cf. FERRAZ, Tércio Sampaio. Introdução 
ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1994, pp. 56-73.  
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Bolonha e buscava construir um corpo de regras e instituições independentes dos feudos e da 

Igreja. Noutras palavras, um direito que pudesse ser manejado pela burguesia ascendente, pois 

o pluralismo jurídico à época reinante era extremamente prejudicial ao progresso e à expansão 

das atividades relativas ao comércio de mercadorias. A recepção do direito romano, nesse 

sentido, convinha aos interesses emancipatórios da burguesia (emancipatórios na medida em 

que desligava o poder econômico do poder de fato). 68

Na medida em que interpretavam e dispunham logicamente o material jurídico 

herdado do Império Romano, os juristas da época deram início a um trabalho de organização 

sistemática desse material. Era necessário desenvolver um conjunto de mecanismos para 

superar as contradições entre as regras antigas e formular conceitos o máximo possível gerais, 

pois na generalidade estava a chave para a universalidade desse corpus (organizar o direito 

num corpus é uma idéia tipicamente medieval e não romana).69  

A partir desse momento, faz-se mais nítida (gradualmente mais nítida) uma 

diferenciação entre o direito - tomado como um corpo de regras e instituições - e um discurso 

sobre esse direito. Um discurso não de qualquer tipo, mas um discurso sistematizador, 

classificador e, já em boa medida, conceituador. Esse processo vai culminar, no século XIX, 

com a consagração de uma ciência do direito, embasada numa epistemologia pretendidamente 

isomórfica daquela das ciências ditas naturais. Pois é nesse mesmo período que o modelo 

moderno de cientificidade, fortemente interessado nas possibilidades da consciência e do 

método de fazer avançar o conhecimento, consegue se impor como condição a todos os 

saberes que almejem o status de ciência, inclusive sobre as (recentes) ciências sociais.70  

                                                 
68 Cf. MENDONÇA, Paulo Soares de. A tópica e o Supremo Tribunal Federal. Rio de janeiro: Renovar, 2003, 
pp. 27-72.  
69 Cf. MENDONÇA, Paulo Roberto Soares de. A tópica e o supremo tribunal federal. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, pp. 46-47.  
70 Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2001, pp. 60 e ss.  
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A inegável interferência de Descartes na forma de pensar o conhecimento acerca do 

direito pode ser fortemente sentida no tratamento dedicado pelos juristas a determinadas 

questões. Aliás, a própria seleção dessas questões já indica essa ligação. Talvez o melhor 

exemplo tenha sido a necessidade, quase obsessiva, de afastar quaisquer discussões que 

traduzissem “uma preocupação ética na aferição do conhecimento jurídico”,71 pois a ética é o 

lugar do acaso, e no direito não deve haver lugar para ele.  

Cristaliza-se a crença na necessidade de situar o direito inteiramente sob o julgo da 

razão. Ele é racionalmente formulado e deve ser racionalmente aplicado. No espaço da ética, 

palco da ação dos homens, uma razão segura parece ausentar-se. Melhor, portanto, que o 

direito dispusesse de uma teoria em que pudesse atuar a consciência livre e um método 

adequado. Pois, no plano teórico, a razão encontra “um método que lhe assegura o bom uso, 

que a guia na edificação sólida dos conhecimentos científicos”. Enquanto no plano da prática, 

“a razão não pode socorrer-se de método algum, pois não pode eliminar da acção a 

contingência e a concretude que parecem impedir, nesse domínio, a intervenção de uma razão 

caracterizada pelo critério da evidência”.72

Essa forma repartida de enxergar as interações entre homem e mundo traz 

conseqüências bastante relevantes para o modo de pensar o direito. Surge a necessidade de 

fixá-lo, o máximo possível, no plano da teoria e cercá-lo de instrumentos que de algum modo 

garantam precisão e, principalmente, previsão no trato com as situações concretas.  Com 

Alexandre da Maia: 73

 
 [A] forma cartesiana de pensar contribuiu para que a noção de racionalidade na 
episteme fosse reduzida a uma perspectiva meramente instrumental, contentando-se 
tão-somente em verificar se os procedimentos lógico-formais de dedução foram 
cumpridos, a fim de que a verdade possa ser considerada, em última análise, 
racional. Tal forma de pensar transforma a racionalidade num ‘leito de Procusto’”.  

                                                 
71 MAIA, Alexandre da. O embasamento epistemológico como legitimação do conhecimento e da formação 
da lei na modernidade: uma leitura a partir de Descartes. Recife: Mimeo, 2002.  
72 GRACIO, Rui Alexandre. Racionalidade argumentativa. Coimbra: Edições Asa, 1993, p. 20.  
73 MAIA, Alexandre da. O embasamento epistemológico como legitimação do conhecimento e da formação 
da lei na modernidade: uma leitura a partir de Descartes. Recife: Mimeo, 2002.  
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Segundo a fábula grega, explica o autor, Procusto, através de ardis, atraía pessoas a 

sua casa, induzindo-as a deitarem-se num leito onde deveriam caber exatamente. Caso 

ultrapassassem ou ficassem aquém das dimensões da cama, Procusto serrava-lhes ou esticava-

lhes os membros inferiores e superiores, adequando-os aos limites do leito. Essa metáfora 

seria uma boa ilustração do modelo de racionalidade construído a partir do cartesianismo e 

que alcançou o direito, sobretudo, no curso do século XIX.74

Uma ciência do direito, portanto, nasce reproduzindo os padrões da epistemologia 

cartesiana. Essa relação, todavia, não pode ser bem explicada em termos estritamente 

epistemológicos; fazê-lo é simplificar a questão e deixar de fora aspectos importantes do 

processo. É preciso ter em conta que o ambiente político da época oportunizou essa 

convergência. A consolidação da episteme cartesiana vai encontrar-se com a necessidade 

política de legitimar a nova forma de exercício do poder, que perdia definitivamente o lastro 

de elementos transcendentes. Entra em cena a promessa de segurança e previsibilidade nas 

decisões, que estariam pautadas rigorosamente no texto da lei.75

O ideal de previsibilidade conjuga-se com o enaltecimento do direito escrito, e isso 

traz a reboque o agravamento da preocupação com um método capaz de garantir segurança e 

certeza nas decisões, levando às situações de fato as previsões do legislador - agora racional e 

democrático. Parecia importante inculcar no direito a idéia de necessidade, contra a 

insuportável ameaça da contingência,76 de modo que a ciência jurídica pudesse ser, ela 

também, preditiva.  

                                                 
74 Cf. MAIA, Alexandre da. O embasamento epistemológico como legitimação do conhecimento e da 
formação da lei na modernidade: uma leitura a partir de Descartes. Recife: Mimeo, 2002.  
75 Cf. MAIA, Alexandre da. O embasamento epistemológico como legitimação do conhecimento e da 
formação da lei na modernidade: uma leitura a partir de Descartes. Recife: Mimeo, 2002.  
76 Nesse sentido, Cf. CHAUÍ, Marilena. Contingência e necessidade. In NOVAES, Adauto (organizador). A 
crise da razão. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp. 21-22.  
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Com a afirmação do positivismo jurídico, o direito passa a ser um: o direito posto, 

estabelecido contra-faticamente por uma decisão de autoridade, logo identificada com a 

autoridade estatal. Conjecturas filosóficas sobre outras formas de direito perderam por 

completo o sentido, ou melhor, a utilidade. O direito válido, e também legítimo (validade e 

legitimidade, nesse momento, eram noções superpostas), era aquele posto pelo estado, que 

deveria ser aplicado às situações reais com um máximo de objetividade e precisão. Era 

suficiente enquadrar os fatos, tomados de modo não-problemático (reificados), às estruturas 

da lei positiva, que era – e até hoje é - tomada como parte de um universo significativo auto-

suficiente.77 Chegava-se, assim, segura e necessariamente à decisão.  

Temos a impressão, portanto, que sob a égide do positivismo, embora já distantes os 

tempos de Descartes, alguns elementos do paradigma que se afirmou nessa época não só 

persistem, como se recrudescem. Por exemplo, a assimilação do direito à lei e, mais na frente, 

à norma,78 instrumentaliza de forma bastante nítida a preocupação com a certeza na sua 

identificação e determinação. Não pode haver espaço não preenchido pelo método, nem 

resultado não antecipado no texto da lei – tudo para que não tenha lugar o arbítrio. As 

identificações engendradas pela tradição positivista favorecem, assim, os ideais de segurança, 

certeza e previsibilidade, já cristalizados no pensamento de Descartes. 

Isso tudo tem para nós uma conseqüência especialmente importante. Na medida em 

que a ciência do direito, de cunho positivista, fixa a lei, e depois a norma, como seu objeto 

formal, faz crescer a importância de algo como uma doutrina da interpretação. É preciso fixar 

o sentido da lei, ou da norma, e para isso é preciso um método. Não fosse assim, de nada 

adiantaria cercar-se de tantos artifícios controladores da contingência se ela poderia, afinal, 

                                                 
77 Cf. WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito I – Interpretação da lei: temas para uma 
reformulação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1994, p. 69. 
78 Cf. ADEODATO, João Maurício Leitão. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de 
Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, pp. 58 e ss.  
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penetrar através da textura porosa da linguagem que, por mais precisa que fosse, continuava 

imprecisa numa medida intolerável.  

1.3. As imprecisões da linguagem comum: um problema a ser contornado.  

 

No contexto que descrevíamos, as imprecisões da linguagem comum despontam como 

um problema que, de alguma forma, precisa ser contornado, pois representa a ameaça sempre 

presente de que as pautas do legislador racional não sejam devidamente seguidas por aqueles 

que devem fazê-lo e tão somente fazê-lo. Poderíamos dizer, então, que a necessidade de uma 

teoria da interpretação surge, no direito, ligada a uma constatação elementar: a de que o 

legislador se vale da linguagem comum ao elaborar os textos legais.79  

Isso não quer dizer, em absoluto, que uma teoria da interpretação é uma construção 

tipicamente jurídica. Sequer o tema da interpretação o é. O fato é que, no direito, ela assumiu 

feições e funções bastante peculiares. Um certo viés prescritivo, metodológico, denunciado e 

discutido profundamente no âmbito da filosofia, sobretudo pela chamada hermenêutica 

filosófica, de matriz gadameriana,80 encontrou no direito um terreno fértil, em que pode fincar 

raízes e desenvolver-se, digamos, até o limite.  

                                                 
79 “Que o significado de um texto seja constantemente problemático depende, em primeira linha, do facto de a 
linguagem corrente, de que a lei se serve em grande medida, não utilizar, ao contrário de uma lógica 
axiomatizada e da linguagem das ciências, conceito cujo âmbito de esteja rigorosamente fixado, mas termos mais 
ou menos flexíveis, cujo significado possível oscila dentro de uma longa faixa”. LARENZ, Karl. Metodologia 
da ciência do direito. 3 ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 439. 
Ferraz Jr. fala numa tensão entre um sentido comum e um sentido técnico, na medida em que o legislador toma 
as expressões que utiliza da linguagem comum, e, no entanto, atribui-lhes um sentido técnico. Essa imagem 
bipartida da linguagem, todavia, não nos parece mais apropriada. Supor a existência de dois planos ou níveis de 
linguagem é algo que conduz a equívocos. Poderíamos adiantar que diferenças significativas desse tipo melhor 
se explicam a partir da noção de jogos de linguagem. Expressões idênticas podem ganhar diferentes significados 
se as emprego quando narro um fato qualquer para um grupo de amigos, ou quando faço uma comunicação 
diante de um auditório de especialistas. Cf. FERRAZ, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: 
técnica, decisão e dominação. 2 ed. São Paulo: Atlas, p. 253. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. 
Lourenço. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 189-190.  
80 Cf. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 5 
ed. Tradução de Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 2003. 
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Certamente, para a ciência jurídica, como um meta-discurso pretendidamente rigoroso 

sobre o direito, melhor seria se o legislador dispusesse de uma linguagem o máximo possível 

precisa, que consubstanciasse o ideal de uma-palavra-para-um-objeto, acalentado por nove 

entre dez cientistas nas primeiras décadas do século passado. Mas o fato, de certa forma 

curioso, é que essa pretensão não chegou a ser levada à radicalidade no âmbito do direito. 

Parece-nos que sempre houve um reconhecimento tácito da impossibilidade de veicular 

prescrições através de uma linguagem artificialmente construída para esse fim (o que não quer 

dizer que o direito não se valha de expressões técnicas cujos significados são estranhos a 

maior parte de seus destinatários). Desde o início, o que se pode perceber é que os juristas têm 

preferido enfrentar os problemas decorrentes da imprecisão da linguagem - traduzidas 

usualmente em termos de ambigüidade e vagueza81 - com as armas do método.  

A situação dilemática vivida pelo jurista do século XIX acentua a necessidade de 

dedicar ao tema da interpretação um tratamento teórico.82 Admite-se (com pesar) o factum da 

imprecisão da linguagem utilizada pelo legislador, ao mesmo tempo em que se insiste no 

caráter inafastável de suas imposições. É preciso, então, criar mecanismos que possam manter 

sob controle as possibilidades significativas do texto legal, antecipando-as, na tentativa de 

assegurar um grau ideal de determinação e de precisão que tornaria (paradoxalmente) 

desnecessária a própria atividade de interpretar.  

O propósito é regrar a forma mesma de lidar com as regras e, assim, banir os riscos do 

acaso também do campo da interpretação. O acaso na interpretação, que pode chegar através 

da subjetividade potencialmente manipuladora do intérprete, desmonta a previsibilidade dos 

resultados e, com isso, o próprio postulado da segurança jurídica, conceitualmente dependente 

da estrita observância das leis escritas (no contexto da tradição romanística, naturalmente). A 

                                                 
81 Cf. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, pp. 255-259.  
82 Cf. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, p. 264.  
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inafastabilidade das pautas do legislador é o que assegura a previsibilidade das decisões dos 

juízes e, indiretamente, o caráter preditivo da ciência do direito. Admitir que existem 

possibilidades implica admitir que existe a necessidade de intervenção de um ato de escolha, 

que é um ato de vontade, tradicionalmente contraposto a um ato de razão (ou racional).  

A possibilidade da escolha parece o mesmo que a possibilidade do arbítrio, pois 

discricionariedade e arbitrariedade são expressões aparentadas nesse contexto. Melhor seria se 

os textos portassem um sentido conhecido e previamente determinado (ou, pelo menos, 

determinável), de modo que o aplicador pudesse se ater a sua literalidade. Uma interpretação 

literal seria aquela para a qual não concorre a subjetividade do intérprete, ou seja, que 

materializa o ideal de objetividade exigido pelo postulado da segurança. Como se houvesse 

um sentido que pairasse sobre as especificidades contextuais ou idiossincrasias do intérprete, 

um sentido pensado a partir de lugar-nenhum.  

Assim, uma teoria da interpretação de viés prescritivo entra em cena, no final das 

contas, para instrumentalizar alguns dos ideais preconizados, sobretudo, pela tradição 

positivista. De modo mais evidente, para neutralizar a contingência da própria linguagem em 

nome dos postulados correlativos da segurança jurídica e da estrita vinculação do juiz à lei. É 

preciso que o intérprete disponha de alguns mecanismos para que essa vinculação se faça 

efetiva, livre de interferências. 

 O método surge, então, mais nitidamente conectado aos referenciais cartesianos, ou 

seja, como um instrumento capaz de assegurar que elementos estranhos ao processo de 

conhecer o sentido do texto não interfiram de modo determinante no seu resultado. A 

participação do intérprete é irrecusável, já que não pode haver conhecimento sem sujeito que 

conhece, mas ele deve, antes, despir-se de seus preconceitos – o que, por sinal, já é parte do 

método. 
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1.4. A interpretação como um conhecer e as regras da interpretação.  

 

No direito, uma teoria da interpretação surge preocupada, fundamentalmente, em 

circunscrever as possibilidades de sentido de um texto legal. Para cumprir essa importante 

tarefa - e fortalecer, portanto, a vinculação do juiz ao texto da lei - a interpretação fez-se, ela 

própria, metodológica; cercou-se de regras supostamente capazes de conduzir o intérprete ao 

lugar da certeza.  Essas regras prescrevem a forma de lidar com a própria lei. São regras a 

propósito de regras.83

A idéia de uma interpretação regrada não exsurge como algo problemático num 

contexto em que interpretar é essencialmente uma atividade de conhecimento.84 Assim, por 

trás de uma teoria da interpretação eminentemente prescritiva, está a concepção que toma a 

interpretação como um conhecer e que fala, indistintamente, em fixar o sentido, descobrir o 

sentido ou conhecer o sentido verdadeiro do texto. Nessa perspectiva, a interpretação se 

resolve na relação sujeito-método-texto, ou sujeito-método-objeto, o que nos mostra que 

estamos, ainda, diante do esquema epistemológico tradicional. Só quando visualizamos o 

arcabouço filosófico que dá sustentação ao discurso corrente sobre a interpretação é que 

percebemos que talvez haja uma certa coerência ao falar-se em sentido verdadeiro. Agora, 

trata-se de uma coerência que se estabelece sobre um equívoco fundamental: tomar a 

interpretação como um ato de cognição, que visa conhecer o sentido que o texto oculta.  

Kelsen já problematizava de forma interessante e perturbadora a possibilidade de se 

falar numa teoria da interpretação com status de ciência, ou seja, a possibilidade de se falar na 

verdade ou falsidade de uma interpretação. Ele critica o que chama de “teoria usual da 

                                                 
83 O que sugere, de logo, a necessidade de seja interpretados os próprios métodos. Cf. HASSEMER, Winfred. 
Sistema jurídico e codificação: a vinculação do juiz à lei. In KAUFMANN, Arthur e HASSEMER, Winfred. 
Introdução à filosofia e à teoria do direito contemporâneas. Tradução de Marcos Keel e Manuel Seca de 
Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 295.  
84 Em termos wittgensteinianos, poderíamos dizer que há uma certa confusão entre as gramáticas de 
compreender e interpretar, originada, provavelmente, a partir de raciocínios analógicos que nos induzem a tomar 
o sentido como um algo. Vide capítulos três e quatro.  
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interpretação” por tomar o processo de interpretar como se se tratasse, puramente, de um ato 

intelectual, “como se o órgão aplicador do Direito apenas tivesse que pôr em ação o seu 

entendimento (razão), mas não sua vontade”. 85

Coerentemente, Kelsen conclui pela impossibilidade de se falar em verdade ou 

falsidade e justifica sua negativa afirmando que, na medida em que as expressões da 

linguagem são, por natureza, plurívocas, a fixação do sentido (dentro da moldura da norma) é 

necessariamente um ato de vontade, e não de conhecimento.86 A força vinculante dessa 

decisão, como não poderia deixar de ser, decorre da competência do órgão que a profere, e 

não de qualquer outro critério material. Tudo o que pode fazer uma ciência do direito é 

descrever o estado de coisas, ou seja, a plurivocidade das expressões da linguagem.  

A conclusão kelseniana, decididamente, não respondia às exigências de uma ciência 

jurídica de perfil dogmático.87 Talvez por isso, os juristas, de um modo geral, mesmo 

entusiastas do normativismo do filósofo austríaco, tenham dedicado a esse capítulo da Teoria 

Pura um significativo silêncio. 

A concepção de que a interpretação deve ser uma atividade conduzida metodicamente 

é sustentada por um discurso tão bem articulado que nenhuma outra perspectiva foi capaz de 

desbancá-la. Insiste-se na tese de que a interpretação deve considerar algumas regras no seu 

desenrolar-se. E essas regras são basicamente as mesmas formuladas, ainda no século XIX, 

pela chamada teoria clássica da interpretação jurídica. Essa teoria, aliás, falava em elementos 

a serem considerados pelo intérprete: o elemento gramatical, o lógico, o sistemático e o 

                                                 
85 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 4 ed. Tradução de João Baptista Machado. Coimbra: Armênio 
Armado Editor, 1979, p. 467.  
86 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 4 ed. Tradução de João Baptista Machado. Coimbra: Armênio 
Armado Editor, 1979, pp. 469-471.  
87 Tércio Ferraz analisa a concepção kelseniana acerca da interpretação e conclui o seguinte: “Essa coerência de 
Kelsen com seus princípios metódicos, porém, nos deixa sem armas. Sua renuncia pode ter um sentido heróico, 
de fidelidade à ciência, mas deixa sem fundamento a maior parte das atividades dogmáticas, as quais dizem 
respeito à hermenêutica”. FERRAZ, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e 
dominação. 2 ed. São Paulo: Atlas, p. 263.  
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histórico.88 Mas esses elementos são, na verdade, regras, na medida em que de fato 

prescrevem uma forma de proceder. Tanto é assim que como regras foram incorporados ao 

discurso tradicional, e como regras são explicados:89

 
Na interpretação gramatical, o intérprete deve reconstruir as regras lingüísticas 
utilizadas pelo legislador; no elemento lógico da interpretação, o pensamento de 
uma lei; no elemento histórico da interpretação, o interprete deve representar o modo 
como as regras jurídicas interferem com uma situação jurídica/um ambiente jurídico 
previamente dado. No elemento sistemático, há que fazer valer o nexo, contexto 
interno dos institutos jurídicos e das regras jurídicas.  
 

Embora não haja um acordo quanto à designação, há um acordo nítido quanto à 

finalidade. Larenz, por exemplo, também se recusa a falar em regras, preferindo falar em 

critérios: “Se a interpretação não deve ser deixada ao arbítrio do intérprete, mas deve decorrer 

de modo seguro e comprovável, então é preciso ter determinados critérios de interpretação em 

conformidade com os quais o intérprete se possa guiar”.90 O sentido literal, o contexto 

significativo da lei e a intenção do legislador, por exemplo, devem ser tomados como pontos 

de vista diretivos para a atuação do intérprete-aplicador.91  

Embora falar em critérios pareça-nos mais acertado do que falar em métodos quando 

se discute a correção dos sentidos atribuídos aos textos legais, a opção do autor alemão não 

altera significativamente a abordagem da questão, na medida em que os critérios que indica 

estão organizados de modo a traduzir algo como... um método. Isso fica claro quando Larenz 

diz: 

                                                 
88 A chamada teoria clássica, tal como apresentada, foi formulada por Savigny. A respeito, cf. SCHROTH, 
Ulrich. Hermenêutica filosófica e jurídica. In KAUFMANN, Arthur e HASSEMER, Winfried. Introdução à 
filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Tradução de Marcos Keel e Manuel Seca de 
Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 393-394. 
89 SCHROTH, Ulrich. Hermenêutica filosófica e jurídica. In KAUFMANN, Arthur e HASSEMER, Winfried. 
Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Tradução de Marcos Keel e Manuel 
Seca de Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 394.  
90 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3 ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997, p. 450.  
91 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3 ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997, pp. 450-484. Larenz fala, na verdade, na “intenção reguladora, fins e idéias do 
legislador histórico”, na tentativa de diferenciar-se das concepções subjetivistas tradicionais, empenhadas em 
desvendar as intenções do legislador para fixar, então, o sentido verdadeiro do texto legal. Voltaremos a essa 
questão específica no capítulo quatro.  
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Se, mesmo assim, não existe qualquer relação hierárquica fixa, no sentido de que o 
peso dos critérios particulares fosse estabelecido de uma vez por todas, não estão 
porém justapostos uns aos outros, sem qualquer relação. Uma vez que o sentido 
literal delimita a interpretação possível de uma disposição, é recomendável começar 
por ele; com isso, é-se logo conduzido ao contexto significativo, em que esta 
disposição surge na relação com outras. Este deve, por sua vez, ser visto tomando 
como pano de fundo o escopo da regulação. 

 

Contemporaneamente, fala-se com mais freqüência em métodos interpretativos. Esses 

métodos, todavia, não são mais que “regras técnicas que visam à obtenção de um resultado”.92 

Daí porque afirmávamos, no início, que o sentido comum teórico trabalha com uma idéia um 

tanto reificada de método: regras que conduzem a um resultado. E poderíamos acrescentar: a 

um resultado correto, de forma necessária.  

O interessante é que a doutrina normalmente não oferece uma organização hierárquica 

desses métodos. Enumera-os e explica-os, mas deixa a cargo do intérprete decidir qual prefere 

empregar quando instado a fezê-lo. Isso faz com que pareça bastante pertinente a crítica de 

Lenio Streck93 no sentido de que, inexistindo uma disposição hierárquica, a enumeração dos 

métodos interpretativos não tem qualquer funcionalidade, é vã. Basta pensar que é possível 

que o método histórico conduza a um sentido diverso daquele a que conduziu a utilização do 

método sistemático e, não havendo qualquer prevalência do primeiro sobre o segundo, não há 

como resolver o problema das interpretações divergentes.  

No mesmo sentido é a crítica de Hassemer. Não existe algo como uma meta-regra para 

as regras de interpretação: “uma instrução que prescrevesse ao juiz, caso a caso, um 

determinado método”.94 Assim, a aposta no método para recrudescer a vinculação do juiz à lei 

é frustrada, dentre outras razões, pela escolha arbitrária de que regras seguir. Do ponto de 

                                                 
92 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 1994.  
93 Cf. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do direito. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 110.  
94 HASSEMER, Winfred. Sistema jurídico e codificação: a vinculação do juiz à lei. In KAUFMANN, Arthur e 
HASSEMER, Winfried. (organizadores). Introdução à filosofia e à teoria do direito contemporâneas. 
Tradução de Marcos Keel e Manuel Seca de Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 295.  
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vista da correção, seguida a regra, não há como criticar o resultado. O que torna mais evidente 

a impropriedade que é falar em verdade no campo da interpretação.  

A crença na aptidão dos métodos interpretativos para estabelecer, com segurança, o 

sentido e alcance das normas jurídicas foi (e continua sendo) de decisiva importância para 

consolidar o ideal de neutralidade e imparcialidade do julgador, fundamentais no quadro de 

uma tradição positivista. Respaldados por essas regras, os pontos-de-vista interpretativos95 

(evidentemente não admitidos como “pontos de vista”) apresentavam-se publicamente como 

resultados necessários. E necessários num sentido forte, pois resultantes de uma atividade de 

conhecimento conduzida metodicamente.   

Antecipando algumas das considerações críticas que pretendemos desenvolver nos 

capítulos finais, parece-nos oportuno observar que esse superdimensionamento do papel e da 

eficiência dos métodos para a compreensão perfeita das normas vem acompanhado de uma 

conseqüência extremamente relevante: uma espécie de desresponsabilização do intérprete, 

que se reflete na desnecessidade de explicar ou justificar os sentidos que atribui aos textos. 

Isto porque, seguida a regra, os significados simplesmente aparecem como necessários e 

corretos desde sempre.  

Isso nos leva à conclusão de que, tradicionalmente, o método parece funcionar como 

uma espécie de álibi, ou seja, uma peseudojustificativa que tem o condão de proteger o 

intérprete contra o dever de justificar suas conclusões, inserindo-as dentro dos limites 

(relativamente flexíveis) que demarcam o espaço dos significados possíveis do ponto de vista 

da linguagem e do direito - isto é, aceitáveis. O método faz desaparecer tudo o que está 

envolvido na compreensão e toda a complexidade da linguagem. E assim, a problemática da 

interpretação resolve-se satisfatoriamente na relação estabelecida entre sujeito-método-texto, 

                                                 
95 A expressão é de Aulis Aarnio, e é excelente por reunir uma idéia de perspectiva e de possibilidade, ao mesmo 
tempo. Cf. AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable: um tratado sobre a justificação jurídica. Tradução 
de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 104 e ss.  
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desconsiderando (teoricamente) toda a dimensão pragmática implicada na significação, cujo 

reconhecimento é pressuposto para a colocação do problema da aceitabilidade.  
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Segundo Capítulo 

A linguagem representação do mundo.  

 

Lutamos com a linguagem. Estamos envolvidos numa luta 
com a linguagem.  

Wittgenstein, Cultura e Valor.  
 

 

 

 

Sumário: 2.1. O Crátilo: prolegômenos a qualquer filosofia da linguagem futura; 2.2. A 

semântica representacionista e a relação linguagem-mundo; 2.2.1. Aristóteles; 2.2.2. Santo 

Agostinho; 2.2.3. Husserl; 2.3. A linguagem especular do Tractatus Logico-Philosophicus (o 

primeiro Wittgenstein); 2.3.1. O mundo como totalidade dos fatos; a linguagem como 

totalidade das proposições; 2.3.2. A transcendentalidade da forma lógica. 

 

 

2.1. O Crátilo: prolegômenos a qualquer filosofia da linguagem futura. 

 

Certamente não foi Platão o primeiro filósofo a refletir criticamente sobre a questão da 

linguagem humana; todavia, é o seu diálogo intitulado Crátilo, escrito por volta do ano 388 

a.C.96, o primeiro registro textual de uma tal reflexão. Nele, Platão apresenta, para depois 

refutá-las, duas teses antagônicas acerca da origem e correção dos nomes, o naturalismo e o 

convencionalismo semântico. Essas duas perspectivas, que de uma certa forma traduziam as 

discussões travadas na Grécia de Platão, atravessaram séculos disputando a atenção dos 

                                                 
96 Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 1996, p.17.  
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filósofos. Não é exagerado afirmar que as questões suscitadas no Crátilo adiantaram muito do 

que foi e ainda é discutido a respeito da linguagem e da significação.  

A grande questão da filosofia da linguagem – a relação entre a linguagem e o mundo – 

perpassa todo o diálogo platônico acerca da origem dos nomes. As explicações oferecidas por 

Sócrates, voz do próprio Platão, exerceram tamanha influência sobre a filosofia ocidental que 

não seria exatamente um equívoco (talvez uma simplificação) dizer que a concepção 

tradicional acerca da linguagem tinha, até bem pouco, uma forte coloração platônica.  

O Sócrates platônico refuta as teses apresentadas por Hermógenes e por Crátilo, 

personagens que aparecem no diálogo associados à tradição sofística e pré-socrática, 

respectivamente, para apresentar-nos uma teoria representacional da linguagem, construída 

(dialeticamente) a partir de elementos naturalistas e convencionalistas. Para a tese naturalista, 

defendida por Crátilo, “cada um dos seres tem um nome correto que lhe pertence por 

natureza” 97. Ou seja, os nomes ligam-se como que por natureza às coisas, e dessa ligação 

depende sua correção. Isso porque, “para os pensadores pré-socráticos, as palavras eram parte 

integrante da physis, formando com esta uma unidade. Entre linguagem e mundo físico, havia 

uma adequação natural”.98

Num outro extremo, Hermógenes defendia o caráter meramente convencional da 

linguagem, dizendo que os nomes nada mais seriam que uma porção de voz humana que os 

homens concordam em usar.99 Não haveria, portanto, qualquer vínculo essencial entre palavra 

e coisa, linguagem e mundo. Para Hermógenes, que personificava a sofística, a correção dos 

nomes não seria algo para além da convenção ou do acordo - “o nome que alguém puser a 
                                                 
97 PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 43.  
98 GARCIA-ROZA. Luiz Alfredo. Palavra e verdade na filosofia antiga e na psicanálise. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Jahar Editor, 2001, p. 57.  
99 PLATÃO. Cratylus. Tradução de Benjamin Jowett. In Great Books of the Western World. Chicago: 
Encyclopaedia Britannica, 1952, p. 85. Utilizamos aqui a clássica tradução de B. Jowett em lugar da tradução 
portuguesa, referida no mais das vezes. A frase citada aparece na versão preterida demasiado fragmentada, e, 
conseqüentemente, sem a força da versão em inglês. Além disso, esta última evidencia com mais nitidez 
conexões com Aristóteles, sobre o que falaremos mais adiante. Cf. ARISTÓTELES. De interpretatione. In 
ARISTÓTELES. Selections. Tradução de Terence Irwin e Gail Fine. Indianopolis: Hackett Publishing 
Company, 1995, p. 13.  
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uma coisa, esse será o nome correto; e se de novo mudar, e já não lhe chamar aquele, o 

segundo em nada será menos correcto que o primeiro”.100  

Todavia, um convencionalismo assim forte faria fracassar qualquer tentativa de 

comunicação. Um naturalismo heraclitiano, de outro lado, também já parecia demasiado 

ingênuo, improvável.  Na verdade, pondera Platão, as palavras são de fato construídas pelo 

homem e também por ele associadas às coisas. Essa associação, entretanto, nada tem de 

aleatória ou contingente: há um paradigma ideal a ser considerado, capaz de afastar a 

arbitrariedade no campo da linguagem e de garantir às expressões algo como uma unidade de 

significado. Existe uma maneira certa de falar e ela consiste em manejar corretamente 

palavras adequadas às coisas. No Crátilo, de forma bastante clara: 

 
Sócrates – E poderá alguém falar corretamente se falar de acordo com a sua opinião 
sobre o modo como se deve falar? Ou fracassará e nada fará, a não ser que diga as 
coisas como lhes pertence por natureza e como devem ser ditas e por meio do que 
devem sê-lo e, falando assim, fará e dirá uma coisa melhor? 
Hermógenes – Parece-me ser como dizes. (...). 
Sócrates – Desse modo, e para estarmos de acordo com o que foi dito anteriormente, 
as coisas devem ser nomeadas como lhes pertence por natureza serem nomeadas e 
por meio do que devem sê-lo, e não como nós queremos; e assim, faremos e 
nomearemos melhor, mas de outra maneira não.101  

 

Existe um discurso verdadeiro, que diz as coisas como são, e para isso é preciso que 

suas partes componentes, os nomes, também sejam verdadeiros.102 Não poderia haver um tal 

discurso se cada um pusesse nas coisas o nome que lhe aprouvesse. Se o homem fosse 

verdadeiramente a medida de todas as coisas, não poderíamos afirmar o fato inegável de que 

existem homens razoáveis e homens “desrazoáveis”, pois “um homem em nada poderia ser 

mais razoável do que outro se aquilo que cada um opina fosse a verdade pra esse.” 103  

Mas Sócrates não recusa somente a tese sofista, ele recusa também a tese 

paradigmaticamente contrária, de que todas as coisas são da mesma maneira para todos, 

                                                 
100 PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 44.  
101 PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 48. 
102 PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 45-46.  
103 PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 47.  
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simultaneamente e para sempre, e conclui que “as coisas têm uma certa entidade estável, que 

não é relativamente a nós, nem é por nós; que não é arrastada para cima e para baixo por 

acção da nossa fantasia; mas têm uma entidade que é em si mesma e relativamente a si 

mesma, a qual é por natureza.”104

Assim, a correção ou verdade de um nome depende de sua adequação a essa entidade, 

que é em si mesma e independente de nós. Nessa ligação entre o nome e a coisa, portanto, 

importa menos a coisa considerada concretamente do que a idéia que lhe corresponde, sua 

essência inteligível. A palavra deve ser a representação dessa idéia, ou forma, e, 

mediatamente, a representação do real. Nisso está a origem do fundacionalismo lingüístico, da 

crença em que a linguagem, como um todo, deve espelhar a essência do mundo105. O 

fundamento da linguagem é o ser de cada coisa e, por essa razão, uma filosofia da linguagem 

não pode ser outra coisa senão uma ontologia. E, nesse sentido, a concepção platônica é 

paradigmática.    

Para Platão, o ato de nomear vai pressupor o conhecimento das essências, dos seres 

exemplares, daí que sua teoria sobre a linguagem acomoda-se perfeitamente em sua 

metafísica das idéias. Previsivelmente, nem todos os homens podem nomear corretamente as 

coisas, ou seja, construir a palavra (sim, ela é construída tal qual um instrumento) que traduza 

a essência da coisa. Só o nomoteta, ou onomaturgo, pode fazê-lo; homem que por reunir 

qualidades de artesão e legislador pode construir palavras adequadas e regrar o seu uso. Mas o 

interessante é que o elitismo platônico ainda reserva ao dialético o direito de julgar o trabalho 

do nomoteta e dar a palavra final sobre a correção dos nomes, uma vez que só ele é capaz de 

ver (recordar-se), além das sombras imperfeitas projetadas sobre a realidade, as essenciais 

universais.106 Sobre o papel do nomoteta e do dialético, fala Platão através de Sócrates: 

                                                 
104 PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 47. 
105 Cf GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein.Tradução de Helena Martins.  Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 1998, p. 55. 
106 Cf. PLATÃO. The Republic. Tradução de Benjamin Jowett. Nova Iorque: Barnes & Noble, 1999, p. 229.  
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Sócrates – Conseqüentemente, ó Hermógenes, dar nomes não é para todos os 
homens, mas para aquele que é o dador de nomes, que é o mais raro dos artistas que 
surgem entre os homens. 
Hermógenes – Parece que sim. (...). 
Sócrates – E quem poderá supervisionar melhor a obra do legislador dos nomes e, 
uma vez fabricada, julgá-la, seja entre nós, seja entre os bárbaros? Não será aquele 
que vai usá-la? 
Hermógenes – Sim. 
Sócrates – E esse não será aquele que sabe fazer perguntas? 
Hermógenes – Completamente. 
Sócrates – E também aquele que sabe responder? 
Hermógenes – Sim. 
Sócrates – E aquele que sabe fazer perguntas e que sabe responder, chamas-lhe outra 
coisa que não dialético? 
Hermógenes – Não, chamo-lhe isso.107

 

Para que a linguagem humana seja significativa é preciso que cada nome designe uma 

coisa; o significado termina por identificar-se com a própria coisa nomeada, ou, com mais 

rigor, com a idéia da coisa nomeada. É por essa razão que a concepção platônica acerca da 

linguagem não pode ser pensada separada de uma metafísica do significado: “se as palavras 

significam as coisas é porque ambas participam da universalidade das idéias”.108 Daí que a 

outra face de uma concepção fundacionalista da linguagem - que passaremos a chamar 

representacionista a partir daqui - é uma concepção referencial do significado. O problema 

(antecipando algo do que trataremos nos capítulos seguintes) é que concepções desse tipo, 

admitidas majoritariamente até a chamada ruptura pragmática, induzem-nos à conclusão 

equivocada de que o nome significa o portador do nome, na medida em que o representa.109  

É na função de representação que Platão atribui à linguagem que aparecem os aspectos 

naturalistas de sua teoria. Os nomes só podem ser semelhantes às coisas na medida em que 

existem elementos, as letras, que têm uma certa semelhança com as coisas de que os nomes 

são imitações, da mesma forma que a pintura só pode ser semelhante aos seres na medida em 

                                                 
107 PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, pp. 51-53. 
108 GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Palavra e verdade na filosofia antiga e na psicanálise. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Jahar Editor, 2001, p. 59.  
109 Poderíamos dizer que tudo isso são conjecturas  a partir de Platão, pois não há no Crátilo, propriamente, uma 
teoria da significação – o que não que dizer que não podemos pensar sobre ela. José Trindade dos Santos 
argumenta que faltou a Platão perceber bem que poder é esse que faz com que os nomes possam manifestar as 
coisas. Cf. SANTOS, José Trindade dos. Introdução. In PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. 
Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 30.  
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que existem pigmentos semelhantes às coisas que a pintura imita.110 E com isso Platão chega 

quase a afirmar uma espécie de identificação entre os sons das letras e as coisas nomeadas. 

Aliás, ele chega a afirmá-la, admitindo não ter melhor tese para explicar a formação dos 

nomes primitivos, a partir dos quais outros se compõem.111  

Considerando o peso do legado da semântica platônica, uma última observação nos 

parece importante. Na medida em que as palavras estão ligadas às idéias (ou seres 

exemplares), elas são representações das coisas, ou seja, nem são o mesmo, nem são o outro.  

Nem são parte das coisas mesmas, nem são algo que nada tenha a ver com elas. São imitações 

imperfeitas das idéias, e em relação a elas, semelhantes e diferentes ao mesmo tempo112. A 

palavra, quando adequadamente associada à idéia, é sua representação e não seu duplo. Se 

todo nome fosse simples duplicação da coisa nomeada, imagem sempre perfeita (hipótese que 

intuitivamente somos levados a tomar como absurda), não teria sentido a pergunta pela 

correção das palavras ou pela verdade dos significados. No Crátilo, a questão aparece assim 

colocada: 

 
Sócrates – E aquele que imita a entidade das coisas por meio das sílabas e letras? De 
acordo com o mesmo argumento, se distribuir todas as coisas que convêm, a 
imagem será bela – isto é, será um nome -, mas se deixar de ficar para trás, ou 
acrescentar alguma coisa pequena, produzirá uma imagem, é certo, mas já não será 
bela; e assim, alguns nomes serão bem produzidos, e outros mal?  
Crátilo – Talvez. (...). 
Sócrates – Vês então, meu amigo, que é necessário que procuremos outra correcção 
para as imagens, e para aquilo que agora falávamos, sem querermos necessariamente 
que deixem por completo de ser imagens, sem lhes retirar ou acrescentar qualquer 
coisa? Ou não sentes quão longe estão as imagens de possuir as mesmas 
características que possuem aquelas coisas de que são imagens? 
Crátilo – Sinto, de facto.   
Sócrates – Na verdade, seria risível, ó Crátilo, o efeito que os nomes teriam sobre 
aquelas coisas de que são nomes, se fossem semelhantes a elas em todos os 
aspectos. Pois todas as coisas se tornariam duplas e ninguém poderia dizer, acerca 
de nenhuma delas, se era a própria coisa ou seu nome.  
Crátilo – Dizes a verdade.113

 

                                                 
110 Cf. PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, pp. 115-116. 
111 Cf. PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, pp. 104-106.  
112 “Crer na palavra e duvidar da palavra caracterizam o estado da questão onde o pensamento da ilustração 
grega via a relação entre palavra e coisa”. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais 
de uma hermenêutica filosófica. 5 ed. Tradução de Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 524. 
113 PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, pp. 112-113. 
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Os nomes, afinal, estão aquém das coisas que eles imitam, e “o efeito dessa 

observação será desarmar totalmente a concepção inicialmente avençada por Crátilo, da 

linguagem como uma entidade tão real como o próprio real”.114 Parece-nos que há no diálogo 

uma espécie de ambigüidade que não se pode contornar, uma ambigüidade que é própria da 

representação e que está implicada em dois argumentos. O primeiro é o argumento platônico 

de que as palavras são instrumentos que podem auxiliar no conhecimento das coisas, na 

medida em que, se justas, podem nos dizer algo acerca delas. O nome, quando correto, é um 

instrumento de ensino e distinção da entidade, pois diz o que cada coisa é e assim separa uma 

das outras.115 O segundo argumento, mais decisivo e sentido na filosofia, é que o 

conhecimento verdadeiro das coisas deve se dar independentemente da linguagem, ou seja, 

sem a mediação lingüística. A linguagem não dá acesso ao real. Na medida em que os nomes 

imitam imperfeitamente as idéias, apresentam também o equívoco e não só a verdade. E só o 

dialético pode saber quando um nome diz da coisa o que ela é ou o que ela não é. 

2.2. A semântica representacionista e a relação linguagem-mundo.  

2.2.1. Aristóteles. 

 

Entre Platão e Wittgenstein, os dois extremos da linha que procuraremos 

(apressadamente) percorrer, o tema da linguagem foi abordado de inúmeras e diferentes 

formas. Tratar de todas essa formulações como formulações semelhantes é demasiado 

simplificador. Todavia, desconsiderando, por óbvia necessidade, aquelas concepções 

apresentadas nos espaços marginais da filosofia, é possível talvez identificar alguns traços 

capazes de aproximar aquelas que terminaram por alcançar maior visibilidade e repercussão. 

                                                 
114 Cf. SANTOS, José Trindade dos. Introdução. In PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. 
Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 23.  
115 Cf. PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 49 e 108. 
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Uma consideração justa de cada uma dessas teorias escapa às possibilidades deste trabalho; 

por isso, buscaremos somente ressaltar, em algumas delas, aqueles traços que terminaram por 

ser incorporados a uma espécie de patrimônio comum da filosofia ocidental da linguagem.  

Ainda na Grécia Antiga, e ainda tendo os sofistas como interlocutores, Aristóteles 

apresenta suas idéias acerca da linguagem aprofundando, em muitos e importantes aspectos, 

as reflexões iniciadas com o Crátilo. De maneira mais explícita e mais radical que Platão, 

Aristóteles parte do rompimento entre linguagem e ser, e talvez por isso tenha encontrado 

melhor posição para elaborar uma teoria do significado.  

A afirmação da distância entre palavra e coisa pretendia desconstruir a tese sofística de 

que, por ser a palavra tão só um ente entre os demais, não poderia manifestar outra coisa 

senão ela mesma; 116 conclusão que implicava a superposição dos espaços do discurso e da 

verdade. Para Aristóteles, bem ao contrário, a palavra é diferente da coisa: não há identidade 

necessária entre linguagem e ser. Na verdade, não há sequer uma relação direta entre eles. A 

palavra relaciona-se, antes, com um estado da alma, e este com o real. A relação entre 

linguagem e ser é, assim, sempre mediada por esses estados.117

A partir disso, Aristóteles formula uma idéia de significação não fundada na idéia de 

semelhança, o que justifica a opinião de que só com ele aparece uma verdadeira teoria do 

significado118. As palavras não se assemelham às coisas (os estados da alma, sim); elas 

remetem às coisas de maneira indireta; trata-se de uma relação de significação. A linguagem, 

portanto, não manifesta ou exibe a coisa, mas significa as coisas119; ela é símbolo do real. E 

                                                 
116 Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 1996, p. 27.  
117 Cf. ARISTÓTELES. De interpretatione. In ARISTÓTELES. Selections. Tradução de Terence Irwin e Gail 
Fine. Indianopolis: Hackett Publishing Company, 1995, p. 13.  
118 Cf. GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Palavra e verdade na filosofia antiga na psicanálise. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002, p. 70. Cf. tb. SANTOS, José Trindade dos. Introdução. In PLATÃO. Crátilo. 
Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, p. 30.  
119 Cf. GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Palavra e verdade na filosofia antiga na psicanálise. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002, p. 72. 

 63



por que símbolo? Porque o característico de uma relação simbólica é a “intervenção do 

espírito determinando o sentido”.120

Assim, por não haver uma relação direta e identitária entre a linguagem e aquilo que é, 

pois a significação não depende dessa relação, Aristóteles vai se preocupar em estabelecer o 

lugar da verdade no discurso, pois ele já não está mais no nome, isoladamente.121 

Significativo todo discurso é, mas verdadeiro não. É na proposição que há um julgamento a 

respeito da existência daquilo que é significado; é a proposição, portanto, que pode ser 

avaliada como verdadeira ou falsa. Não é enquanto significante, mas enquanto verdadeira que 

a linguagem humana reflete o real122.  E assim Aristóteles religa linguagem e ser: através da 

proposição.  

A proposição pode ser verdadeira ou falsa, conforme corresponda ou não às coisas 

mesmas. Isso quer dizer que é necessário algo como um conhecimento pré-lingüístico acerca 

das coisas que possa servir de parâmetro para que seja avaliado o teor de verdade de uma 

proposição. De forma mais simples, o conhecimento prescinde da linguagem. Ela é mero 

instrumento - vale para representar, através de símbolos, conteúdos conhecidos.  

Apesar de mitigada (em certo sentido) a ligação entre a linguagem e o real, Aristóteles 

também articula uma teoria fundacionista da linguagem, pois embora não haja uma relação de 

semelhança entre palavra e coisa no discurso em geral, e não venha daí a significação, ela 

também se estabelece tendo algo por referência, algo no mundo. Se não fosse assim, não era 

possível a comunicação. Como Platão, Aristóteles vai precisar de um fundamento que garanta 

a unidade de significação, e esse fundamento é aquilo que é, a essência da coisa. “O que 

garante à palavra cão uma significação una é o mesmo que faz o cão ser cão. Numa palavra, a 

                                                 
120 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Loyola, 1996, p. 29. 
121 Cf. ARISTÓTELES. De interpretatione. In ARISTÓTELES. Selections. Tradução de Terence Irwin e Gail 
Fine. Indianopolis: Hackett Publishing Company, 1995, p. 13.  
122 Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 1996, p. 30. Cf. tb. NEF, Fredéric. A linguagem: uma abordagem filosófica. Tradução de 
Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995, p. 26. 
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permanência da essência é pressuposta como fundamento da unidade do sentido: é porque as 

coisas têm uma essência que as palavras têm sentido”. 123

Portanto, também aqui a filosofia da linguagem aparece como uma ontologia. Não que 

seja ela um discurso diretamente sobre o ser, mas um discurso cuja própria 

compreensibilidade funda-se no ser. Na verdade, a filosofia da linguagem só vai perder o 

lastro da ontologia séculos na frente, com o giro lingüístico-pragmático. Até lá, a linguagem 

permanece representação do mundo, a palavra significa (direta ou indiretamente) a coisa que 

nomeia e o conhecimento, esse não precisa da linguagem. Evidentemente, cada uma dessa 

idéias apresenta-se, no tempo, de maneira mais ou menos distinta; essas sistematizações são 

sempre, e nunca é demais dizer, simplificações.  

2.2.2. Santo Agostinho. 

 

A concepção agostiniana da linguagem, por exemplo, em muita coisa reproduz as 

idéias platônicas; entretanto, dela se afasta em outras importantes. Assim como Aristóteles, 

Santo Agostinho vai insistir que toda palavra é sinal, e sinal é tudo o que significa algo, algo 

diverso dele próprio. Em seu diálogo De Magistro, tomado como texto-base nestas 

considerações, o filósofo repudia a concepção icônica da palavra de maneira bastante direta: 

 
Agostinho – Não há nenhuma diferença entre estes nomes e as coisas que são 
significadas por eles? 
Adeodato – Muitíssima.124

 

As palavras são signos que sempre remetem a outros signos, não às coisas de maneira 

direta. Essa conexão signo-signo que Santo Agostinho estabelece sugere uma ruptura com a 

tradição realista da antiguidade – ruptura que, parece-nos, não ocorre de fato. Isso porque, os 

                                                 
123 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Loyola, 1996, p. 31. 
124 SANTO AGOSTINHO. De Magistro. Tradução de Ângelo Ricci. In SANTO AGOSTINHO. Os pensadores. 
São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 330. 
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signos só nos induzem à lembrança das coisas mesmas, simplesmente nos provocam. Só 

podemos compreender as palavras - e, portanto, a linguagem - na medida em que já 

conhecemos as coisas. Daí que o significado vai resultar da articulação entre a palavra e algo 

interior, o conhecimento das coisas referidas pelos sinais. É preciso saber “à evocação de que 

a palavra é destinada”.125

Essa concepção de significado só poderia andar de par com uma concepção 

instrumentalista da linguagem, tipicamente platônica, segundo a qual a linguagem não dá 

acesso ao conhecimento; ele é algo pré-lingüístico, que condiciona a própria linguagem na 

medida em que fundamenta seus significados. O conhecimento das coisas em si mesmas deve 

ser privilegiado, preferido em relação à linguagem. Para Adeodato, seu filho e interlocutor no 

De Magistro, Santo Agostinho aconselha: “Desejo, portanto, que compreendas bem que se 

devem apreciar mais as coisas significantes do que os sinais. Tudo o que existe devido à outra 

coisa, necessariamente tem valor menor que a coisa pela qual existe (...)”.126  

Embora o conhecimento seja algo que independe da linguagem, ela serve para ensinar 

- o que parece um tanto paradoxal. O que fazemos sempre que falamos não é nada senão 

ensinar. Essa aparente contradição resolve-se da seguinte forma: embora a linguagem sirva 

para ensinar, ela própria não veicula conteúdos, ela, simplesmente, provoca nossa memória 

para que nos recordemos das coisas. Todo conhecimento é reconhecimento. E aqui a teoria 

platônica da reminiscência manifesta todo seu vigor. Nesse sentido, esclarecedor o excerto 

seguinte: 

 
Até aqui chega o valor das palavras, das quais, porque quero atribuir-lhes muito, 
direi que apenas incitam a procurar as coisas, sem porém mostrá-las para que as 
conheçamos. No entanto, ensina-me algo quem apresentar, diante dos meus olhos ou 
a um dos sentidos do corpo ou também a própria mente, as coisas que quero 
conhecer.  Com as palavras não aprendemos senão palavras (...). Só depois de 

                                                 
125 NEF, Frédéric. A linguagem: uma abordagem filosófica. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1995. 
126 SANTO AGOSTINHO. De Magistro. Tradução de Ângelo Ricci. In SANTO AGOSTINHO. Os pensadores. 
São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 330. 
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conhecer as coisas se consegue, portanto, o conhecimento completo das palavras; ao 
contrário, ouvindo somente as palavras não aprendemos sequer estas.127

2.2.3. Husserl.  

 

 De Santo Agostinho passar a Husserl parece um passo demasiado largo. No entanto, 

como dizíamos, a nossa intenção não vai além de traçar um brevíssimo panorama do que se 

pensava ser a linguagem antes das “revoluções” operadas na filosofia do século XX. O ponto 

de partida não poderia deixar de ser Platão, visto com um pouco mais de detalhe por 

entendermos que na sua filosofia estão, ou em semente, ou desenvolvidas, as idéias 

fundamentais que marcaram as concepções posteriores acerca da linguagem. A escolha dos 

demais explica-se pelo fato de que Wittgenstein, nas suas Investigações Filosóficas, parece 

dialogar com eles de forma recorrente (com Santo Agostinho explicitamente), combatendo 

idéias relevadas por cada um. Por exemplo, em Aristóteles, a essência unificadora de 

significados; em Santo Agostinho, a ênfase na função designativa da linguagem; em Husserl, 

o problema da intencionalidade doadora de sentido. Essas idéias reunidas compõem um 

quadro daquilo que (sem muito rigor) é chamado de concepção tradicional da linguagem.  

Assim, já adiantamos que, na fenomenologia husserliana, o que nos interessa 

especificamente é o problema da intencionalidade, até porque é característico dos filósofos da 

modernidade não dedicarem uma atenção especial à questão da linguagem, não discorrem 

sobre o tema sistematicamente. Mas Husserl – e isto só comprova a dificuldade que envolve 

sua inclusão dentro dos marcos do paradigma da consciência128 – dedica considerável 

                                                 
127 SANTO AGOSTINHO. De Magistro. Tradução de Ângelo Ricci. In SANTO AGOSTINHO. Os pensadores. 
São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 350. 
128 “E. Husserl, o fundador de uma das correntes filosóficas mais importantes em nossos dias, por um lado, põe-
se dentro dessa tradição de filosofia consciencial dos tempos modernos; por outro, significa uma transformação 
bastante importante no quadro dessa tradição. Sua semântica, que de certo modo é fundamental em todo o 
movimento fenomenológico, repõe as idéias básicas da tradição – a linguagem como elemento secundário no 
conhecimento da realidade -, situando-as, porém, no contexto novo de uma filosofia da consciência” (foram 
suprimidas as referencias). OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia 
contemporânea. São Paulo: Loyola, 1996, pp. 36-37.  
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importância ao problema da significação. Por exemplo, a Investigação quarta, apresentada no 

segundo volume das Investigações lógicas,129 é completamente dedicada à questão.  

É imprescindível situar Husserl no contexto filosófico inaugurado após a “revolução 

copernicana” operada pelo criticismo transcendental kantiano – preocupado em desvendar as 

estruturas do intelecto e da sensibilidade que possibilitam o conhecimento e própria percepção 

do mundo. Neste capítulo, até o momento, só falamos a respeito de filósofos que formularam 

seus projetos sobre outro solo, o paradigma ontológico. O olhar husserliano volta-se 

exatamente para aquilo que foi negligenciado durante toda essa tradição: a instância que 

constitui o mundo como objetividade, a mediação consciencial. Husserl vai procurar 

responder à questão de como as coisas se dão à nossa consciência, chegando à conclusão de 

que é a intuição a forma suprema desse conhecer, ela é a “forma mais originária do dar-se do 

dado”.130  

A intuição é o princípio, a fonte de todo o conhecimento. A fenomenologia deve 

estudar essas intuições, preocupando-se com o como as coisas nos são apresentadas. 

Conclusão mais que previsível, a linguagem deve ser abstraída; de outra forma não 

poderíamos chegar ao dado puro, tal como originariamente intuído. A significação das 

palavras é o ponto de partida; dela, é preciso volta às coisas mesmas. “As coisas, porém, são-

nos dadas em ‘atos intuitivos’, ou seja, em vivências. Daí a necessidade da tematização das 

vivências, independentemente da linguagem, para chegar às próprias coisas”.131   

Na fenomenologia husserliana é possível identificar dois conceitos de consciência, e 

explicá-los é condição para que sua concepção acerca da linguagem possa ser entendida 

naquilo que ela tem de mais importante. Ter consciência de algo é estabelecer uma relação 

                                                 
129 Cf. HUSSERL, Edmund. Investigaciones lógicas II. Tradução de Manuel Morente e José Gaos. Madrid: 
Aliança editorial, 2002, pp. 433-468.  
130 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Loyola, 1996, p. 41.  
131 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Loyola, 1996, p. 39.  
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consciente com esse algo; nesse sentido, consciência é direcionalidade, é uma vivência 

intencional. Mas nem todas as vivências do homem são intencionais – no sentido de que se 

referem a algo objetivo na representação.132 As vivências intencionais e não-intencionais 

estão reunidas numa corrente de vivências que Husserl chama também de consciência. Essa 

seria uma segunda, e mais abrangente, acepção do termo.133

São as vivências intencionais - ou simplesmente atos – que doam significado às 

expressões. Elas animam o signo, na medida em que fazem com ele se refira a algo objetivo. 

Não há significação enquanto as expressões da linguagem não forem captadas por alguém de 

uma certa maneira.134 Ao invés de subverter, isso reafirma uma concepção representacionista 

da linguagem. É preciso entender que as vivências intencionais implicam uma relação com 

um dado objeto, elas se dirigem, se referem a um objeto. Nesse sentido, a semântica 

husserliana não prescinde do conceito de objeto; ao contrário, é da relação entre palavra e 

objeto que vem o significado, essa relação, todavia, é mediada pela consciência 

(intencionalidade).  

De uma forma mais simples, é possível dizer que o ato intencional conecta a expressão 

a uma referência objetiva, pois faz com a que a expressão se conecte a algo objetivo (e isso 

                                                 
132 Cf. HUSSERL, Edmund. Investigaciones lógicas II. Tradução de Manuel Morente e José Gaos. Madrid: 
Aliança editorial, 2002, p. 498.  
133 Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 1996, pp. 42-43. 
134 Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 1996, p. 44. Sobre a questão da intencionalidade doadora de sentido em Husserl, diz 
Stegmüller: “A todos os signos significativos é comum a intenção de apresentar expressivamente um 
pensamento. Nós consideramos palavras e proposições sem sentido como meros complexos fonéticos. Já nos 
casos de discursos plenos de sentido, ao contrário, o complexo fonético articulado torna-se compreensível; 
através de atos que dão sentido, e que se ligam a ele, torna-se expressão, passando a exprimir agora uma 
experiência intencional, em que de alguma maneira é intencionado um objeto. Assim, expressão e significação 
são conceitos correlativos, pois um signo sensível só se torna expressão através de atos que lhe dão sentido, que 
lhe conferem uma significação. Com isso, em toda expressão podem ser distinguidas duas faces, a do fenômeno 
físico sensível e a dos atos que o animam com um sentido”. STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia 
contemporânea: introdução crítica. Vários Tradutores. São Paulo: EPU, 2002, p. 67.  
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nos lembra, de alguma forma, a semântica aristotélica). Mesmo com a interferência da 

consciência – e justamente por isso -, o significado vai ter a ver com o objeto.135  

Por isso, poderíamos dizer que, mesmos aquelas concepções do significado chamadas 

mentalistas, como a de Aristóteles, não deixam de ser objetivistas (referencialistas) em boa 

medida. A teoria husserliana da linguagem, embora apresentada de maneira um tanto 

fragmentada e dispersa, como costumam observar seus intérpretes, terminou por sobrelevar o 

papel da consciência na determinação do significado, acrescentando um elemento de forte teor 

metafísico e impreciso às doutrinas tradicionais da linguagem.  

Contra essa conexão entre intecionalidade e significado, acentuada por Husserl, o 

Wittgenstein tardio vai levantar inúmeras críticas, como teremos oportunidade, mais na frente, 

de comentar. Por ora, entretanto, nos ocuparemos brevemente de alguns aspectos da filosofia 

do primeiro Wittgenstein, visto que suas construções da primeira fase são apontadas como as 

mais refinadas acerca da linguagem, dentro do paradigma representacionista tradicional. 

2.3. A linguagem especular do Tractatus Logico-Philosophicus (o primeiro Wittgenstein). 

2.3.1. O mundo como totalidade dos fatos; a linguagem como totalidade das proposições.  

 

O Tractatus Logico-Philosophicus é tido como a mais bem formulada concepção de 

uma linguagem-representação-do-mundo – e, de certo modo, também a última. Esse foi o 

único livro que o gênio excêntrico de Wittgenstein permitiu publicar em vida. Escrito durante 

a primeira guerra mundial, foi enviado (o manuscrito) a Bertrand Russell em 1918. Diz-se que 

o atraso na publicação da obra em alemão, ocorrida só em 1921, foi devido à recusa 

                                                 
135 Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 
São Paulo: Loyola, 1996, p. 45.  
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wittgensteiniana em aceitar fosse publicada conjuntamente a introdução elaborada pelo 

filósofo inglês.136  

O fato é que a introdução escrita por Russell apresentou o Tractatus como uma espécie 

de apologia a um simbolismo perfeito;137 interpretação da obra a acompanhou por décadas, 

inserindo as idéias de Wittgenstein em círculos que - dizia ele - não tinha qualquer interesse 

em participar. Tanto é que ele afirma ter decidido voltar à filosofia, após mais de uma década 

ocupando-se de outros variados assuntos, motivado por um sem-número de interpretações 

equivocadas de suas idéias.  

É inegável que há na primeira fase da filosofia de Wittgenstein uma evidente 

preocupação, sentida em cada aforismo, com aquelas que seriam as condições de uma 

linguagem logicamente perfeita, capaz de refletir o mundo tal qual um espelho. Mas essa 

preocupação estava atrelada a uma outra - maior e mais importante - e por isso não agradava a 

Wittgenstein interpretações que superdimensionassem a questão do simbolismo no contexto 

de suas idéias. No prólogo do Tractatus, o esclarecimento: 

 
O livro trata dos problemas da Filosofia e mostra – creio eu – que a posição de onde 
se interroga estes problemas repousa numa má compreensão da lógica da nossa 
linguagem. Todo o sentido do livro podia ser resumido nas seguintes palavras: o que 
é de todo exprimível, é exprimível claramente; e aquilo de que não se pode falar, 
guarda-se em silencio.138

 

À vista da advertência wittgensteiniana, é legítimo dizer que o argumento central do 

Tractatus é o de que os problemas da filosofia não são verdadeiros problemas, mas mal-

entendidos engendrados pelo mau funcionamento da nossa linguagem. Esse argumento, aliás, 

é um importante traço de continuidade entre os dois momentos da filosofia de Wittgenstein, o 

da semântica representacional e o da pragmática da linguagem – se é que podemos traduzir 

                                                 
136 Cf. STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. Vários Tradutores. São 
Paulo: EPU, 1977, p. 401. 
137 RUSSELL, Bertrand. Introdução ao Tractatus. In WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. 
Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 2.  
138 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 27.  
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assim. A idéia de que a filosofia não é uma doutrina, mas uma atividade de elucidação de 

sentido139 oferece pistas importantes para uma boa compreensão do que dizem o Tractatus e 

as Investigações Filosóficas (e também do que eles não dizem).   

Wittgenstein estava certo de que, no momento em que pudéssemos entender 

completamente a lógica que governa a nossa linguagem, os problemas filosóficos 

desapareceriam. Isso não quer dizer que eles seriam resolvidos, no sentido tradicional, mas 

que eles simplesmente seriam dissolvidos, como questões que nunca passaram de questões 

sem-sentido e que, finalmente, foram vistas como tal.  

Há uma estrutura lógica subjacente à linguagem que mostra os limites do que se pode 

dizer clara e significativamente, e o que pode ser dito clara e significativamente pode ser 

pensado da mesma forma.140 Para além desses limites, o que há é o sem-sentido, proposições 

e pensamentos absurdos. Têm essa característica os problemas filosóficos, na medida em que 

são formados nesse espaço, onde a lógica da linguagem não mais garante um sentido claro 

para as proposições, ou seja, onde ela não mais funciona. Entender o funcionamento da 

linguagem é poder manter-se sempre dentro das fronteiras do sentido.  

Para aclarar os limites entre que pode e o que não pode ser dito, ou melhor, entre o que 

faz ou não faz sentido dizer, é que Wittgenstein começa a investigar a natureza da linguagem 

e de sua ligação com o mundo, chegando à forma lógica da linguagem e do mundo e à teoria 

pictórica ou figurativa do significado.141 No Tractatus, o papel da linguagem é espelhar o 

mundo, descrevê-lo perfeitamente através da proposição. E isso só é possível porque existe 

uma espécie de identidade estrutural entre linguagem e mundo, garantida pela forma lógica. É 

porque há uma forma lógica presente no mundo e na linguagem que pode haver a 
                                                 
139 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 62. (TLP, 4.112).  
140 GRAYLING, A.C. Wittgenstein. Tradução de Milton Camargo Mota. São Paulo: Loyola, 2002, p. 29.  
141 A abordagem dessas questões, nesse capítulo, não somente completam o panorama (incompleto) que 
pretendíamos apresentar acerca das concepções tradicionais sobre a linguagem, mas são, como observa o próprio 
Wittgenstein no prólogo das Investigações, indispensáveis para uma compreensão justa da pragmática da 
linguagem ou seja, da sua segunda filosofia. Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  
Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 166.   
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representação do mundo pela linguagem. Na verdade, mais do que lógica, essa estrutura é 

ontológica e enlaça imagem e realidade. Daí a posição prefacial da ontologia na organização 

do Tractatus.   

Contra toda a tradição clássica e moderna, Wittgenstein inaugura o Tractatus com a 

afirmação de que “o mundo é tudo o que é o caso”, ele “é totalidade dos fatos e não das 

coisas”.142 Fica claro, desde o primeiro momento, que embora haja uma ontologia tratactiana, 

essa ontologia traz uma série de especificidades, a começar pela prioridade do fato em relação 

à coisa. “Se há alguma essência, ela deve ser buscada no nível dos fatos e não das supostas 

‘coisas’”.143 Stegmüller pondera que ele “certamente não negaria que se pode introduzir um 

conceito de mundo como coisa; teria dito, porém, que o conceito de mundo como fato é 

filosoficamente mais importante”.144 Decompor o mundo em fatos, e não em coisas ou 

objetos, colocou Wittgenstein em melhor posição para pensar uma isomorfia entre a 

linguagem e o mundo, pois poderia pensá-la a partir de relações e não de conteúdos.  

Os fatos são estados de coisas subsistentes e os estados de coisas, uma conexão entre 

objetos.145 Isso que dizer que eles, os fatos, dizem respeito a algo que realmente ocorre, 

enquanto estados de coisa dizem respeito a algo que podem ou não ocorrer, pois são apenas 

combinações possíveis de objetos simples.146 Nos objetos simples esgotam-se as 

possibilidades de análise; eles não podem ser decompostos em algo ainda mais elementar. Na 

ontologia wittgensteiniana, os objetos aparecem somente como condição de possibilidade dos 

fatos - estes, sim, importantes. Mais concretamente, a análise de determinada situação real 

“deverá levar aos fatos atômicos, ou estados de coisas existentes que a constituem. O fato 
                                                 
142 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 29. (TLP 1 e 1.1).  
143 MARGUTTI PINTO, Paulo Roberto. Iniciação ao silêncio: uma análise do Tractatus de Wittgenstein 
como forma de argumentação. São Paulo: Loyola, 1998, p. 193.  
144 STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. Vários Tradutores. São Paulo: 
EPU, 1977, p. 404. 
145 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 29-30. (TLP, 2 e 2.01).  
146 Cf. MARGUTTI PINTO, Paulo Roberto. Iniciação ao silêncio: uma análise do Tractatus de Wittgenstein 
como forma de argumentação. São Paulo: Loyola, 1998, p. 176. 
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atômico, por sua vez, pode ser entendido como uma ‘unidade fatual’ mínima e independente, 

no sentido de ‘átomo de situação’”.147  

Assim, substituindo os termos da equação, podemos dizer que o mundo é a totalidade 

dos estados de coisas existentes ou de fatos atômicos, fragmentos de situação.  

 “O modo e a maneira como os objetos estão em conexão num estado de coisas é a 

estrutura do estado de coisas”.148 E essa estrutura estará refletida na proposição significativa. 

A forma como os objetos se articulam para compor os estados de coisas deve corresponder à 

forma como os nomes se articulam nas proposições elementares; do mesmo modo como a 

forma como os estados de coisas se articulam para compor os fatos, deve corresponder à 

forma como as proposições elementares se articulam para compor as proposições (presente 

esta correspondência, estará presente o sentido). Em virtude dessa simetria, pode-se dizer que, 

tanto a estrutura do mundo pode ser obtida a partir de uma correspondência estabelecida com 

a estrutura da linguagem, como o contrário também é possível.149  

A proposição é uma imagem da realidade na medida em que retrata um fato. E como o 

mundo é a totalidade dos fatos, a linguagem é a totalidade das proposições. 150 O lugar central 

da proposição na semântica tratactiana deve-se à circunstância de que ela é a menor unidade 

da linguagem dotada de sentido; isso quer dizer que ela é a menor unidade da linguagem 

capaz de representar. O nome isolado não possui sentido, mas denotação. Para Wittgenstein, 

os nomes “são ‘sinais originais’ (Urzeichen) ou primitivos que designam (mas também 

poderíamos dizer, que ‘estão no lugar de’) os objetos que entram nos factos”.151 Assim, um 

modelo de linguagem-representação ganha contornos impressionantemente claros: “[a] 
                                                 
147 MARGUTTI PINTO, Paulo Roberto. Iniciação ao silêncio: uma análise do Tractatus de Wittgenstein 
como forma de argumentação. São Paulo: Loyola, 1998, p. 178. 
148 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 34. (TLP, 2.032).  
149 Cf. MARGUTTI PINTO, Paulo Roberto. Iniciação ao silêncio: uma análise do Tractatus de Wittgenstein 
como forma de argumentação. São Paulo: Loyola, 1998, pp. 175-176.  
150 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 52-53. (TLP 4.01 e 4.001).  
151 Cf. MARQUES, Antônio. O interior: linguagem e mente em Wittgenstein. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2003, p. 38. 
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possibilidade da proposição fundamenta-se no princípio dos sinais serem mandatários dos 

objetos”.152

Há, portanto, uma correspondência rigorosa entre cada um dos níveis estruturais da 

linguagem e do mundo. De forma clara e sintética, é possível dizer que a linguagem está para 

o mundo assim como as proposições estão para os fatos; as proposições elementares para os 

estados de coisas e os nomes para os objetos. Tudo o que é dito no Tractatus está 

criteriosamente articulado; nada está por acaso. A dificuldade em compreendê-lo deve-se, 

fundamentalmente, ao grau de abstração de seus aforismos. Está certo Fann ao dizer que seus 

aforismos são caracterizados por uma surpreendente combinação de precisão lógica e vagueza 

poética.153

Dizíamos que a proposição é o lugar do sentido. Somente na proposição pode haver 

representação, ou seja, figuração dos fatos pela linguagem. Na teoria pictórica de 

Wittgenstein, não há sentido sem figuração. O sentido de uma proposição é justamente o seu 

conteúdo descritivo, é o que da realidade ela é retrato. Só um conjunto articulado de nomes 

simples pode representar um conjunto articulado de fatos simples, pode descrevê-lo. Onde 

não há conteúdo descritivo, não há sentido possível. Isso equivale a dizer que não há sentido 

sem referencia à realidade - sem esquecer que a realidade é a totalidade dos fatos possíveis e 

não necessariamente existentes (subsistentes); a totalidade dos fatos existentes é o mundo.  

Agora, dizer de uma proposição que ela é significativa nada esclarece quanto a sua 

verdade ou falsidade. As condições de sentido são diferentes das condições de verdade. A 

proposição é significativa na medida em que figura um fato, mas só é verdadeira se este fato 

for um fato subsistente, um estado de coisas que realmente ocorre.154 Essas considerações são 

                                                 
152 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 58. (TLP, 4.0312).  
153 Cf. FANN, K.T. El concepto de filosofia en Wittgenstein. Tradução de Miguel Angel Beltran. Madrid: 
Tecnos, 1992, p. 21. 
154 Cf. STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. Vários Tradutores. São 
Paulo: EPU, 1977, p. 405. 
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extremamente importantes para compreender o papel atribuído por Wittgenstein às ciências da 

natureza e à filosofia (voltaremos a essa questão mais adiante).  

Quando diz que a proposição retrata um fato e que ao fazê-lo mostra o seu sentido, 

Wittgenstein remete-nos às teorias semânticas tradicionais, embora sua teoria pictórica seja 

uma versão muitíssimo aprimorada dessa tradição. Wittgenstein também se depara com a 

dificuldade que Platão, por exemplo, não pôde superar: responder como é possível refletir o 

mundo na linguagem. A própria alegoria da pintura (a comparação da linguagem a um 

quadro), que levou Platão a afirmar uma espécie de identidade quase-naturalista entre imagem 

e representação, aparece também no Tractatus, de certa forma, ligada ao mesmo e recorrente 

problema. Mas a teoria pictórica não pode ser interpretada num sentido naturalista; se não, a 

única saída seria tomar a figuração como uma metáfora155 - o que Wittgenstein certamente 

não aprovaria.  Ele mesmo esclarece, no Tractatus: 

 
À primeira vista a proposição parece – como quando está impressa no papel – não 
ser uma imagem da realidade de que trata. Mas também a notação musical não 
parece à primeira vista ser uma imagem da música, nem a nossa notação fonética (o 
alfabeto) uma imagem de nossa fala. E contudo essas linguagens simbólicas provam 
ser, mesmo num sentido vulgar, imagens daquilo que representam.156

 

 A figuração é antes de tudo uma figuração lógica; sua possibilidade depende da 

identidade estrutural entre o mundo e a linguagem. Isso certamente empresta à forma lógica, 

também chamada pelo filósofo de forma da figuração, um forte caráter transcendental. Não 

fosse a forma lógica, não seria possível descrever o mundo através da linguagem, o que 

equivale a dizer que não teriam sentido as proposições da linguagem. Ela é a grande resposta 

wittgensteiniana ao problema da relação linguagem-mundo, que é o problema da 

possibilidade da representação. Poderíamos então dizer que a forma lógica é uma espécie de 

ordem a priori?  
                                                 
155 Cf. STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. Vários Tradutores. São 
Paulo: EPU, 1977, pp. 416-417. 
156 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 53-54. (TLP 4.011).  
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2.3.2. A transcendentalidade da forma lógica. 

 

É preciso que haja algo comum à linguagem e ao mundo para que possamos pensar e 

falar sobre o mundo. Pois tanto o pensamento como a linguagem são imagens, e na imagem 

deve haver algo de idêntico ao que é representado, 157 para que possa, de fato, ser imagem. A 

forma lógica é justamente esse algo que determina a possibilidade da figuração, e que desde 

sempre participa da linguagem e do mundo.158 É nesse sentido que se fala na 

transcendentalidade da forma lógica: ela é condição de possibilidade da linguagem, e como o 

pensamento é também linguagem, ela é condição de possibilidade do mundo pensável, ou 

seja, do mundo possível (pois toda imagem já traz consigo sua possibilidade 159).  

Se é fato que podemos falar significativamente sobre o mundo, a pergunta que resta é 

como podemos fazê-lo. Traduzindo essa pergunta em termos kantianos, a questão que 

interessa ao primeiro Wittgenstein é como é possível formular enunciados sobre o mundo. 160  

Elucidando a sua própria filosofia, Wittgenstein, referindo-se às idéias do Tractatus, sintetiza: 

 
Há uma auréola a volta do pensamento, - a sua essência, a Lógica, representa uma 
ordem, de facto a ordem a priori do mundo, isto é, a ordem das possibilidades que 
tem que ser comum ao Mundo e ao pensamento. Mas parece que esta ordem tem que 
ser supremamente simples. É a ordem que precede toda experiência, à qual não se 
deve pegar nada do que é turvo e incerto na experiência.  – Tem que ser do mais 
puro cristal. Mas este cristal não parece ser uma abstração, de fato o mais concreto, 
como a coisa mais dura que há. 

 

Mas, embora a forma lógica possa ser tomada como um a priori da filosofia do 

primeiro Wittgenstein, como ele próprio apresenta posteriormente, e suas preocupações 

                                                 
157 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 36. (TLP, 2.161).  
158 Sobre a forma lógica, cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Algunas observaciones sobre la forma lógica. In 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Ocasiones filosóficas. Tradução Angel García Rodrigues. Madrid: Catedra, 1997, 
pp. 46-54. 
159 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 39 (TLP, 3.02). 
160 Cf. FANN, K.T. El concepto de filosofia en Wittgenstein. Tradução de Miguel Angel Beltran. Madrid: 
Tecnos, 1992, p. 27.  
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centrais convirjam de alguma forma com as preocupações de Kant, isso não o converte 

Wittgenstein em um neokantiano, pura e simplesmente. Há, de fato, um sem-número de 

interpretações que procuram aproximar as idéias dos dois filósofos; mas isso nos parece estar 

ligado a uma espécie de necessidade de fazer passar do novo ao familiar, arrumando sempre 

novas informações dentro dos velhos esquemas, sem que isso seja exatamente uma crítica 

aqueles que analisam a obra de Wittgenstein através de Kant, pois essa necessidade de que 

falávamos parece não livrar ninguém.  

Sem procurar identidades – pois discordamos das tentativas de encontrar o verdadeiro 

Wittgenstein – mas apenas convergências, é possível, de fato, especular sobre algumas 

bastante interessantes. Stegmüller, por exemplo, diz que apesar das divergências,  

 
as últimas conseqüências e perspectivas desenvolvidas no ‘Tractatus’ são análogas 
às idéias advogadas por Kant. As divergências desenvolveram-se, inclusive, de 
forma que Wittgenstein chegou a uma radicalização da posição kantiana. Usando um 
lugar comum, poder-se-ia dizer que ele transportou o idealismo transcendental de 
Kant do plano da razão (Ebene der Vernunft) para o plano da linguagem (Ebene der 
Sprache).161

 

Quando fala das últimas conseqüências e perspectivas desenvolvidas no Tractatus, 

Stegmüller quer se referir à diferença entre o que é possível ser dito e o que possível apenas 

ser mostrado, ou seja, sobre o que podemos falar e sobre o que devemos calar. Wittgenstein 

abre o Tractatus tratando dessa questão (prefácio), e volta a ela no final do livro. Os últimos 

aforismos são, sem dúvida, fonte de maiores dificuldades na compreensão da obra e, como 

conseqüência, fonte de maiores divergências entre os estudiosos.  

Wittgenstein afirma que há coisas sobre as quais a linguagem nada pode dizer; coisas 

que não podem ser descritas pelas proposições, e proposições sem qualquer conteúdo 

descritivo são proposições sem-sentido. Dito de outro modo, há coisas que não podem ser 

figuradas pela linguagem, e o maior exemplo delas é a sua própria forma lógica. Ela não pode 

                                                 
161 STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. Vários Tradutores. São Paulo: 
EPU, 1977, p. 424.  
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ser figurada na medida em que é condição de possibilidade da figuração. Mas ela se mostra na 

linguagem, ela é exibida pela proposição significativa.  

Como a forma lógica, há diversas outras coisas que não podem ser ditas. É por isso 

que os filósofos estão sempre a tentar o absurdo, pois não enxergam a fronteira entre o que se 

pode dizer e o que não se pode dizer (significativamente). É por isso, também, que só o que 

pode ser dito são as proposições das ciências da natureza, pois elas, sendo proposições que 

descrevem o mundo, figuram apenas o que pode ser figurado e não outra coisa da qual não 

podemos fazer uma imagem. As ciências naturais representam a própria antítese da 

metafísica, pois o característico das proposições metafísicas é que contenham “sinais aos 

quais não foram dados uma denotação”, 162 ou seja, sinais que não são mandatários de nada 

que exista no mundo, sinais que simplesmente não possuem referência.  

Não é possível fazer proposições sobre o que não está no mundo; sem esquecer que 

aquilo que está no mundo determina também o que não está. O valor não está no mundo; nada 

daquilo que atue de modo a ordenar o que só existe por acaso - e tudo o que acontece e o que 

é o é por acaso - está no mundo. O sentido do mundo, portanto, está fora do mundo, e é por 

isso que não podem existir proposições da Ética ou da Estética (que são o mesmo). Elas são 

transcendentais. 163  

Como transcendentais, todas as coisas que pertencem ao domínio da ética podem 

apenas ser mostradas. A advertência de Wittgenstein é que sobre elas nada falemos, pois o 

que só se pode mostrar está além dos limites da linguagem e subverte as possibilidades do 

sentido. Se tivermos em mente que os limites da linguagem são também os limites do mundo 

- e que tudo o que pode ser dito pode, antes, ser pensado - parece-nos legítima a desconfiança 

de que Wittgenstein traça, com isso, os limites da própria razão, situando fora de seus 

                                                 
162 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 142. (TLP, 6.53).  
163 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 138. (TLP, 6.41 e 6.42).  
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domínios questões metafísicas, éticas ou estéticas.164 Ao fazê-lo, mitiga pretensões 

racionalistas e o poder da própria linguagem, ao tempo que enaltece a importância de tais 

questões, apontado-as como o que verdadeiramente interessa ao homem. Mas é preciso estar 

ciente de que essa é apenas uma leitura possível. Wittgenstein não nos permite ultrapassar o 

plano das suposições. Ao silenciar, nos obriga a lidar seu silêncio e assim, também, com a 

incerteza.  

                                                 
164 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Conferencia de ética. In WITTGENSTEIN, Ludwig. Ocasiones filosóficas. 
Tradução de Angel García Rodrigues. Madrid: Catedra, 1997, p. 65.  
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Terceiro Capítulo 

Wittgenstein como ponto de inflexão: a pragmática da linguagem e a ruptura com a 

tradição representacionista. 

 

De onde nossas considerações tomam sua importância, 
desde que parecem destruir tudo o que é interessante, isto é, 
tudo o que é grande e importante? (Como em todas as 
construções, na medida em que deixam sobrando montes de 
pedras e escombros.) Mas são apenas castelos no ar que 
destruímos, e liberamos o fundamento da linguagem sobre 
qual repousavam.  

Wittgenstein, Investigações Filosóficas. 
 

Sumário: 3.1. A refutação da imagem agostiniana da linguagem ou a quebra do espelho-

palavra; 3.2. Os jogos de linguagem; 3.3. A crítica anti-essencialista e a noção de semelhanças 

de família; 3.4. A gramática: autonomia e normatividade da linguagem; 3.5. As formas de 

vida como contextos praxeológicos.  

 

 

3.1. A refutação da imagem agostiniana da linguagem ou a quebra do espelho-palavra. 

 

Nas Investigações Filosóficas, Wittgenstein volta-se contra todo o discurso filosófico 

ocidental sobre o tema da linguagem (incluídas as suas próprias formulações da primeira 

fase); discurso que, mesmo após alguns séculos de reflexão, continuava tributário de um certo 

essencialismo de tonalidade platônica. O livro tem início com um excerto das Confissões de 

Santo Agostinho, em que esse filósofo descreve como se dá o aprendizado de uma linguagem 

ao tempo que relata sua própria experiência quando criança. O texto, que aparece traduzido 

livremente do latim pelo próprio Wittgenstein, em nota ao primeiro parágrafo,165 diz o 

seguinte:   

                                                 
165 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 171. (IF, 1).  
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Quando eles (os meus pais) diziam o nome de um objeto e, em seguida, se moviam 
na sua direção, eu observava-os e compreendia que o objeto era designado pelo som 
que eles faziam, quando o queriam mostrar ostensivamente. (...) Assim, ao ouvir 
palavras repetidamente empregues nos seus devidos lugares em diversas frases, 
acabei por compreender que objetos é que estas palavras designavam. E depois de 
ter habituado a minha boca a articular esses sons, usava-os para exprimir os meus 
próprios desejos.  

 

A imagem agostiniana é tomada por Wittgenstein, paradigmaticamente, como uma boa 

tradução das concepções tradicionais, pela clareza com que ele apresenta a linguagem a partir 

de sua função de designação e a significação a partir de uma perspectiva meramente 

referencial.166 Ao analisá-la, Wittgenstein diz que nela parece haver uma imagem da essência 

da linguagem humana: “as palavras da linguagem designam objetos”.167 A linguagem é um 

instrumento para designação das coisas do mundo, capaz assim de representá-lo, na medida 

em que cada palavra corresponde a um objeto, e este objeto é o seu significado. E mais, a 

relação entre os nomes e seus significados - entre a linguagem e o mundo - é fixada através da 

definição ostensiva, isto é, quando explico o significado de alguma palavra apontando para 

aquilo, no mundo, a que ela se refere ou corresponde. 168  

Mas Wittgenstein, evidentemente, não crê que haja uma tal essência. Ao contrário, ele 

está preocupado em refutar a idéia de que há algo invariavelmente presente na linguagem, 

algo como uma característica essencial, comum a tudo o que chamamos linguagem e que pode 

ser alcançada após abstraídas as suas especificidades. De maneira vigorosa, ele recusa não só 

a tese de que essa característica essencial é a finalidade de representação, pela palavra, das 

coisas do mundo, mas também a tese (correlata) de que o ensino ostensivo do significado é 

                                                 
166 H-J Glock fala numa espécie de “paradigma prototeórico ou ‘visão’, que merece atenção crítica pelo fato de 
estar tacitamente subjacente a teorias filosóficas sofisticadas”. Cf. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena 
Martins. Jorge Zahar: Rio de Janeiro, 1998, p. 370. 
167 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 172. (IF, 1).  
168 Cf. GLOCK. Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Jorge Zahar: Rio de 
Janeiro, 1998, pp. 370-371.  
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capaz de explicar como se dá o aprendizado da linguagem. Vejamos, então, como ele articula 

suas refutações.169

Ainda no primeiro parágrafo das Investigações Filosóficas, Wittgenstein adverte que 

aquele que, tal como Santo Agostinho, considera uma espécie de atividade de associação entre 

palavra e coisa ao descrever o processo de aprendizado de uma língua, deve pensar, antes e 

principalmente, em substantivos comuns e concretos. Afinal, essa concepção meramente 

relacional revela-se problemática logo quando, por exemplo, surge a pergunta pelo significado 

da palavra “cinco”. Como não encontramos para ela uma denotação (algo no mundo que lhe 

corresponda e para o qual possamos apontar), ao tentarmos explicá-lo, terminamos por não 

fazer outra coisa senão descrever o modo como a palavra “cinco” é usada, uma determinada 

situação em que é empregada.170

A tematização da dificuldade de explicar ostensivamente o significado de substantivos 

abstratos ou expressões indexicais é apenas a primeira crítica, e a mais elementar. Ela tem a 

finalidade de mostrar a evidente fragilidade de uma tal idéia de denotação e o equívoco de se 

pensar a questão do significado a partir dela. Wittgenstein enfatiza que o conceito filosófico 

de significado está conectado a uma concepção primitiva acerca da linguagem e de seu 

funcionamento171 e diz que só à vista dessa concepção pode parecer razoável pensar que o 

aprendizado de uma língua se processa assim, palavra por palavra, tal como descreveu Santo 

Agostinho. Dito de outra forma, ele parece sugerir que o modelo agostiniano, calcado na 

                                                 
169 A descrição agostiniana veicula a) uma teoria acerca da linguagem; b) uma teoria acerca do significado e c) 
uma teoria acerca do aprendizado da linguagem. Nossa atenção, neste ponto, recairá sobre o primeiro e o último 
desses conteúdos. A problemática do significado, de forma mais aprofundada e específica, abordaremos no ponto 
seguinte, quando da apresentação da noção de jogos de linguagem. Uma visão panorâmica de todas essa 
questões, esperamos obter ao final deste capítulo. Nosso intuito é evitar que o texto se torne exageradamente 
repetitivo, já que repetitivo em alguma medida ele será inevitavelmente, pois a “desordem” do texto 
wittgensteiniano nos obriga a ir e voltar, na tentativa de organizá-lo tematicamente.  
170 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 172. (IF, 1).  
171 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 173. (IF, 2).  
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associação palavra-coisa, pode funcionar satisfatoriamente como explicação quando temos em 

vista formas simplificadas de linguagem.172  

Wittgenstein nos convida, então, a pensar numa situação em que “A”, pedreiro, e “B”, 

ajudante, utilizem apenas os substantivos como “bloco”, “coluna”, “laje” e “viga” para se 

comunicarem enquanto trabalham numa determinada construção. “A” simplesmente 

pronuncia “laje” para que “B” lhe entregue o objeto, e este o faz de fato. 173 Talvez aí não 

necessitássemos de algo mais para explicar como se estabelece a comunicação entre os 

sujeitos “A” e “B”: seria o bastante que cada falante soubesse a que objeto corresponde 

exatamente a palavra pronunciada.  

Mas, quando consideramos exemplos desse tipo – linguagens primitivas – é que 

podemos ter uma idéia de “quanto o conceito geral de denotação das palavras envolve o 

funcionamento da linguagem com uma neblina que torna impossível ver-se com clareza”.174 

Estudá-los permite dissipar essa neblina e perceber que “mesmo num sistema primitivo de 

comunicação há algo que excede o mero uso designativo da linguagem”.175  

É bem verdade que a atividade de associação das palavras às coisas, levada a efeito 

através da definição ostensiva, desempenha papel importante no processo de aprendizado de 

uma linguagem, sobretudo quando pensamos no aprendizado da linguagem por uma 

                                                 
172 Antes de abordamos o exemplo oferecido pelo próprio Wittgenstein do que ele chama uma “linguagem 
primitiva”, convém fazer um esclarecimento. Primitiva não tem aí um sentido histórico-evolutivo, algo como 
uma linguagem anterior, no tempo, à nossa linguagem. Ela quer significar, antes, uma “linguagem elementar”, 
estruturalmente simplificada (gramaticalmente simplificada); algo próximo da linguagem que aprendemos 
quando crianças. 
173 Wittgenstein reporta-se a esse exemplo diversas vezes nas Investigações. Ele, aliás, já aparece no Livro 
Castanho. Isso quer dizer que já em 1934 o filósofo trabalhava sobre tal exemplo em sala de aula, lapidando as 
idéias que comporiam o texto das Investigações. Nessa versão anterior, Wittgenstein ainda não falava em 
“linguagem primitiva”, mas apresentava o exemplo como espécie de uma “linguagem mais simples que a nossa”.  
Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. O Livro Castanho. Tradução de Jorge Marques. Lisboa: Edições 70, p. 9. Cf. 
tb. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 173-174. (IF, 2).  
174 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 175. (IF, 5).  
175 MARQUES, Antonio. O interior: linguagem e mente em Wittgenstein. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2003, p. 52.  
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criança.176 Mas esse aprendizado, é verdade, ocorre ao tempo em que são aprendidas outras 

atividades. Não é possível conceber o aprendizado de uma língua como um processo 

independente, desarticulado do todo da formação infantil. Basta pensar que, para que se 

compreenda a associação palavra-coisa pretendida, é necessário que se compreenda antes o 

sentido do próprio gesto dêitico. 177  

Não é possível explicar ostensivamente para uma criança o significado de uma 

palavra, considerando que ela sequer pode perguntar pelo seu significado. Para Wittgenstein, 

a explicação ostensiva pressupõe a capacidade de perguntar, e por isso ele justifica que 

“ensino ostensivo de palavras” é expressão mais indicada nesse contexto de aprendizado.178 

Como dito, ele não recusa que tal atividade desempenhe papel importante. O que ele recusa é 

a sua aptidão para explicar como se dá o aprendizado da linguagem e para funcionar como 

“modelo de significação”.179 Aprender uma nova palavra através do ensino ostensivo não é 

ainda compreender o seu significado. 

O superdimensionamento dessa atividade (a designação) pelas concepções tradicionais 

gera a falsa idéia de que o aprendizado de uma língua equivale à assimilação de um 

instrumental que nos capacite a falar acerca das coisas; um processo constituído de dois 

momentos distintos: primeiro aprendemos os nomes das coisas; depois, podemos nos referir a 

elas.180 É como se as coisas existissem para nós como entidades que ocupam o espaço do real 

e, só após nomeadas, é que podem ser utilizadas na linguagem.181 Salta à vista que a essa 

                                                 
176 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 171. (IF, 6).  
177 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 193-194. (IF, 28).  
178 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 175. (IF, 6).  
179 Cf. EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação numa perspectiva wittgensteiniana de 
linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 53.  
180 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 192-193. (IF, 27).  
181 A bem da verdade, essa é uma concepção “quase-intuitiva”, daí a dificuldade da missão desmistificadora de 
Wittgenstein. Mas esse caráter “quase-intuitivo” da concepção tradicional se deve, justamente, ao fato de ela ser 
tradicional. Abordamos insistentemente essa separação linguagem-realidade no capítulo anterior. 
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concepção subjaz a clássica separação, de ordem ontológica, entre os espaços da linguagem e 

do mundo, mais evidente linha de continuidade entre as formulações acerca da linguagem, 

desde o Crátilo até o Tractatus.  

Nessa perspectiva, “a posse, construção ou apreensão de conceitos, representações 

gerais de experiências particulares, é vista, então, como algo logicamente anterior ao 

aprendizado de uma língua. Melhor dizendo, o aprendizado de uma língua pública supõe a 

posse prévia de uma espécie de linguagem interior”.182 Pensemos no final do excerto extraído 

das Confissões: “E depois de ter habituado a minha boca a articular esses sons, usava-os para 

exprimir os meus próprios desejos”.183 Aprender uma língua perece algo similar a aprender a 

traduzir numa linguagem pública uma espécie de linguagem interior, do pensamento. Como 

conseqüência dessa concepção equivocada, diz Wittgenstein, Santo Agostinho descreve o 

aprendizado da linguagem por uma criança como se ela chagasse a uma terra desconhecida e 

não compreendesse a linguagem local, embora já tivesse uma linguagem. 184 Em seu 

(imprescindível) artigo Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein, Helena Martins 

sintetiza essas questões de forma que nos parece perfeita 185: 

 
A linguagem ‘prévia’ do pensamento seria, dentro desse quadro, uma conquista 
individual, um resultado da aplicação das faculdades cognitivas do aprendiz às suas 
experiências com a realidade circundante. A interação verbal com os outros seres 
humanos viria, por assim dizer, ‘depois’, e seria motivada, antes de mais nada, por 
um impulso descritivo de ‘falar das coisas’. Aprender uma língua é, em primeiro 
lugar, nessa ótica, aprender nomes públicos para conteúdos mentais particulares e 
adquirir a capacidade de combiná-los para formar enunciados capazes de descrever 
as coisas.  

 

Contra essa imagem, Wittgenstein nos provoca o tempo todo “a questionar a suposição 

de que a capacidade de nomeação é anterior ao aprendizado de uma língua e que a nomeação 
                                                 
182 MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2000, p. 25.  
183 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 171. (IF, 1).  
184 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 171. (IF, 32). 
185 MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2000, p. 25.  
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é em si uma fase preparatória para o uso da linguagem”.186 No parágrafo 26 das 

Investigações, ele afirma que dar nomes às coisas é como lhes pregar uma etiqueta e diz que 

tal pode ser considerada uma preparação para uso de uma palavra, mas depois arremata, de 

forma provocativa: “preparação para quê?”. Não aprendemos a palavra, para depois aprender 

a usá-la. Só aprendemos a palavra, na medida em que aprendemos a usá-la. E isso é um dos 

principais aspectos da pragmática wittgensteiniana.  

O tema do aprendizado de uma linguagem é extremamente complexo e não 

encontramos condições pra aprofundá-lo aqui. Outras questões relacionadas, pouco a pouco, 

serão abordadas, até porque Wittgenstein dialoga com a imagem agostiniana durante todo o 

texto das Investigações - e na primeira centena de parágrafos de forma mais explícita.187 Por 

ora, é suficiente esclarecer que, mesmo linguagens extremamente simples, tal como aquela 

descrita por Wittgenstein ou como a linguagem recém aprendida pela criança, não podem ser 

completamente abarcadas pela descrição agostiniana, ou seja, pela função de simples-

designação, pela palavra, das coisas do mundo.188 Essa imagem é equivocada na medida em 

que supõe que “a aquisição da linguagem resume-se ao estabelecimento de uma associação 

mental entre palavra e objeto, uma vez que isso já pressupõe a posse de um determinado grau 

de compreensão lingüística”.189

Resta uma observação a ser feita: essas formas elementares de aplicação da linguagem 

não podem ser tomadas como linguagens incompletas. A linguagem do parágrafo segundo, 
                                                 
186 EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação numa perspectiva wittgensteiniana de 
linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 56.  
187 Cf. BARBOSA FILHO, Balthazar. Notas sobre o conceito de jogo-de-linguagem nas ‘Investigações’ de 
Wittgenstein. In Ita – Humanidades. Vol. 9. 1973, p. 77. 
188 Mas Wittgenstein chega a essa conclusão de forma transversa, e, por vezes, confunde o seu leitor. Em alguns 
momentos parece que o filósofo acredita na adequação do modelo meramente designativo a linguagens 
primitivas, como se nesses contextos, ele pudesse dar conta do problema da comunicação, como de fato aparece 
no Livro Castanho. Mas, com a apresentação da noção de jogos de linguagem que nossas dúvidas se dissipam; 
do contrário, estaríamos diante um problema grave de coerência. O aprendizado da linguagem está, desde 
sempre, atrelado ao aprendizado de outras atividades e por isso a associação palavra-coisa nunca trabalha 
sozinha. 
189 GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Jorge Zahar: Rio de Janeiro, 
1998, p. 125. Cf. tb., a respeito da problemática das definições ostensivas, a excelente dissertação de Ana Paula 
Grillo El-Jaick, intitulada  Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana da 
linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, pp. 52-57.  
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por exemplo, não pode ser considerada uma linguagem incompleta por ser formada 

basicamente por ordens - na medida em que “A” pronuncia “laje!”, “B” entrega-lhe de pronto 

uma “laje”. Ela funciona perfeitamente tal como está. Somos induzidos a achar que “laje!” é 

uma frase elíptica e que deixa de fora algo que, todavia, temos em mente enquanto a 

pronunciamos. A razão desse equívoco está no fato de que nossa linguagem contém a 

possibilidade de emitirmos essa ordem de diferentes outras formas, tal como “Traga-me uma 

laje!” ou “Entregue-me uma laje!”. Ou seja, ela parece uma frase abreviada (incompleta) 

quando comparada a algum paradigma de nossa gramática. 190

Não é lícito, portanto, concluir que linguagens primitivas são linguagens incompletas. 

Devemos evitar os equívocos que podem ser engendrados a partir de determinadas analogias. 

Antes de considerá-las incompletas, Wittgenstein sugere que nos perguntemos se a nossa 

própria linguagem é completa, ou se ela era completa antes da incorporação da notação da 

química e da notação do cálculo infinitesimal, que ele diz serem os subúrbios da nossa 

linguagem ao compará-la com uma cidade. “A nossa linguagem pode ser vista como uma 

cidade antiga: um labirinto de travessa e largos, casas antigas e modernas e casas com 

reconstruções de diversas épocas; tudo isto rodeado de uma multiplicidade de novos bairros 

periféricos com ruas regulares e as casas todas uniformizadas”.191

3.2. Os jogos de linguagem.  

 

Pretender explicar a linguagem considerando exclusivamente sua função de 

designação é um equívoco semelhante a descrever um jogo de tabuleiro e achar que se está 

                                                 
190 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 184-186. (IF, 20). 
191 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 183. (IF, 18).  
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descrevendo todos os jogos existentes. 192 A designação é apenas uma dentre as incontáveis 

funções da linguagem. Podemos fazer muito mais coisas com palavras do que designar 

objetos.193 E mais, até para que possamos usar exitosamente a linguagem em sua simples 

função de designação - que Wittgenstein não desconsidera - há toda uma série de 

circunstâncias pressupostas.  

Quando, por exemplo, pronunciamos uma palavra e apontamos, simultaneamente, para 

um determinado objeto, não há como saber, sem atenção ao contexto em que tal ação é 

praticada, se o que pretendemos é mostrar aquilo que ela significa ou solicitar que nos seja 

entregue o objeto para o qual apontamos. É preciso estar jogando o jogo da designação, e não 

um outro jogo qualquer. Abstraídas as circunstâncias, aquele para quem se ensina 

ostensivamente o significado das palavras não pode saber que é isto o que se pretende com o 

gesto dêitico (falávamos no ponto anterior da necessidade de compreensão do próprio gesto). 

O aprendizado de uma linguagem pressupõe o aprendizado de uma série de outras atividades. 

Daí a apresentação, por Wittgenstein, da metáfora da alavanca de freio: “‘Ligando a barra 

com a alavanca, faço funcionar o freio.’ – Sim, dado todo o mecanismo restante”.194  

Com isso, Wittgenstein quer dizer que a linguagem não é simplesmente um sistema de 

signos para a representação do mundo e que não pode ser compreendida ou explicada sem 

conexão com o contexto em que é utilizada, ou seja, sem a devida consideração de sua 

dimensão pragmática. É a partir daqui que a analogia entre as linguagens e os jogos ganha 

centralidade na filosofia wittgensteiniana. Falar é uma ação, assim como jogar é uma ação, e é 

justamente o aspecto atividade que Wittgenstein quer realçar ao fazer esse paralelo. “Falar 

                                                 
192 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 174. (IF, 3). 
193 Cf. AUSTIN, J. L. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press, 1976, pp. 01-04.  
194 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: Nova 
Cultura, 1999, p. 29. (IF, 6).  
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uma língua é uma atividade que se realiza sempre em contextos de ação bem diversos e só 

pode ser compreendida a partir do horizonte contextual em que está inserida”.195  

A linguagem é uma forma de interação e intervenção, e com Wittgenstein ela passa a 

ser encarada como tal.  Reconhecê-la como atividade implica o deslocamento do problema da 

significação do plano (estático) da semântica para o plano (dinâmico) da pragmática. A 

pergunta pelo significado ganha, então, uma nova resposta: ele está atrelado ao uso, ao 

emprego da expressão em contextos lingüísticos específicos – os jogos de linguagem. São 

tantos os significados de uma expressão quantas forem as formas de usá-la na linguagem. O 

significado deixa de ter necessariamente a ver com o objeto, ou seja, deixa de ser explicado a 

partir de uma relação denotativa, de referência.   

O uso é o que anima o símbolo. “Todo o símbolo, isolado, parece morto. O que é que 

lhe dá vida? – Só o uso lhe dá vida. Tem, então, em si o sopro da vida? Ou é o uso que é o 

sopro da vida?”. 196 O conceito de uso surge nas Investigações atrelado ao conceito de 

significação. O significado de uma expressão depende do uso que dela se faz ou se pode fazer 

na linguagem. Mas isso não quer dizer que significado e uso são expressões sinônimas. 

Admitir essa correspondência seria contradizer a própria perspectiva wittgensteiniana. Ambas 

as expressões estão presentes na nossa linguagem comum (ordinária) e, embora aparentadas 

de muitas formas, admitem empregos bastante diversificados 197. 

É importante observar que uma noção de uso já se apresentava no Tractatus, embora 

de uma forma extremamente diferente. Na teoria figurativa da linguagem, o nome não tinha 

significado, mas denotação. A proposição era a menor porção da linguagem dotada de 

significado, pois era a menor porção da linguagem capaz de representar, e o significado era 

                                                 
195 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São 
Paulo: Loyola, 1996, p. 138.  
196 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 413. (IF, 432).  
197 Cf. STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. Vários Tradutores. São 
Paulo: EPU, 2002, p. 441. 
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justamente o conteúdo descritivo da proposição, ou seja, o retrato do mundo que ela exibia 

(vide ponto 2.4). Assim, quando Wittgenstein afirma, no Tractatus, que o sinal só quando 

usado pode ter denotação,198 ele está a defender uma espécie de contextualismo 

proposicional, que nada tem a ver com a perspectiva da segunda fase. Nas Investigações, a 

noção de uso vai muito além de uma perspectiva semântica, ele “não é meramente um uso de 

palavras, mas de palavras, gestos e contextos”. 199

Essa nova perspectiva marca uma ruptura com as teorias tradicionais do significado. 

Aliás, é a partir daí que se pode falar numa guinada pragmática na filosofia da linguagem. O 

chamado giro-lingüístico provocou uma espécie de redimensionamento do papel da 

linguagem nos processos de conhecimento e assumiu, por isso, um caráter acentuadamente 

epistemológico (pelo menos assim nos parece). A guinada pragmática acrescenta algo 

importante a esse processo, que é a superação das abordagens tradicionais acerca da 

problemática do significado.200 E superação aparece aí num sentido forte. Não que a filosofia 

siga um caminho linear e necessariamente progressivo. Mas, depois Wittgenstein, o discurso 

filosófico assumiu uma postura decididamente mais intolerante diante de perspectivas 

representacionistas acerca da linguagem e referencialistas acerca do significado.201   

Nas Investigações Filosóficas, a significação perde seu lastro ontológico, tão 

enfatizado no Tractatus e na tradição anterior a ele, vista de uma maneira geral. O segundo 

                                                 
198 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 142. (TLP, 3.328). 
199 CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. Wittgenstein: linguagem e mundo. São Paulo: Annablume, 1998, p. 90. 
Importantes as observações do autor acerca das distinções entre o uso no Tractatus e nas Investigações, 
considerando que poucos autores atentam para o fato de que já na primeira fase a expressão estava presente.  
200 Acerca desses “dois momentos” do giro lingüístico, Habermas diz: “É verdade que a guinada lingüística 
aconteceu inicialmente no interior dos limites do semanticismo, onde pagou o preço de abstrações que tornaram 
impossível explorar plenamente o potencial de solução do novo paradigma. A análise semântica permanece 
essencialmente ligada uma análise das proposições, principalmente das formas de proposições assertóricas; ela 
prescinde da situação da fala, do uso da linguagem e de seus contextos, das pretensões, das tomadas de posição e 
dos papéis dialogais dos falantes, numa palavra: ela prescinde da pragmática da linguagem, a qual iria deixar a 
semântica formal entregue a um outro tipo de abordagem, a saber, à consideração empírica”. Cf. HABERMAS, 
Jürgen. O pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. 2 ed. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002, p. 55.  
201 Fixamos essas duas caracterizações quando o intuito é se referir às concepções tradicionais de uma forma 
geral. Elas nos parecem suficientemente amplas para abarcar, sem distorcer, as divergências existentes entre as 
diversas perspectivas e, portanto, melhores para as inevitáveis sistematizações.  
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Wittgenstein supera a idéia de que o significado de uma expressão é aquilo no mundo que ela 

substitui. Significar não é “estabelecer uma relação de um-para-um entre nomes e objetos”.202 

Essa concepção – atrelada à imagem agostiniana – pressupõe o caráter extralingüístico do 

significado: ele é sempre algo a que se refere a palavra. E as concepções tradicionais revelam 

suas discrepâncias justamente quando chamadas a explicar a natureza desse algo.  

Wittgenstein diz que a palavra significação está sendo usada de forma ilegítima 

quando com ela se designa a coisa a que corresponde a palavra, e adverte que utilizá-la assim 

induz ao equívoco que é confundir o significado de um nome com o portador deste nome. 

Ora, o significado do nome subsiste na ausência do objeto nomeado, como também o 

contrário. Morrendo o Senhor N.N., não perdem o sentido as alusões ao seu nome, e isso é 

algo intuitivo. A tese contrária conduziria a um óbvio paradoxo: com a morte do Senhor N.N, 

não teria sentido a proposição “o Senhor N.N. morreu”.203  

As críticas de Wittgenstein dirigem-se também às concepções de cunho mentalista 204 

que, no caminho aberto por Aristóteles, supõem uma espécie de ato intencional doador de 

sentido. Assim como o significado de um nome não é o seu designatum, tampouco é uma 

espécie de conteúdo espiritual produzido por atos psíquicos outorgantes de significado.205 A 

pergunta por conteúdos mentais não conduz a respostas acerca do significado. 

O significado de uma expressão ou sentido de uma frase exsurge do seu emprego 

efetivo em contextos determinados, nos quais estão articuladas atividades lingüísticas e 

extralingüísticas. Wittgenstein abandona as formas tradicionais de pensar o significado em 

                                                 
202 GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Jorge Zahar: Rio de Janeiro, 
1998, p. 332.  
203 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 205. (IF, 40). 
204 Se as considerarmos (as críticas) em extensão, talvez devêssemos substituir o também por sobretudo, haja 
vista que a maior parte das Investigações trata do tema, direta ou indiretamente.  
205 Cf. STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. Vários Tradutores. São 
Paulo: EPU, 2002, p. 441.  
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favor de uma pesquisa sobre o uso efetivo das expressões, passando do plano das abstrações 

ao plano da faticidade, à terra áspera.206

Se até aqui não apresentamos conceito de jogo de linguagem, é porque não há tal 

conceito. Wittgenstein, coerentemente com o seu projeto antiessencialista, recusa-se a 

oferecer definições categóricas para as noções que cria (ou para quaisquer outras), incluída a 

de jogos de linguagem. Ele prefere enumerar diversos exemplos para elucidar seu significado. 

Relatar um acontecimento, expor uma hipótese e prová-la, inventar uma história, pedir, 

agradecer, maldizer e saudar são exemplos de jogos de linguagem. 207 Para o filósofo, essa é a 

melhor forma de explicar o que é um jogo, a menos propícia a engendrar mal-entendidos 

lingüísticos: “Dão-se exemplos e deseja-se que sejam compreendidos num certo sentido – 

Mas com essa expressão não quero dizer: tu deves ver o que é comum a estes exemplos, 

aquilo que eu – por um motivo qualquer – não consegui pôr em palavras, mas sim que tu 

deves usar estes exemplos de uma maneira determinada”. 208

Parece claro que o fundamental é não perder de vista o fato de que os jogos de 

linguagem são identificados a partir das funções da linguagem e, como estas são incontáveis, 

também o são os jogos. “Nossa desatenção para com as diferentes funções lingüísticas é, além 

disso, favorecida por uma concepção simplista do aprendizado da linguagem, segundo a qual 

aprender e dominar uma linguagem corresponde ao correto aprendizado de nomes” 209. Não 

                                                 
206 “Quanto mais exactamente considerarmos a linguagem real, mais forte se torna o conflito entre ela e a nossa 
exigência. (A pureza cristalina da Lógica não se me revelou na experiência, era antes uma exigência). O conflito 
torna-se insuportável; a exigência de corre o risco de se tornar vazia. – Aqui o gelo está polido, falta o atrito, e 
assim, em certo sentido, as condições são ideais; mas exactamente por isso, também não podemos andar. Nós 
queremos andar, por isso precisamos de atrito. Regressar à terra áspera!”. WITTGENSTEIN, Ludwig. 
Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 256. 
(IF, 107).  
207 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 189-191. (IF, 23).  
208 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 232. (IF, 71).  
209 STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. Vários Tradutores. São Paulo: 
EPU, 2002, p. 449.  
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podemos esquecer que jogar é uma ação, como falar é uma ação. Esbravejar, protestar, 

reivindicar, apelar, defender, contratar, debater são ações; nomear e descrever também o são. 

3.3. A crítica anti-essencialista e a noção de semelhanças de família. 

 

Assim como não há um traço essencial em torno do qual seja possível desenvolver um 

conceito fechado de jogo de linguagem, não há um traço essencial que nos permita definir o 

que é a linguagem mesma. A essência da linguagem – se fizermos questão de falar nela – não 

é algo oculto, escondido sob a superfície, mas algo sempre aberto à vista.210 Parece que 

estamos sempre tentando penetrar nos fenômenos para descobrir o que há por trás do que 

podemos ver e, então, conhecê-los verdadeiramente.211 É desejando ter acesso à essência das 

coisas que formulamos perguntas do tipo “o que é...?”.  

Mas essa clássica pergunta, diz Wittgenstein, “causa-nos uma espécie de 

constrangimento mental” na medida em que nos leva, quase que involuntariamente, a querer 

apontar para algo, quando muitas vezes não é possível apontar para nada. E essa é uma das 

grandes fontes de desorientação filosófica, a procura por algo que corresponda ao 

substantivo.212

É por isso que Wittgenstein insiste na necessidade de abandonar esse tipo de pergunta. 

Logo no início do Livro Azul, ele sugere que a pergunta “o que é o significado?” seja 

substituída pela pergunta acerca do que é explicar o significado, pois ela pode nos auxiliar do 

mesmo modo que a pergunta “o que é o comprimento?” pode ser elucidada através da 

                                                 
210 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 249-250. (IF, 92). 
211 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 248-249.  (IF, 90).  
212 WITTGENSTEIN, Ludwig. O livro azul. Tradução de Jorge Mendes. Lisboa: Edições 70, 1992, p. 25. A 
referência, aqui, discrepa das demais referencias à obra de Wittgenstein, como explicamos da introdução. O 
Livro Azul, ditado por Wittgenstein aos seus alunos, não tem forma articulada, que permite a indicação dos 
parágrafos, diretamente (embora algumas edições já se organizem dessa forma). 
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pergunta “como é que medimos o comprimento?”.213 Embora essas sejam observações 

bastante iniciais, considerando que as reflexões do Livro Azul remontam aos primeiros anos 

da década de 30 (período indicado como de transição), elas são bastante elucidativas, pois 

sobrelevam a importância de estudar a gramática das expressões para evitar o equívoco de 

cair numa espécie de metafísica do significado. Podemos dizer que Wittgenstein “pragmatiza” 

a questão, pois volta a atenção daquele que pergunta pelo sentido de forma abstrata às 

circunstâncias em que expressão aparece na linguagem, levando-o, de certa forma, a remontar 

a situação fragmentada a partir da qual a questão surgiu.  

As respostas tradicionais à pergunta “o que é o significado?” “sugerem todas que os 

usos variados de uma palavra se originam em um único ponto, representam a mesma entidade, 

que os governa, constituindo a explicação para sua unidade”. Isso porque, se a significação é 

o objeto que a expressão designa ou refere, surge a necessidade de “procurar por aquilo que é 

comum à multiplicidade das instâncias visadas pela expressão”,214 pois só esse elemento pode 

garantir a identidade e estabilidade do significado. Uma espécie de conseqüência dessa 

postura é a procura por uma linguagem ideal, uma vez que a linguagem corrente não 

apresenta a “estabilidade semântica” que uma idéia referencial de significação requer.215  

Com a pragmática de Wittgenstein, não há como pressupor uma unidade de 

significado afiançada por uma essência comum a tudo o que tem o mesmo nome. Não é por se 

referir a esse elemento metafísico que a palavra tem significado, nem é recorrendo a ele que 

se explica a questão da estabilidade do significado, antes ligada à normatividade presente na 

linguagem, garantida pelas regras da gramática.216 Uma explicação semântico-referencial da 

significação, portanto, cede espaço a uma explicação pragmático-contextual e uma 

                                                 
213 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. O livro azul. Tradução de Jorge Mendes. Lisboa: Edições 70, 1992, p. 25.  
214 BARBOSA FILHO, Balthazar. Nota sobre o conceito de jogo-de-linguagem nas ‘Investigações’ de 
Wittgenstein. In Ita - Humanidades. Vol. 9. 1973, p. 79.  
215 BARBOSA FILHO, Balthazar. Nota sobre o conceito de jogo-de-linguagem nas ‘Investigações’ de 
Wittgenstein. In Ita - Humanidades. Vol. 9. 1973, p. 79. 
216 Cf. MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2000.  
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complicada idéia de univocidade é substituída por uma idéia multiplicidade, mais condizente 

com complexidade da nossa linguagem ordinária. 

A pergunta “o que é o tempo?”, por exemplo. Ela nos induz a procurar por uma 

espécie de entidade cujas características essenciais deveríamos ser capazes de indicar. Como 

não existe uma tal entidade, pelo menos não como existem gatos e tapetes, devemos 

abandonar aquela pergunta em favor de uma pesquisa sobre os diversos contextos lingüísticos 

em que a palavra tempo pode ser significativamente empregada. Investigações deste tipo não 

necessariamente conduzem a respostas do tipo sim ou não: ou sabemos, ou não sabemos o que 

é o tempo. A compreensão do significado admite gradações, mas não gradações de uma 

compreensão essencial. É possível que alguém nada saiba sobre o tempo. Esse alguém 

provavelmente não sabe dizer que horas são ou dizer quanto tempo gastou em seu último 

passeio, quando perguntado. Mas esse é um caso-limite. No outro extremo está, por exemplo, 

o saber acerca do tempo que detém aquele que conhece a teoria da relatividade ou 

termodinâmica. “Em nenhum ponto, porém, sobe-se um degrau da escada deste saber pelo 

fato de, subitamente, adquirir-se uma intelecção da essência”.217  

 O exemplo da pergunta sobre o tempo é trabalhado por Wittgenstein nas 

Investigações e por boa parte de seus comentadores. Mas é evidente que podemos pensar em 

um sem-número de outras perguntas que nos desviam para os caminhos de uma metafísica do 

significado. O direito é pródigo em exemplos do tipo. As clássicas aporias “o que é o direito?” 

e “o que é a justiça?” nos vêm à mente de imediato. Mas poderíamos pensar em “o que é a 

dignidade?”, “o que é interesse público?” ou “o que é a boa-fé?”. Todas essas questões, e 

quantas mais pudermos lembrar, estão na origem de uma forma de pensar conceituadora e, 

não raro, aprisionante. Interessa-nos questionar se não é preferível abandonar essas perguntas 

em favor de uma pesquisa acerca das diversas possibilidades de emprego das expressões em 
                                                 
217 STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. Vários Tradutores. São Paulo: 
EPU, 2002, p. 444. Não apenas o trecho citado, mas as observações acerca do saber sobre o tempo tomamos 
emprestadas do autor, vide pp. 443-444 dessa obra.  
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contextos lingüísticos específicos, de modo que possamos visualizar uma multiplicidade mais 

condizente com a complexidade da nossa linguagem e das situações jurídicas. Não 

desdobraremos essas questões por ora, pois nosso intuito é fazê-lo, de forma principal, no 

capítulo seguinte.  

O Wittgenstein das Investigações Filosóficas está fortemente empenhado em fazer 

prevalecer uma forma não-reducionista de abordar a linguagem. Procurar o que há de comum 

é um processo inevitavelmente redutor, além do que radicalmente inadequado para 

investigações acerca da linguagem, na medida em que escamoteia sua multiplicidade 

enquanto procura por essências. Ele sugere, então, que comparemos a multiplicidade das 

ferramentas da linguagem e dos seus modos de aplicação, das formas verbais e 

proposicionais, com aquilo que os lógicos - inclusive o autor do Tractatus, ironiza – diziam 

acerca da linguagem.218 Tudo parece exageradamente abstrato. O fato é que não há uma só 

coisa, um elemento único e constante (a forma lógica, por exemplo), que justifique 

chamarmos pelo nome de linguagem fenômenos tão diversificados. Eles são, e isso é tudo, 

fenômenos simplesmente aparentados entre si, semelhantes na mesma medida em que são 

dessemelhantes, afinal de contas, “o parentesco é tão inegável como a diferença”. 219  

Essas semelhanças são descontínuas, exatamente como ocorre com os membros de 

uma família.220 Algumas características estão presentes em uns, noutros não. Isso ocorre com 

a linguagem e com tudo o mais que tentamos conceituar - os jogos de linguagem, por 

exemplo; para eles também não há um conceito. Não devemos cair no equívoco de procurar o 

que há de comum a todos. Devemos, simplesmente, observá-los tal como se apresentam: não 

só múltiplos, como incontáveis. O resultado dessa investigação, ou melhor, dessa forma de 

                                                 
218 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 189-190. (IF, 23). 
219 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 236. (IF, 76). 
220 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 227-229. (IF, 66 e 67).  
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investigar, é que “vemos uma rede de complicada de parecenças que se cruzam e sobrepõem 

umas às outras. Parecenças de conjunto e de pormenor”. 221 Numa das passagens mais citadas 

das Investigações, Wittgenstein diz:222

 
O que é que é comum a todos eles? Não respondas: ‘Tem de haver alguma coisa em 
comum, senão não se chamariam jogos’ – mas olha, para ver se tem alguma coisa 
em comum. – Porque, quando olhares para eles não verás de facto o que todos têm 
em comum, mas verás parecenças, parentescos, e em grande quantidade. Como foi 
dito: não penses, olha!  

 

Assim, não há uma essência de jogo nem tampouco uma essência de linguagem capaz 

de sustentar sua designação (e também seu significado) como tal. “O que faz de ‘jogos’ jogos 

é uma superposição de similitudes e parecenças. É precisamente esse entrecruzamento de 

características que dá aos conceitos sua estabilidade”.223  

Fica afastada, então, a possibilidade de se oferecer conceituações exatas e definitivas a 

respeito das coisas; o que não significa que não podemos falar sobre elas com alguma 

precisão. O que Wittgenstein recusa é um ideal de exatidão, estabelecido a priori. De outra 

forma, estaríamos de novo presos à tradição essencialista, numa busca por definições rígidas e 

permanentes, capazes de apresentar a essência do que é definido. 224 E definições inexatas não 

são o mesmo que definições inúteis.225

3.4. A gramática: autonomia e normatividade da linguagem. 

 

                                                 
221 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 228. (IF, 66).  
222 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 227. (IF, 66). 
223 EDMONDS, David e EIDINOW, John. O atiçador de Wittgenstein: a história de uma discussão de dez 
minutos entre dois grandes filósofos. Tradução de Pedro Jorgensen Jr. Rio de Janeiro: Difel, 2003, p. 241.  
224 “Uma definição é uma frase que indica a essência de alguma coisa”. ARISTÓTELES. Tópicos. In 
ARISTÓTELES. Órganon. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2005, p. 351.  
225 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. 3 ed. Tradução de M. S. Lourenço. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 231-232. Cf. tb. WITTGENSTEIN, Ludwig. Cultura e valor. 
Tradução de Jorge Mendes. Lisboa: Edições 70, 1996, p. 62.  
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No Tratactus, Wittgenstein afirmava que toda e qualquer linguagem possível trazia, 

subjacente, uma estrutura lógico-sintática conectada com a realidade na medida em que cada 

nome denotava um objeto do mundo e cada proposição representava um estado de coisas 

possível. As regras da sintaxe, que governavam as possibilidades combinatórias dos nomes, 

eram pensadas para espelhar a natureza dos objetos e a estrutura lógica do mundo, deviam 

garantir à proposição a possibilidade de afigurar a realidade. Nada disso sobrevive à guinada 

pragmática da filosofia de Wittgenstein, exceto a idéia de que as regras da linguagem decidem 

(embora por diferentes razões) os limites do sentido. 226

O desligamento da gramática daquela estrutura lógica comum aos fatos e às 

proposições acompanha a superação da concepção da linguagem-representação. Falar em 

autonomia da linguagem, e também em arbitrariedade da gramática, é falar de sua 

independência frente a uma pretensa essência ou forma da realidade.227 Afirmar uma tal 

autonomia contradiz toda tradição fundacionista, pois é o mesmo que afirmar que a linguagem 

perdeu o seu lastro ontológico, não fazendo mais sentido qualificá-la como verdadeira ou 

falsa tendo como referência a realidade.  

Falar em regras que se ocultam sob a superfície da linguagem é algo que soa 

demasiado metafísico para o segundo Wittgenstein. Há regras, sim; as palavras não podem ser 

empregadas de modo aleatório sem sacrifício do sentido. Mas essas regras estão à vista, como 

tudo o mais que deve interessar, e não ocultas sob um véu metafísico. As regras da gramática 

não são regras antes de serem concretamente utilizadas na linguagem, o que quer dizer que 

sua normatividade habita o plano da faticidade e não um espaço lógico-transcendental.  

                                                 
226 “Para além do limite estabelecido pela gramática, existe apenas o abismo do sem-sentido”.  SAPANIOL, 
Werner. Filosofia e método no segundo Wittgenstein: uma luta contra o enfeitiçamento do nosso 
entendimento.  São Paulo: Loyola, 1989, p. 142.  
227 Cf. GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998, p.55. 
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A arbitrariedade da gramática - e a correlativa autonomia da linguagem - não pode, de 

forma alguma, ser interpretada como um relativismo do tipo ‘qualquer coisa vale’.228 Não é 

no sentido de não ser importante que ela é arbitrária; tampouco é no sentido de ser uma 

escolha ou decisão – ela não é discricionária. A arbitrariedade também não quer dizer que ela 

é facilmente alterável229 - não o é. A gramática é contra-fática, reputa sem-sentido aquilo que 

se diz sem atenção às suas regras. 

O caráter arbitrário da gramática quer dizer, simplesmente, que ela não está enlaçada à 

realidade, que ela disciplina o emprego das palavras de modo autônomo, ou seja, sem 

pretender garantir uma relação de correspondência entre linguagem e mundo. Assim, as regras 

da gramática não podem ser justificadas, nem num sentido forte - pois não têm fundamento na 

realidade-, nem num sentido fraco – considerando-se a sua função. Não poderíamos 

 

 justificar as regras da linguagem com base em um objetivo como a comunicação, 
uma vez que a relação entre a linguagem e a comunicação é conceitual, não 
instrumental. Um sistema de sons que não satisfaz o propósito da comunicação não é 
uma linguagem piorada; simplesmente não é uma linguagem.230  

 

Mas isso não nos autoriza a concluir, a contrário senso, que uma linguagem é algo que 

serve para que possamos nos comunicar com os outros. Definições desse tipo não cabem na 

pragmática wittgensteiniana. O fim comunicação ou a característica de atividade regrada não 

devem ser incorporados a um conceito abstrato de linguagem; melhor tratá-los como notas 

que, com alguma freqüência, aparecem agregadas a esses fenômenos que chamamos 

linguagem, ou seja, como semelhanças de família.  

                                                 
228 GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1998, p. 60. 
229 Cf. BAKER, G.P e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. Vol. 
II: Wittgenstein: rules, grammar and necessity. Oxford: Blackwell, 1985, pp. 329-330. 
230 GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1998, p. 57.  
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Wittgenstein fala nesse corpo de regras para o uso correto da linguagem de duas 

formas significativamente diferentes. Há uma gramática superficial, que é algo como uma 

“doutrina para a construção frasal correta”,231 que se ocupa da concordância das palavras, da 

conjugação dos verbos etc. Ao lado dessa gramática superficial, cujo sentido não causa 

estranheza, pois coincide com o que usualmente entendemos por gramática,  há uma 

gramática profunda, formada pelas regras que constituem os diversos jogos de linguagem. 

É possível dizer que cada jogo de linguagem possui um conjunto próprio de regras que 

determinam, nesse espaço, as possibilidade de emprego acertado das palavras. É na gramática 

profunda que estão traçadas as fronteiras do sentido. Por essa razão, é possível que frases 

construídas corretamente, segundo as regras da gramática superficial, não nos digam 

absolutamente nada em determinados contextos. Cada jogo tem suas regras específicas, e a 

desconsideração dessas especificidades é uma das causas para o aparecimento dos chamados 

problemas filosóficos, que, para Wittgenstein, são falsos problemas.  

Essa idéia de uma gramática profunda, todavia, não deve sugerir que uma linguagem 

possua regras fixas, imutáveis. A linguagem tem, é verdade, um caráter normativo, contra-

fático, suas regras não são alteradas ao gosto dos falantes. Mas isso não quer dizer que essas 

regras não possam ser alteradas; aliás, elas são inevitável e continuamente alteradas. Se no 

Tractatus a linguagem (e suas regras constitutivas, por via de conseqüência) pairava num 

espaço lógico, livre do tempo, nas Investigações, bem ao contrário, ela está integrada no todo 

das atividades humanas e, como todas elas, submetidas inexoravelmente ao tempo e seus 

efeitos. Lembremos da comparação feita por Wittgenstein e citada no início deste capítulo 

entre a linguagem e uma cidade antiga. 232 Há sempre novas casas, ruas e bairros sendo 

                                                 
231 STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea: introdução crítica. vol 1. São Paulo: EPU, 2002, 
p. 447.  
232 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 183. (IF, 18).  
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construídos. Mas essa construção, evidentemente, é um processo que não pode ser levado a 

efeito por um só.  

A mutabilidade da gramática233 põe em evidência uma questão importante: a da tensão 

entre a normatividade e a contingência da linguagem. E essa questão está conectada a outras, 

extremamente importantes para o desenvolvimento e conclusões deste trabalho. Seria a 

normatividade da linguagem uma normatividade forte?  

Temos a impressão de que essa questão não pode ser bem resolvida no plano das 

conjecturas, de forma apriorística. Mas podemos esboçar algumas explicações, antes de voltar 

ao problema mais adiante. Aceitar a contingência das regras da gramática, que está 

evidentemente ligada à contingência do significado das palavras, não é dizer “que temos o 

poder individual de deliberação sobre nossa língua, podemos usá-la como melhor nos apraz”. 

Isso seria negar a normatividade da linguagem, ignorar que falar, assim como compreender, é 

uma atividade guiada por regras.  

Mas isso não quer dizer que a tensão entre a normatividade e a contingência da 

linguagem pode se resolver em favor de uma espécie de contratualismo, que sugere que as 

regras não estão sujeitas à vontade individual, mas à decisão comunitária. Embora uma leitura 

apressada de Wittgenstein (ou talvez de seus comentadores) pudesse de alguma forma apontar 

para essa explicação, ela está também equivocada, na medida em que parece sugerir “a 

possibilidade de parar de jogar e observar o jogo de um ponto de vista exterior – algo que não 

nos é facultado no caso da linguagem”.234

 É preciso não perder de vista que a linguagem é parte de uma forma de vida, e por 

isso está articulada com o todo das ações humanas, formando um tecido de regras e relações 

                                                 
233 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Da certeza. Edição bilíngüe. Tradução de Maria Elisa Costa. Lisboa: Edições 
70, p. 31 (§§ 61-64). 
234 MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2000, p. 37.  
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que não pode ser desvencilhado desse todo. Essas regras, portanto, não podem ser encaradas 

como um algo que contém em si suas possibilidades de aplicação e que a partir de um lugar 

além da linguagem determina nossas práticas lingüísticas (que nunca são somente 

lingüísticas). Recortar do contexto a regra e olhar para ela como que de frente faz parte da 

nossa tendência em reificá-las.235

 Se é que faz sentido a gradação, poderíamos dizer que as regras da linguagem não são 

regras contratuais, mas institucionais. Nesse caso, o que determina o sentido das regras não 

são atos de decisão, individuais ou comunitários, mas o movimento de uma práxis, nem 

sempre tematizada, que traduz, mais que opiniões, formas de vida. 236

3.5. As formas de vida como contextos praxeológicos. 

 

Falar uma língua é parte de uma atividade, de uma forma de vida (IF, 23). Essa 

afirmação nos dá uma “pista” acerca da importância do conceito “forma de vida” no todo da 

filosofia de Wittgenstein. O problema é que as referências explícitas a ele são bastante 

escassas, além do que extremamente obscuras (o que não causa tanta surpresa), e isso tem 

dificultado sobremaneira uma abordagem adequada da questão. Spaniol observa que 

Wittgenstein dá pouca importância à expressão formas de vida, mas, por outro lado, dá 

enorme importância ao seu conceito e sua função. A compreensão desse conceito parece 

envolver a compreensão das Investigações como um todo.237

A noção de formas de vida, de alguma forma, harmoniza outras noções importantes da 

pragmática wittgensteiniana. Tenderíamos, sem ela, a enxergar a linguagem de forma 

                                                 
235 MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2000, p. 37.  
236 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 334. (IF, 241).  
237 Cf. SPANIOL, Werner. ‘Formas de vida’: significado e função no pensamento de Wittgenstein. In Síntese 
Nova fase. n. 51, 1990, p. 12.  
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fragmentada, um mosaico de jogos de linguagem, recortados a partir de determinadas funções 

e potencialidades. Certamente, encontraríamos dificuldades para compreender (e, 

conseqüentemente, para explicar) novas expressões ou novos sentidos de conhecidas 

expressões. Faltaria-nos algo como referenciais que nos permitissem circular, com alguma 

segurança, pelo vasto terreno da linguagem.  

Mas parece que a importância da noção de formas de vida é diretamente proporcional 

à discordância que paira acerca de seu significado. Há muitas divergências entres os 

intérpretes quando se trata de explicar seu sentido e função dentro da pragmática 

wittgensteiniana. Essas divergências já começam no que diz respeito à origem da expressão. 

Discute-se se Wittgenstein a tomou emprestada de algum outro autor, ou se o fato de 

existirem outras referências a formas de vida fora da obra wittgensteiniana não quer dizer 

nada, haja vista que não há uma aproximação significativa entre tais aparições.238 Mas essas 

questões, na verdade, parecem-nos pouco importantes. Fundamental é entender o sentido que 

o conceito assume no contexto das idéias de Wittgenstein, pois bastante peculiar e 

impreciso.239  

Um outro debate recorrente – que, embora pareça banal, traduz uma questão 

importante – é aquele travado acerca da grafia correta da expressão: seria forma de vida ou 

formas de vida? É evidente que não se trata somente de um problema de grafia. A questão é 

mais interessante, e fica melhor posta da seguinte forma: há uma única forma de vida, ou há 

diversas formas de vida?  

                                                 
238 Quanto a essa questão, há duas teses distintas. Alguns autores importantes defendem que Wittgenstein foi 
buscar a idéia de forma de vida em Spengler, que no seu livro O declínio do ocidente, refere-se a uma relação 
direta entre linguagem e cultura. Enquanto outros apontam a obra de Spranger, intitulada Formas de vida, como 
sendo a que verdadeiramente influenciou Wittgenstein. Essa última tendência facilita a aproximação entre 
Wittgenstein e as filosofias hermenêuticas, considerando a influencia de Dilthey sobre Spranger, vindo daí a 
importância do conceito de “vida” na sua obra. Cf. CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. Wittgenstein: linguagem e 
mundo. São Paulo: Annablume, 1998, pp. 104.  
239 Cf. SPANIOL, Werner. ‘Formas de vida’: significado e função no pensamento de Wittgenstein. In Síntese 
Nova fase. n. 51, 1990, pp. 12-13. 
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Embora a expressão apareça grafada tanto no singular quanto no plural, parece-nos 

que a segunda opção acomoda-se melhor dentro do elogio à multiplicidade empreendido por 

Wittgenstein em todos os seus escritos (segunda fase). Assim como não há um jogo de 

linguagem, mas uma variedade incontável, não pode haver uma forma de vida, sobretudo 

porque há entre essas duas expressões uma ligação conceitual. Agora, do mesmo modo que 

podemos nos referir a um jogo de linguagem específico, podemos fazer o mesmo quanto às 

formas de vida. O que não podemos supor legitimamente é a existência de uma forma de vida, 

como, por exemplo, a forma de vida humana.240

Um outro equívoco, de certa forma ligado à defesa da expressão no singular, é atribuir 

às formas de vida um sentido naturalista. “Sustenta-se, amiúde, que nossa forma de vida faz 

parte da natureza biológica humana inflexível, que determina rigidamente a forma como 

agimos e reagimos”.241 Interpretações assim, embora se reportem muitas vezes a 

determinadas afirmações de Wittgenstein, desdobram-nas além do limite. O parágrafo 25 das 

Investigações, por exemplo, tem sido fonte de equívocos do tipo, pois em sua conclusão faz 

menção a uma “história natural”, ao tempo que equipara ações como ordenar, perguntar e 

conversar a andar, comer e beber.242 Entretanto, é imprescindível ter clara a dificuldade em se 

falar numa história natural num sentido não-cultural, afinal, “tal história natural é a história de 

criaturas culturais, usuárias de linguagem. É preciso estabelecer uma diferença entre as 

formas de vida e a natureza humana comum na qual elas se enraízam”.243  

Há um paralelo interessante entre uma passagem do Livro Castanho e o parágrafo 19 

das Investigações que reforça a tese de que as idéias de Wittgenstein não se comprazem com 

                                                 
240 Cf. SPANIOL, Werner. ‘Formas de vida’: significado e função no pensamento de Wittgenstein. In Síntese 
Nova fase. n. 51, 1990, pp. 13-14.  
241 GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1998, p. 175. 
242 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 191-192. (IF, 25). 
243 GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1998, p. 175.  
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leituras naturalistas.244 Na primeira, o filósofo afirma: “Poderíamos, também, imaginar 

facilmente uma linguagem (e de novo isso significa uma cultura)”,245 e nas Investigações ele 

diz: “conceber uma linguagem é conceber uma forma de vida”.246 À vista dessa continuidade, 

não sobram razões para supor que Wittgenstein imaginava uma linguagem desvencilhada das 

construções e condições culturais, simplesmente vinculada a impulsos e respostas biológicas a 

estímulos exteriores (bem a gosto de um behaviorismo extremado). Investigar por que razões 

Wittgenstein deixou de falar, explicitamente, em cultura e passou a falar em formas de vida 

seria, certamente, algo interessante.  

Hanna Pitkin nos sugere uma explicação para o conceito de formas de vida que nos 

parece bastante apropriada. Talvez a mais apropriada. Para a autora, as formas de vida surgem 

na filosofia de Wittgenstein como resultado do amadurecimento das reflexões do filósofo 

acerca do caráter convencional das regras (regularidades) da nossa gramática. Ela diz que, 

embora não haja uma definição explícita da expressão, há algo como um “significado geral” 

que deve ser suficiente, pois devemos aceitar o caráter sugestivo do conceito ao invés de 

tentar extrair dele um máximo de precisão. A vida humana, como nós a vivemos e 

observamos, não é apenas acaso; ela revela padrões recorrentes, regularidades, formas 

características de ser e fazer, de sentir e agir, de falar e interagir. Pitkin diz que é por serem 

padrões, regularidades e configurações, que Wittgenstein fala em formas; e é por serem 

padrões na “fábrica da existência e da atividade humana na terra”, que Wittgenstein fala em 

formas de vida.247  

Não podemos perder de vista a ênfase que Wittgenstein põe sobre o fato de que os 

jogos de linguagem estão sempre conectados a contextos englobantes, nas quais atividades 

                                                 
244 É Spaniol quem chama atenção para o paralelo. Cf. ‘Formas de vida’: significado e função no pensamento de 
Wittgenstein. In Síntese Nova fase. n. 51, 1990, p. 14.  
245 WITTGENSTEIN, Ludwig. O livro castanho. Tradução de Jorge Marques. Lisboa: Edições 70, p. 76.  
246 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 183. (IF, 19).  
247 Cf. PITKIN, Hanna Fenichel. Wittgenstein and justice: on the significance of Ludwig Wittgenstein for 
social and political thought. Berkley: University of California Press, 1993, p. 132.  
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lingüísticas e não-lingüísticas se articulam. É para esses contextos que Wittgenstein parece 

querer apontar quando fala em formas de vida. Nele, podemos visualizar uma espécie de 

entrelaçamento entre cultura, linguagem e visão de mundo.248 Desse entrelaçamento é que 

podem emergir os significados das ações humanas. Dentre elas e junto a elas, os significados 

da própria linguagem.   

Não é necessário pensar numa relação de pertencimento entre jogos de linguagem e 

formas de vida, pois, ao tempo que o falar uma língua é parte de uma atividade, ela desdobra-

se noutras tantas atividades. Quando desconsideramos isso, estamos novamente sobrelevando 

a dimensão textual da linguagem em detrimento das demais e ignorando, assim, os resultados 

da guinada pragmática. As atividades se entretecem, isso é o mais importante.  

A principal função do conceito wittgensteiniano de formas de vida, explica Spaniol, é 

situar a linguagem no nível do agir, do comportamento. As formas de vida respondem pela 

diversificação dos jogos de linguagem, pelo caráter específico de cada um, na medida em que 

dão configuração, ou forma concreta, ao hábito de seguir uma regra.249 Esse autor faz questão 

de sublinhar que não há como explicar o conceito de forma de vida independentemente do 

conceito de seguir uma regra, no que parece aproximar-se da compreensão de Hanna Pitkin, 

referida mais acima. Isso porque, as formas de vida não são construídas pela razão humana, 

“não são o produto de uma atividade consciente e reflexiva”,250 assim como os jogos de 

linguagem não têm origem na nossa consideração.251 Tomamos parte numa forma de vida na 

                                                 
248 Cf. GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998, p. 173. 
249 Cf. SPANIOL, Werner. ‘Formas de vida’: significado e função no pensamento de Wittgenstein. In Síntese 
Nova fase. n. 51, 1990, p. 23.  
250 SPANIOL, Werner. ‘Formas de vida’: significado e função no pensamento de Wittgenstein. In Síntese Nova 
fase. n. 51, 1990, p. 14.  
251 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Fichas (Zettel). Tradução de Ana Berhan da Costa. Lisboa: Edições 70, p. 
94. (F, 391). Cf. tb. WITTGENSTEIN, Ludwig. Da certeza. Edição bilíngüe. Tradução de Maria Elisa Costa. 
Lisboa: Edições 70, p. 135. (C, 475).  
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medida em que somos treinados para realizar determinadas atividades,252 na medida em que 

aprendemos hábitos, comportamentos, regras. Inclusive (ou sobretudo) as regras da 

linguagem, a gramática.  

Isso nos ajuda a compreender a afirmação wittgensteiniana de que a forma de vida é o 

dado. Com relação às formas de vida, os jogos de linguagem podem ser justificados. Já uma 

forma de vida, ela própria, não pode. Ela aparece como um dado injustificado, algo como o 

fim da cadeia de razões.253 “Para além desta práxis de uma forma de vida não tem sentido 

pretender ir nem através de uma explicação e muito menos através de uma fundamentação: o 

único possível é a constatação de um jogo fático de linguagem”.254  

A partir disso, somos levados à conclusão de que o que Wittgenstein queria era evitar 

que fossem criadas categorias transcendentais tendentes a explicar como se fundamentam as 

formas de vida. Devemos, ao invés disso, pensar nas formas de vida como um entrelaçamento 

de construções culturais, cenário das interações humanas. É justamente aí que devem esbarrar 

as tentativas de justificação, sob pena de revigorarmos orientações metafísicas e, portanto, 

desnorteantes. O importante é não perder de vista o sentido pragmático da idéia: uma forma 

de vida não é tanto um ver, mas um agir.255 As formas de vida estão na base da linguagem, 

mas não como uma espécie de teoria. É interessante refletir se podem ser tomadas, em virtude 

disso, como um fundamento, mas um fundamento de outro tipo: um fundamento ético. Talvez 

seja por isso que Wittgenstein se recusa a falar sobre ele, afirmando que, quando o 

alcançamos, tudo que podemos dizer é que agimos assim. 256

                                                 
252 Cf. SPANIOL, Werner. ‘Formas de vida’: significado e função no pensamento de Wittgenstein. In Síntese 
Nova fase. n. 51, 1990, p. 14. O autor fala em adquirir formas de vida. Preferimos falar em tomar parte em 
formas de vida, para ressaltar a dimensão pública desse processo.  
253 Cf. CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. Wittgenstein: linguagem e mundo. São Paulo: Annablume, 1998, p. 104. 
254 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Sobre a fundamentação. 2 ed. Porto Alegre: Edipucrs, 1997, p. 53.  
255 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Da certeza. Edição bilíngüe. Tradução de Maria Elisa Costa. Lisboa: Edições 
70, p. 67. (C, 204). 
256 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 328. (IF, 217).  
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Quarto Capítulo 

As regras da linguagem e as regras do direito: o que faz e o que não faz sentido falar 

sobre a interpretação dos textos jurídicos.  

 

A linguagem arma a todos as mesmas ratoeiras; é uma 
imensa rede de caminhos transviados facilmente acessíveis. 
E assim vemos os homens, um após outro, a andar pelos 
mesmos caminhos e já sabemos onde é que tomarão um 
desvio, onde continuarão a andar em frente sem reparar na 
bifurcação, etc. etc. O que tenho de fazer é, portanto, erigir 
postes de sinalização em todas as bifurcações em que há 
caminhos errados, de modo a ajudar as pessoas perto dos 
locais perigosos.  

Wittgenstein, Cultura e Valor.  
 

Sumário: 4.1. A resposta (da) pragmática à pergunta pelo sentido; 4.1.1. A normatividade da 

linguagem e a estabilidade do sentido; 4.1.2. A persistente vocação semanticista da teoria do 

direito: o exemplo de Dworkin; 4.2. Determinação e verdade: expressões aparentadas no jogo 

da interpretação; 4.3. Literalidade e a impossibilidade de um contexto-zero; 4.4. Cânones 

interpretativos e percepção de aspectos.  

 

4.1. A resposta (da) pragmática à pergunta pelo sentido.  

4.1.1. A normatividade da linguagem e a estabilidade do sentido.  

 

Utilizando uma escala adequada para projetar grandes extensões em pequenos 

espaços, tentamos, no último capítulo, apresentar um mapa das idéias de Wittgenstein. 

Somente as mais visíveis e importantes puderam ser retratadas, pois o intuito deste trabalho 

não é descer o mais fundo possível na filosofia wittgensteiniana, mas recolher ali algumas 

explicações sobre o funcionamento da nossa linguagem e trazê-las para a reflexão sobre a 

interpretação do direito. É isto – lançar um olhar wittgensteiniano sobre algumas imagens 
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típicas das teorias sobre a interpretação do direito - o que pretendemos fazer a partir daqui, 

começando por uma questão elementar: a resposta da pragmática para a pergunta pelo sentido.  

O reconhecimento de que a linguagem é uma atividade regrada, evidenciada pela 

metáfora do jogo, implicou o deslocamento do problema da significação do plano da 

semântica – onde desde Platão esteve situado – para o plano da pragmática. Isso quer dizer, 

basicamente, que estavam equivocadas as teorias tradicionais ao procurarem pelo significado 

em algum lugar fora da própria linguagem. Para Wittgenstein, tudo o que elas fizeram foi 

provocar uma série de mal-entendidos que, agora, é necessário desfazer.  

Para nos prevenirmos contra tais mal-entendidos, o filósofo aconselha a substituição 

da pergunta pelo significado por uma nova, a pergunta acerca da gramática.257 Sua sugestão 

tem uma finalidade terapêutica, pois sabe não poder banir a primeira pergunta da nossa 

linguagem comum. O importante é evitar que expliquemos o significado sem referência ao 

contexto, como se pudéssemos pensar num significado a priori para as expressões da 

linguagem. Assim como a pergunta do tipo “o que é...?” nos induz a procurar uma essência, a 

pergunta “qual o significado de...?” nos induz a achar que pode haver um significado fora de 

qualquer contexto, quando não há. O sentido de uma expressão é o seu uso em situações 

lingüísticas específicas – os jogos de linguagem.  

Mas, para entender todos os aspectos da resposta wittgensteiniana é preciso ir além do 

slogan “o significado está no uso”.258 Ele, por si só, não é falso; o que é falso é sua suposta 

simplicidade. Afirmá-lo é afirmar, também, que a linguagem é uma atividade governada por 

regras, consistentes na gramática superficial das expressões e na gramática profunda dos jogos 

de linguagem, autônomas em relação à realidade e heterônomas em relação aos sujeitos que se 

                                                 
257 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. O livro azul. Tradução de Jorge Mendes. Lisboa: Edições 70, 1992, pp. 25-
26.  
258 Cf. MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, jul-dez de 2002, p. 29.  
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comunicam, aprendidas ao tempo em que são aprendidas outras atividades, com as quais estão 

entrelaçadas e formando nossas complexas formas de vida.  

A ênfase que Wittgenstein põe sobre o caráter normativo da linguagem é a chave para 

compreender que determinados problemas que parecem decorrer da superação das 

perspectivas representacionistas são, na verdade, falsos problemas. Sustentar que o 

significado de uma expressão é seu uso na linguagem é diferente de sustentar que não há 

muito que possa ser dito - e com alguma segurança - sobre seu significado. Na medida em que 

não há um algo a que a expressão corresponda, afirma-se que o significado é sempre 

contingente. Mas é preciso não esquecer que contingente, nesse caso, não tem sentido idêntico 

ao de aleatório ou arbitrário. Há sempre regras que determinam usos significativos e usos 

não-significativos, que demarcam a fronteira entre o que faz e o que não faz sentido dizer. 

Essa afirmação é indicativa de duas coisas: a) uso e significado não são palavras sinônimas, 

embora aparentadas; b) ao conceito de uso é necessário estar associado o conceito de regras 

para que a questão do significado possa ser bem explicada.  

Não é sempre que podemos substituir, sem prejuízo, “o sentido da palavra” por “o uso 

da palavra”.259 A observação é feita pelo próprio Wittgenstein quando diz que “para uma 

grande classe de casos – embora não para todos – do emprego da palavra ‘sentido’ pode dar-

se a seguinte explicação: o sentido de uma palavra é seu uso na linguagem”.260 É possível que 

existam diferenças quanto ao uso de uma palavra sem que isso implique, necessariamente, 

uma diferença quanto ao seu significado. Noutras palavras, diferenças no uso podem não ser 

essenciais do ponto de vista do significado. É o que ocorre, por exemplo, com alguns aspectos 

morfológicos. Embora determinados pelas regras da gramática, geralmente não provocam 

                                                 
259 Cf. BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. 
Vol. I: Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, p. 
152.  
260 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 207. (IF, 43).  
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mudanças significativas, pois não dizem respeito ao contexto ou finalidade em que e para que 

as expressões são empregadas. 261

Em síntese, toda diferença no significado é uma diferença no uso, mas o contrário não 

está certo.262 Não há nenhuma dificuldade em admitir que há palavras diferentes que possuem 

um mesmo sentido, quando empregadas de forma semelhantes, ou seja, segundo as mesmas 

regras. É justamente por isso que têm um mesmo sentido, porque estão submetidas às mesmas 

regras e podem ser explicadas de um mesmo modo. A explicação do sentido é, também, um 

padrão para o emprego da palavra.  

Essas considerações ajudam a esclarecer a afirmação alternativa, e mais precisa, de 

que o significado de uma expressão é o seu lugar na gramática.263 Essa afirmação não é 

essencialmente diferente da primeira, contudo, é mais eficiente na tarefa de não nos deixar 

esquecer que o uso significativo das expressões é um uso regrado.  

Numa explicação pragmática, as regras da gramática dão conta de uma tarefa que, 

antes, era supostamente desempenhada pelas tais entidades extralingüísticas às quais 

correspondiam as palavras: garantir a estabilidade do significado e, assim, a possibilidade da 

comunicação. As teses representacionistas, de uma forma de ou de outra, sempre acabam 

“esposando a idéia básica de que a estabilidade semântica das palavras decorre de elas 

representarem regularmente algo que lhes é exterior”.264  

Parece nítido, agora, que a perda da referência não implica a perda da estabilidade. Ao 

contrário. Embora ela (a estabilidade) pareça surgir teoricamente mitigada, com a valorização 

da contingência, uma maior aproximação da questão nos permite ver que ela surge, de fato, 
                                                 
261 Cf. BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. 
Vol. I: Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, pp. 
155-156.  
262 Cf. BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. 
Vol. I: Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, p. 
157.  
263 SPANIOL, Werner. Filosofia e método no segundo Wittgenstein: uma luta contra o enfeitiçamento do 
nosso entendimento.  São Paulo: Loyola, 1989. 
264 Cf. MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Vereda s: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, jul-dez de 2002, p. 26.  
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mais forte, simplesmente porque a normatividade que marca a nossa linguagem explica 

melhor o seu funcionamento do que a metafísica; de outra forma, a metáfora do jogo perece 

bem mais adequada do que a metáfora do espelho.  

Não temos o poder individual de deliberar sobre nossa língua, tampouco temos o 

poder de fazê-lo coletivamente, como a primeira negação poderia fazer supor. Deliberar sobre 

o sentido das expressões da linguagem pressupõe a possibilidade de saltar fora da linguagem e 

observá-la de um ponto de vista exterior, privilegiado.265 A pragmática da linguagem, 

refletindo uma tendência bem visível na filosofia do século XX, simplesmente recusa essa 

possibilidade.  

As regras da gramática não estão fora da linguagem, regulando seu funcionamento, 

como também os significados das palavras não estão fora da linguagem, determinando sua 

estabilidade. “Compreender a perspectiva oferecida por Wittgenstein supõe contemplar a 

possibilidade de que a linguagem possa ser estável sem representar algo exterior a ela 

mesma”,266 ela é estável porque é governada por regras, ainda que não tenhamos a capacidade 

de apontar para tais regras a cada vez que empregamos uma expressão.  

Dominar uma língua nos confere o poder de usá-la de forma correta, e não é 

necessário poder inventariar suas regras ou antecipar as possibilidades de emprego das 

expressões. Até porque, a possibilidade de fazermos novos e diferentes usos delas está sempre 

presente. E o curioso é como esses novos usos podem ser compreendidos por aqueles que 

compartilham regras e critérios de forma natural. A questão é que as regras da linguagem são 

aprendidas, e são tolerantes e intolerantes de uma forma muitíssimo interessante e difícil de 

explicar.  

                                                 
265 Cf. MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, jul-dez de 2002, pp. 36-37. 
266 Cf. MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, jul-dez de 2002, p. 38.  
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A normatividade da linguagem surge, afinal, como um contraponto mais razoável para 

a relativa indeterminação dos significados, obliterada pelas teses referencialistas. Agora, 

parece fundamental  

 
tomar a recalcitrância da palavra em ter seu significado circunscrito como uma 
indicação de que ele de fato não corresponde a qualquer entidade subjacente às 
situações em que a palavra é utilizada. Ver, talvez, que não somente a linguagem 
pode funcionar na ausência de tais entidades como é exatamente assim que ela 
funciona.267  
 

Essa recalcitrância nos obriga a aceitar uma multiplicidade muito mais condizente com 

a complexidade da nossa linguagem ordinária do que o ideal de determinabilidade acalentado, 

aqui ou ali, por aqueles que ainda preferem as explicações de uma semântica de cunho 

essencialista. E essa preferência pode se manifestar de duas formas: a) de forma involuntária, 

pela adesão não-tematizada a uma espécie de sentido comum teórico acerca da problemática 

do significado; b) de forma voluntária e deliberada, pela formulação (extemporânea) de 

explicações semanticistas. Interessa-nos, agora, prioritariamente o segundo tipo de caso. 

Procuraremos abordá-lo através de um exemplo importante: o de Ronald Dworkin. 

4.1.2. A persistente vocação semanticista da teoria do direito: o exemplo de Dworkin.  

 

No direito, quando são postos em discussão temas como o da recalcitrância e da 

multiplicidade a que nos referíamos, levantam-se os antigos argumentos contra a 

discricionariedade e contra o arbítrio e reabilitam-se teorias semânticas que parecem oferecer, 

em contrapartida, a precisão e a segurança requeridas quando o assunto é dizer o direito. Um 

exemplo de postura que teme às (assumidas) imprecisões da pragmática e apega-se a uma 

semântica de cunho realista é a de Dworkin. 

                                                 
267 Cf. MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, jul-dez de 2002, p. 38.  
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É antigo o debate que vem sendo travado entre Dworkin e os filósofos de direito de 

orientação, digamos, pragmática.268 Embora discordemos de parte  de suas idéias, elas têm o 

mérito inegável de pôr às claras as intersecções entre os caminhos da filosofia da linguagem e 

do direito, mostrando que algumas questões, sobretudo aquelas ligadas à interpretação – que 

não são nem essencialmente nem sequer tipicamente jurídicas - podem ser abordadas, com 

muitas vantagens, a partir da filosofia da linguagem.  

A obra de Dworkin é extensa e nossa intenção aqui não é abarcá-la numa análise 

generalista. Trataremos apenas de duas questões, selecionadas em função do objeto deste 

trabalho: a crítica às teorias do direito chamadas pelo autor de semânticas, apresentadas no 

Império do direito,269  e a analogia entre os natural kinds e os conceitos jurídicos e políticos, 

proposta em um paper intitulado Hart’s postscript and the character of political 

philosophy.270 Nossa análise será breve, pois o interesse maior é apenas mostrar o que 

indicávamos no título desta seção, a persistente vocação semanticista da teoria do direito.   

Dworkin identifica sob o rótulo de teorias semânticas do direito aquelas formulações 

que assumem uma premissa fundamental, qual seja, a de que seguimos regras comuns quando 

utilizamos a palavra direito, e essas regras estabelecem critérios que atribuem significado à 

palavra. Para essas teorias - curiosamente chamadas semânticas271 - todos nós seguimos 

regras ditadas pela língua que falamos, ainda que não tenhamos plena consciência disso, não 

                                                 
268 Aqueles que seguiram na trilha aberta por Hart na filosofia do direito. Cf. HART, H.L.A. O conceito de 
direito. 2 ed. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994.  
269 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, capítulos I e II, especificamente.  
270 DWORKIN, Ronald. Hart’s postscripit and the character of political philosophy. Disponível em 
<http://www.law.nyu.edu/clppt/program2001/readings/readingshart/rdhartcolloquium2.pdf>. Acesso em 
06.01.2006, seção II, especificamente.  
271 Acreditamos que as teorias que Dworkin engloba sob o rótulo de semântica são, na verdade, teorias de 
orientação pragmática, no sentido em que temos empregado essa expressão até aqui. Somos obrigados a 
preservar o título conferido por Dworkin, mas discordamos de sua adequação, considerando justamente as 
características que o autor atribui a tais teorias. Seguindo a terminologia adotada neste trabalho, semântica é, 
justamente, a teoria de Dworkin, pois explica a questão do significado a partir de uma relação palavra-objeto. De 
qualquer forma, a opção de falar em semântica sempre que se quer falar sobre significados lingüísticos não é 
aleatória e parece estar presente na literatura anglo-saxã de um modo geral. Essa observação é imprescindível 
para evitar confusões entre o título da seção e as teorias semânticas de que trata Dworkin. Seguimos diferentes 
regras ao usar a expressão. Achamos que era conveniente explicitá-las.  
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possamos apontar para elas ou enunciá-las nitidamente. É tarefa dos filósofos do direito 

identificá-las e elucidá-las.272  

De acordo com essa perspectiva, explica Dworkin, mesmo quando os filósofos do 

direito divergem, essa divergência por si só não lança dúvidas sobre o pressuposto comum “de 

que compartilhamos algum conjunto de padrões sobre o uso que deve ser dado à palavra 

‘direito’”.273 Contudo, a aceitação dessa premissa conduz a um sério dilema: se advogados e 

juízes compartilham, de fato, regras semânticas que determinam o significado do direito, 

qualquer argumento teórico sobre o que é o direito não pode fazer muito sentido.274  

Dworkin insiste em que, quando juristas divergem sobre o que é o direito, não 

divergem apenas sobre regras e critérios para o emprego da expressão; divergem de forma 

mais profunda, quanto a algo substancial. E ironiza dizendo que, para as teorias semânticas, 

quando são seguidas regras diferentes para o emprego da palavra direito e utilizados critérios 

diferentes para decidir sobre a verdade ou falsidade de uma determinada proposição, não há 

divergência real sobre o que é o direito, pois cada um tem em mente algo diferente enquanto 

discute. O que acontece, na verdade, é que falam um sem entender o outro.275 Seus 

argumentos, diz Dworkin, 

 
são inúteis no sentido mais trivial e vexatório do termo, como em uma discussão 
sobre bancos na qual uma pessoa tem em mente os bancos de investimento e a outra, 
os bancos de uma praça. Pior ainda, mesmo quando os advogados parecem estar de 
acordo sobre a natureza do direito, seu acordo se mostra igualmente falso, como se 
as duas pessoas que acabei de imaginar chegassem a um acordo quanto ao fato de 
haver muitos bancos nos Estados Unidos.276

 

                                                 
272 Cf. DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 39.  
273 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 40.  
274 Cf. MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Oxford: Claredon Press, 1992, p. 6.  
275 Cf. DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 53.  
276 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 53.  
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A conclusão de Dworkin é que, para essas teorias, “a menos que os advogados e juízes 

compartilhem critérios factuais sobre os fundamentos do direito, não poderá haver nenhuma 

idéia ou debate significativo sobre o que é o direito”.277 Esse argumento - que tal como 

descrito não pode ser atribuído a ninguém em especial - é chamado por Dworkin de semantic 

sting e é apontado como uma das grandes fontes de problemas da filosofia do direito. A razão 

para isso seria a seguinte: ele apresenta uma imagem distorcida de quando é possível a 

divergência sobre o direito.278  

Mas, algumas coisas parecem claras até aqui: a primeira é que Dworkin subestima as 

questões ligadas à linguagem; a segunda é que ele faz uma caricatura despistadora de seus 

interlocutores. Por que não é possível a divergência quando os sujeitos seguem regras 

distintas ao empregarem a palavra direito, por exemplo? Se nos fixarmos apenas nas 

informações fornecidas pelo próprio Dworkin acerca das chamadas teorias semânticas, não 

vemos razão para oferecer uma resposta negativa.  

As divergências sobre o que é o direito não só são possíveis mas também relevantes, 

mesmo quando concebidas como divergências sobre o emprego da palavra direito. Essa 

tradução não torna a questão menos importante, a não ser que se tenha uma visão instrumental 

da linguagem - um veículo para comunicar conteúdos. Essa forma de pensar a linguagem 

provoca a ilusão curiosa de que há sempre algo mais essencial e profundo, que a linguagem 

simplesmente torna público.  

A divergência é possível mesmo que os sujeitos estejam seguindo regras diferentes 

para o emprego da expressão. Seguir regras diferentes quer dizer empregar de modo diferente 

e isso implica sentidos diferentes. Mas sentidos diferentes não são sentidos incomensuráveis. 

                                                 
277 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 54.  
278 Cf. DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 55. Na tradução para o português de Jefferson Luiz Camargo, semantic sting virou aguilhão 
semântico. Preferimos manter a expressão original (grafada em itálico), por ser largamente difundida.  

 117



É possível discutir sobre sentidos, empregos e regras; é possível discutir sobre correção e 

aceitabilidade, desde que os sujeitos possam tomar parte numa mesma forma de vida.  

Assim, até para que possam surgir divergências, é preciso um acordo (agora sim) mais 

profundo, um acordo de formas de vida.279 Esse tipo de acordo é que nos concede partilhar 

regras e critérios; ele assegura, com alguma segurança, que as personagens de Dworkin não 

seguiriam indefinidamente falando sobre tipos diferentes de bancos, mas perceberiam o 

equívoco, mais cedo ou mais tarde.  

Está certo, portanto, Marmor quando observa que a única forma de entender as 

questões suscitadas por Dworkin consiste em reconhecer que aquilo contra o que ele 

argumenta não são teorias semânticas, como diz, mas teorias convencionalistas em geral. O 

argumento contra o semantic sting, na verdade, é somente uma nova versão de um antigo e 

controverso argumento contra o convencionalismo.280  

Dworkin levou as suas divergências com as teorias de orientação pragmática ainda 

mais longe apresentando uma desconcertante analogia entre os conceitos políticos e jurídicos 

e os natural kinds do realismo americano. Ele incrementa, com a comparação, sua tese de que 

o significado de conceitos como o de justiça, liberdade ou democracia não depende de 

qualquer sorte de critérios partilhados e sugere que, assim como água, tigre e ouro, tais 

conceitos têm seu significado determinado por uma espécie de estrutura profunda, presente 

em cada um. Em poucas linhas, esse é o argumento central. 281  

As pessoas têm usado a palavra tigre para descrever um certo tipo de animal; mas os 

zoólogos podem vir a descobrir, através de uma análise genética apropriada, que somente 

                                                 
279 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 334. (IF, 241). Cf. tb. CAVELL, Stanley. Excursus on Wittgenstein’s vision of 
language. In CAVELL, Stanley. The claim of reason: Wittgenstein, skepticism, morality, and tragedy. Nova 
Iorque: Oxford University Press, 1999, p. 168.  
280 Cf. MARMOR, Andrei. Interpretation and legal theory. Oxford: Claredon Press, 1992, p. 8.  
281 Cf. DWORKIN, Ronald. Hart’s postscripit and the character of political philosophy. Disponível em 
<http://www.law.nyu.edu/clppt/program2001/readings/readingshart/rdhartcolloquium2.pdf>. Acesso em 
06.01.2006, pp. 8-11. Cf. tb. PATTERSON, Denis. Dworkin on the semantics of legal and political concepts. 
Disponível em <http://ssrn.com/abstract=688781>. Acesso em 06.01.2006, p. 2.  
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alguns desses animais a que as pessoas chamam tigres são realmente tigres. Com a 

identificação do DNA do tigre, os cientistas podem melhorar nossa compreensão acerca da 

natureza ou essência desse animal. O mesmo pode ser dito a respeito do ouro, continua 

Dworkin. Uma análise química sofisticada pode vir a mostrar que o que hoje as pessoas 

chamam de ouro, não passa de ouro de tolo.282  

Assim, o DNA do tigre ou a composição molecular do ouro nos permite determinar 

com precisão quais os animais são verdadeiramente tigres e quais metais verdadeiramente 

ouro, independentemente de como eram chamados usualmente. Por via de conseqüência, o 

DNA do tigre e a composição molecular do ouro, referentes reais e estáveis, determinam 

quando os substantivos são usados de forma correta ou incorreta. Assim, o significado de 

palavras como tigre, ouro ou água, não dependem de como elas são usadas, ou de quem as 

utiliza, mas somente daquilo a que elas se referem.283

Dworkin reconhece que os conceitos políticos, evidentemente, não têm DNA. Supor o 

contrário seria um nonsense, diz ele.284 Mas eles têm uma equivalente “estrutura profunda”, 

que determina suas manifestações concretas (a estrutura molecular da água determina as 

características através das quais podemos reconhecê-la, como a transparência e o estado 

líquido em temperatura ambiente). Essa estrutura não é de natureza física e sim normativa. Do 

mesmo modo como a ciência pode revelar a verdadeira natureza dos tigres ou do ouro, ao 

expor a estrutura física básica dessas entidades, a filosofia política pode revelar a verdadeira 

natureza da liberdade, ao expor sua essência normativa.285

                                                 
282 Cf. DWORKIN, Ronald. Hart’s postscripit and the character of political philosophy. Disponível em 
<http://www.law.nyu.edu/clppt/program2001/readings/readingshart/rdhartcolloquium2.pdf>, último acesso em 
06.01.2006, p. 9.  
283 Cf. PATTERSON, Denis. Dworkin on the semantics of legal and political concepts. Disponível em 
<http://ssrn.com/abstract=688781>. Acesso em 06.01.2006, p. 5.  
284 Cf. DWORKIN, Ronald. Hart’s postscripit and the character of political philosophy. Disponível em 
<http://www.law.nyu.edu/clppt/program2001/readings/readingshart/rdhartcolloquium2.pdf>. Acesso em 
06.01.2006, p. 9.  
285 Cf. DWORKIN, Ronald. Hart’s postscripit and the character of political philosophy. Disponível em 
<http://www.law.nyu.edu/clppt/program2001/readings/readingshart/rdhartcolloquium2.pdf>. Acesso em 
06.01.2006, pp. 10-11.  
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Essa “estrutura profunda”, oculta, determina o que os conceitos verdadeiramente 

significam, como determina a sua correta aplicação. Assim, o debate sobre o significado 

verdadeiro de uma expressão jurídica ou política resolve-se na identificação dessa estrutura 

profunda, ou seja, o DNA desse tipo de expressão. Identificada, é possível falar em 

significados verdadeiros das expressões e proposições jurídicas - a verdade destas últimas é 

determinada a partir da verdade de suas expressões componentes.286  

Além da “estrutura profunda”, os conceitos jurídicos e políticos têm outros aspectos 

em comum com as classes naturais;287 outras “similaridades instrutivas”. Assim como a água, 

o tigre e o ouro, os valores políticos são reais. Que a liberdade existe e é algo valoroso não 

depende da invenção, nem da crença, nem da decisão de ninguém. Embora Dworkin assuma 

que essa é uma posição bastante controvertida, ele a aceita, expressamente, como uma 

concepção verdadeira. 288  

A questão é que Dworkin não admite que certos critérios compartilhados por aqueles 

que falam uma mesma língua possas decidir sobre a aplicação e o sentido das expressões, 

mormente as de cunho político. Se a jurisdição constitucional é ou não compatível com a 

democracia não depende de como a maior parte das pessoas pensa ou fala. Esse tipo de 

questão reclama um outro tipo de resposta. O filósofo retorna, então, à questão de sempre: as 

pessoas divergem genuinamente sobre conceitos como democracia, liberdade e igualdade, e 

essas divergências são profundas e essenciais.289  

                                                 
286 Cf. PATTERSON, Denis. Dworkin on the semantics of legal and political concepts. Disponível em 
<http://ssrn.com/abstract=688781>. Acesso em 06.01.2006, p. 6.  
287 Não encontramos na literatura em português tradução para natural kinds. Talvez tipos naturais fosse uma 
opção adequada. Contudo, preferimos falar em classes naturais, seguindo o exemplo das traduções para a língua 
espanhola. Cf. BIX, Brian. Algunas reflexiones sobre metodología en teoria del derecho. In Doxa: Cadernos de 
Filsofia do Direito. n. 23, 2003, p. 4.  
288 Cf. DWORKIN, Ronald. Hart’s postscripit and the character of political philosophy. Disponível em 
<http://www.law.nyu.edu/clppt/program2001/readings/readingshart/rdhartcolloquium2.pdf>. Acesso em 
06.01.2006, p. 10.  
289 Cf. DWORKIN, Ronald. Hart’s postscripit and the character of political philosophy. Disponível em 
<http://www.law.nyu.edu/clppt/program2001/readings/readingshart/rdhartcolloquium2.pdf>. Acesso em 
06.01.2006, p. 9.  
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A preocupação fundamental de Dworkin é fazer a discussão ultrapassar o plano 

“semântico” e chegar até um nível mais profundo (substancial), como se aí ele fosse encontrar 

mais segurança e precisão para determinar os significados dos conceitos do direito e da 

política. Essa pretensão, parece-nos, é o leitmotiv da analogia.  

Mas há uma questão bastante elementar, que atinge a plausibilidade da comparação 

proposta ao atacar a premissa sobre a qual se assenta. Ao contrário do que sugere o texto de 

Dworkin, o significado de termos como ouro, tigre a água não é uma função da estrutura 

profunda das coisas a que esses termos se referem. Não que não existam tais coisas; a questão 

é que elas não são o mesmo que os significado dos termos. Não há uma relação necessária 

entre as classes naturais e os significados das classes naturais.290  

Essa questão nos remete à insistência de Wittgenstein em mostrar que não devemos 

confundir significado do nome com o portador do nome, equívoco mais elementar das 

posturas referencialistas. “Mesmo nos casos das expressões nominais, das quais se pode dizer 

que nomeiam ou substituem algo, é preciso estabelecer uma distinção entre seu significado e 

aquilo que substituem”.291 Do contrário, o desaparecimento do objeto substituído implicaria o 

desaparecimento do sentido, o que é absurdo. A palavra sentido é usada ilegitimamente 

quando com ela se quer designar a coisa que corresponde à palavra. Esteja inteira ou partida a 

espada Nothung, tem sentido a frase “Nothung tem uma lâmina fina”, do mesmo modo que a 

morte do Senhor N.N. é a morte do portador do nome, e não do próprio sentido.292  

Procurar fora da própria linguagem o referente dessas expressões, para que eles 

determinem contra-faticamente a estabilidade de seus significados, parece-nos um equívoco. 

O que não quer dizer que não podemos usar a linguagem para nos referirmos às coisas. 

                                                 
290 Essa observação fundamental é de Denis Patterson. Cf. Dworkin on the semantics of legal and political 
concepts. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=688781>. Acesso em 06.01.2006, p. 2.  
291 GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1998, P. 371.  
292 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 204-205. (IF, 39 e 40).  
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Referir, assim como descrever, são funções da nossa linguagem, podemos usá-la para isso. 

Todavia, a referência não explica a questão do significado. Posso usar a palavra ouro para me 

referir a um metal com tais e tais características; mas essa relação associativa, que faz parte da 

gramática de referir, não determina o sentido. Acreditamos ser desnecessário, a essa altura, 

mais digressões sobre a questão.  

Mas há algo importante ainda a ser dito: conceitos como democracia, liberdade e 

justiça – nos quais Dworkin diz haver uma estrutura essencial - nós aprendemos a manejar 

pouco a pouco, na medida em que tomamos parte nas formas de vida que os contêm. 

Aprendemos os significados de tais expressões ao mesmo tempo que aprendemos o seu lugar 

na gramática, o seu papel na linguagem e na vida – tecida com os fios da linguagem. Sobre 

esse aprendizado, diz Cavell: 

 
Ao “aprendermos uma língua” não aprendemos apenas quais são os nomes das 
coisas; mas o que é um nome; não apenas a forma para expressar um desejo, mas o 
que é expressar um desejo; não apenas qual é a palavra para “pai”, mas o que é um 
pai; não apenas a palavra para “amor”, mas o que é amor. Ao aprendermos uma 
língua, não aprendemos somente a pronúncia dos sons ou sua ordem gramatical, mas 
as “formas de vida” que fazem desses sons as palavras que são, que fazem com que 
realizem os feitos que realizam – nomear, chamar, apontar, expressar desejo ou 
afeição, indicar uma escolha, uma recusa etc.293  
 

A explicação de Cavell torna menos misteriosa a afirmação wittgensteiniana de que a 

essência está na gramática, pois o que uma coisa é, di-lo a gramática.294 Esse é o mais 

poderoso argumento contra a pretensão renitente de desvendar sempre o que há de essencial e 

profundo, contra a “vertigem intelectual” que motiva a procura por algo além do que a 

linguagem pode nos dar.295 Só quando compreendemos a densidade dessa afirmação é que 

podemos perceber que a pergunta “como as pessoas usam a palavra ‘democracia’?” não é uma 
                                                 
293 CAVELL, Stanley. Excursus on Wittgenstein’s vision of language. In CAVELL, Stanley. The claim of 
reason: Wittgenstein, skepticism, morality, and tragedy. Nova Iorque: Oxford University Press, 1999, pp. 
177 e 178. A tradução desse trecho é de Helena Martins. Cf. Sobre a estabilidade do significado em 
Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, jul-dez 
de 2002, p. 31.  
294 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 389-390. (IF, 371 e 373).  
295 Cf. EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana 
de linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 103.  
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pergunta fútil. O que pode parecer um paradoxo – o que é essencial está à vista – é na verdade 

uma advertência importante. Ela nos lembra que investigações gramaticais nos dizem da coisa 

o que ela é, e que não é necessário ir além.  

4.2. Determinação e verdade: expressões aparentadas no jogo da interpretação. 

 

Observando de perto, temos a impressão de que todas as questões propostas e 

discutidas no campo de hermenêutica jurídica giram em torno do problema da 

determinação,296 de forma mais ou menos evidente. A grande questão é poder determinar, 

com precisão, o sentido da regra, para poder determinar, também, o próprio deslinde da 

divergência (o direito diz respeito, sobretudo, a divergências). As formulações de Dworkin 

que abordamos no tópico anterior retratam muito bem essa preocupação.  

Temos sugerido – e a partir daqui insistiremos - que a superação das teses 

representacionistas e referencialistas sobre a linguagem e o significado não tem como 

conseqüência o agravamento do problema da determinação, pois não implica a aceitação de 

que tudo é possível em matéria de interpretação. Ao contrário, a aludida superação propicia 

uma aproximação mais lúcida em relação à questão. Cientes de que “a uma expressão 

qualquer da linguagem não possa corresponder um significado único e fixo – qualquer 

expressão é, ao contrário, passível de múltiplas interpretações/compreensões”,297 somos 

levados a aceitar que um ideal de determinação simplesmente não está previsto, como não 

está previsto um ideal de exatidão.298 Devemos, portanto, aprender a lidar com as 

imprecisões, ao invés de tentar escamoteá-las.  

                                                 
296 Cf. MAIA, Antônio Cavalcanti. Considerações introdutórias. In STRUCHINER, Noel. Direito e linguagem: 
uma análise da textura aberta da linguagem e sua aplicação ao direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.  
297 Cf. EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana 
de linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 85.  
298 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 246-247. (IF, 88). Cf. tb. WITTGENSTEIN, Ludwig. Cultura e valor. 
Tradução de Jorge Mendes. Lisboa: Edições 70, 1996, p. 62.  
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Não é necessário encarar a questão da determinação/indeterminação do sentido como 

uma aporia. Um certo grau de indeterminação sempre esteve presente na nossa linguagem e 

nem por isso contamos uma história de comunicações mal-sucedidas, incompreensões e 

desorientação. Como regra, nos comunicamos com alguma segurança, compreendemos e 

somos compreendidos, conseguimos passar, sem maiores problemas, do texto à ação. Tudo 

isso graças não a entidades inefáveis, mas aos padrões e regularidades presentes na nossa 

linguagem; graças à normatividade que prescreve usos corretos e que aprendemos a respeitar 

na medida em que aprendemos a própria linguagem. Essa, aliás, é uma questão extremamente 

relevante para este trabalho.  

O que queremos dizer com tudo isso é que o problema da relativa indeterminação dos 

significados da linguagem não é assim tão ameaçador como tentam fazer crer aqueles que, 

apegados a algum tipo de metafísica dos significados, recusam-se a admiti-lo. Os juristas, de 

uma maneira geral, preferem acalentar um ideal de determinação e precisão (filosoficamente 

ingênuo) a admitir que não pode haver segurança e previsibilidade absolutas quando o assunto 

é interpretar textos e decidir de acordo com as interpretações alcançadas.  

 A crença nesse ideal de determinação se manifesta de diferentes formas. Uma forma 

importante é a vocação conceituadora muito evidente entre teóricos e filósofos do direito. 

Essa vocação tem raízes profundas e origens remotas, que não poderemos abordar aqui. 

Trabalharemos apenas sobre a constatação de que o discurso teórico sobre o direito é um 

discurso sistematizador e conceituador, que cuida sempre de organizar o material jurídico a 

partir de critérios escolhidos e de apresentar para os termos e categorias definições o máximo 

possível precisas. A intenção é que advogados e juízes tenham sempre à mão as explicações 

de que necessitem – que nunca são apenas explicações, pois revelam sempre o propósito de 

capturar, numa definição, a essência daquilo de que tratam. São solenes e sempre preocupadas 

com algum tipo de verdade.  
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Dentro dessa tradição, o tipo de explicação sugerido por Wittgenstein contra 

pretensões essencialistas – a explicação através de exemplos - não seria jamais admitido, 

salvo como um tipo complementar. No direito, há sempre o clamor por algo mais profundo; 

exemplos não fornecem a segurança que apenas definições analíticas podem fornecer.299 No 

diálogo que aparece no parágrafo 209 das Investigações, o interlocutor de Wittgenstein 

poderia perfeitamente ser um teórico do direito:  

 

“Mas não transcende a compreensão o âmbito de todos os exemplos?” – Uma 
expressão bastante estranha e completamente natural! 
E é tudo? Não há uma explicação ainda mais profunda? Ou não tem a compreensão 
da explicação que ser mais profunda? – Bem, eu próprio, tenho uma compreensão 
mais profunda? Tenho eu mais que aquilo que dou na explicação?  - Mas então de 
onde vem a impressão de que eu teria mais? 
É a mesma situação, quando interpreto o que é ilimitado como sendo um 
cumprimento que ultrapassa todo cumprimento? 300

 

 Essa procura por o que há de mais profundo no conceito (que não possa ser explicado 

através de exemplo) – a vertigem intelectual de que falávamos - assume freqüentemente o 

caráter de uma procura pela verdade do que é conceituado. As definições, fornecidas pelos 

conceitos, devem ter o condão de dizer a verdade sobre o que é definido; circunscrevendo e 

antecipando aquilo que seria também o seu verdadeiro significado. Esse é o grande problema 

em torno da questão da determinação: antecipar significados verdadeiros.  

Na visão clássica, os conceitos são definidos por um conjunto de propriedades 

necessárias e suficientes; eles devem ser determinados e precisos.301 Graças a essas 

características, eles despontam como importantes instrumentos para banir a indesejável 

                                                 
299 Cf. EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana 
de linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 86.  
300 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 325-326. (IF, 209). Esse parágrafo é citado por El-Jaick, na sua abordagem do 
problema das explicações. Cf. EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma 
perspectiva wittgensteiniana de linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, 
pp. 85-86.  
301 Cf. STRUCHINER, Noel. Direito e linguagem: uma análise da textura aberta da linguagem e sua 
aplicação ao direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, pp. 78-79.  
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imprecisão das expressões da linguagem.302 Tenta-se combater a imprecisão da linguagem 

com a precisão conceitual. Ao lado do apego ao método, o apego aos conceitos.303  

Isso tudo redunda num procedimento bastante típico quando se trata de interpretar 

textos legais: recorta-se a expressão cujo sentido não parece claro e fixa-se o seu significado 

verdadeiro com o auxílio da literatura especializada – que não explica o sentido, define. É 

como se a definição oferecida pela doutrina (pródiga também em respostas categóricas para 

perguntas do tipo “o que é...?”) captasse sua própria essência, e não tivesse nada de aleatório 

ou contingente.  

Na prática, então, os conceitos e definições articulam eficientemente as noções de 

determinação e verdade. Eles antecipam o sentido determinado de um termo ao dizer a 

verdade sobre seu referente. Mas o que o sentido tem a ver com o referente? 

Essa articulação das noções de determinação e verdade só faz sentido dentro da 

tradição semântica, que explica o significado através de uma relação associativa. Semântica e 

verdade, aliás, sempre andaram de par na história da filosofia. Como vimos, é na filosofia do 

próprio Wittgenstein (o primeiro) que essa conexão se mostra de forma mais bem arquitetada. 

A teoria pictórica apresentada no Tractatus é uma perfeita versão lógica das teorias 

tradicionais da verdade como correspondência.304  

De volta ao direito, chegamos à conclusão de que as noções de determinação e de 

verdade se cruzam a todo o tempo no interior do discurso tradicional sobre a interpretação. A 
                                                 
302 Já existem importantes trabalhos que procuram analisar a clássica questão das categorias, conceitos e 
definições valendo-se da noção Wittgensteiniana de semelhanças de família. “Os termos gerais do direito 
referem-se a categorias que são definidas por um conjunto de propriedades necessárias e suficientes que 
determinam a aplicação, elas são imprecisas e demonstram características estereotipadas. Em suma, as categorias 
encontradas no direito englobam casos que estão conectados por semelhanças de família”. STRUCHINER, Noel. 
Direito e linguagem: uma análise da textura aberta da linguagem e sua aplicação ao direito. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002, p. 83.  
303 “Sistemas jurídicos diferentes, ou o mesmo sistema em momentos diferentes podem, quer ignorar, quer 
reconhecer mais ou menos explicitamente tal necessidade de ulterior exercício de escolha na aplicação das regras 
gerais a casos particulares. O vício conhecido na teoria jurídica como formalismo ou conceptualismo consiste 
numa atitude para com as regras formuladas de forma verbal que, ao mesmo tempo, procura disfarçar e 
minimizar a necessidade de tal escolha, uma vez editada a regra geral”. HART, H.L.A. O conceito de direito. 2 
ed. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p. 142.  
304 Cf. BAKER, G.P e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Phisosophical Investigations. 
Vol. II: Wittgenstein: rules, grammar and necessity. Oxford: Blackwell, 1985, p. 86.  
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crença na existência de um sentido determinável a priori alimenta a crença na existência de 

um sentido verdadeiro, tanto que, no jogo da interpretação, fala-se num ou noutro, como se 

fossem noções aparentadas. Determinado e verdadeiro são adjetivos que, associados a 

significado, ajudam a sustentar um ideal de precisão do qual, já vimos, não dispomos. São 

expressões superlativas que engendram imagens enganadoras a respeito da linguagem, sua 

dinâmica, seu funcionamento. 

Além disso, a insistência em se trabalhar com um ilusório ideal de determinação e com 

uma a discutível noção de sentido verdadeiro tem uma conseqüência prática extremamente 

perniciosa para o direito, que é livrar o intérprete de qualquer preocupação com a 

aceitabilidade de suas formulações. Inclui-se uma noção de necessidade num espaço marcado 

pela noção de possibilidade, que é o espaço das interpretações.  

É interessante observar que, desde o início da década de sessenta, a discussão acerca 

da (in)determinação da linguagem e suas conseqüências para o direito foi incluída na pauta 

dos debates jusfilosóficos, sobretudo em função da publicação de O conceito de direito, de 

Hart. Esse livro apresentou a tese de que a linguagem tem uma textura aberta e que por isso é 

sempre, numa medida relevante, imprecisa. Mas essa imprecisão não tem uma conseqüência 

negativa para o nosso uso da linguagem em circunstâncias normais, sendo, inclusive, 

proveitosa no que diz respeito ao funcionamento do direito.305  

Hart toma emprestada a noção de textura aberta cunhada por Waismann, sob a 

influência das idéias de Wittgenstein.306 Ampliando um pouco a formulação original, Hart diz 

que a textura aberta é uma propriedade tanto dos termos, quanto das regras e sentenças.307 

Para que as regras possam efetivamente pautar condutas, é preciso que a linguagem seja 

                                                 
305 Cf. HART, H.L.A. O conceito de direito. 2 ed. Tradução de A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1994, pp. 137-149. Cf. tb. BIX, Brian. Law, language and legal determinacy. Nova Iorque: 
Oxford University Press, 2003, p. 16.  
306 Cf. BIX, Brian. Law, language and legal determinacy. Nova Iorque: Oxford University Press, 2003, p.10.  
307 Cf. STRUCHINER, Noel. Direito e linguagem: uma análise da textura aberta da linguagem e sua 
aplicação ao direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 37.  
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eficiente, e isso quer dizer clareza e compreensibilidade. O erro, para Hart, está em imaginar 

que para ser eficiente a linguagem deve estar perfeitamente livre de imprecisões. A eficácia 

do sistema jurídico, que para o filósofo corresponde a sua efetiva capacidade de exercer o 

controle social através de suas regras, não exige uma determinação absoluta dos termos que 

utiliza.308  

Hart vai mais longe ao admitir que não somente é assim, como é importante que seja 

assim - o que o coloca à frente de muitos teóricos de hoje, refratários ao reconhecimento deste 

dado da linguagem, a imprecisão. A textura aberta da linguagem é interessante para o 

funcionamento do direito. Mesmo que pudéssemos eliminá-la, isso não seria desejável. 

Segundo Struchiner, ela representa uma potencial vaguidade e, portanto, traz consigo um 

certo grau de indeterminação e imprevisibilidade que implica um estremecimento da 

segurança jurídica. Apesar disso, conclui o autor, Hart constata que a textura aberta é benéfica 

para o funcionamento do direito, pois propicia uma importante margem de escolha para o 

intérprete.309 Nas palavras do próprio Hart: 

 
As línguas naturais como o inglês têm irredutivelmente uma textura aberta, quando 
usadas desse modo. É, contudo, importante apreciar por que razão, posta de parte 
esta dependência da linguagem tal como efectivamente ocorre, com as suas 
características de textura aberta, não devemos acarinhar, mesmo como um ideal, a 
concepção de uma regra tão detalhada que a questão sobre se se aplicaria ou não a 
um caso particular estivesse sempre resolvida antecipadamente e nunca envolvesse, 
no ponto de aplicação efetiva, uma escolha nova entre alternativas abertas.   
 

Hart parece ter acolhido a advertência wittgensteiniana e ter desistido de tentar impor 

à linguagem características que ela não poderia ter. Não há como antecipar todos os sentidos 

de uma expressão precisamente porque não há como antecipar todas as formas de empregá-la 

– isso seria equivalente a imaginar que uma máquina já traz em si todos os seus movimentos 

                                                 
308 Cf. STRUCHINER, Noel. Direito e linguagem: uma análise da textura aberta da linguagem e sua 
aplicação ao direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 116.  
309 Cf. STRUCHINER, Noel. Direito e linguagem: uma análise da textura aberta da linguagem e sua 
aplicação ao direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 118.  Discordamos do autor apenas quanto ao aludido 
“estremecimento da segurança jurídica”, por acreditar que a questão da segurança não está preponderantemente 
ligada à possibilidade de predição. Aprofundaremos esse argumento no capítulo seguinte.  

 128



possíveis.310 Acreditar que é possível circunscrever, a priori, os limites do sentido é acreditar 

que é possível saltar fora da linguagem e visualizar o conjunto das regras que governam o 

emprego da expressão, captando, com um só golpe, toda a aplicação da palavra.311 Isso não é 

possível, não sem o auxílio de uma metafísica.  

4.3. A literalidade e a impossibilidade de um contexto-zero.  

 

Dentre as questões que selecionamos para investigar, a literalidade talvez seja uma que 

pouco ou quase nada tem interessado às teorias sobre a interpretação do direito. Trata-se de 

uma questão que não tem suscitado grandes controvérsias e que, conseqüentemente, não tem 

recebido muito atenção. Isso porque, há uma concepção pré-teórica bastante difundida do que 

é o significado literal de uma frase ou palavra. Acreditamos poder enunciá-la da seguinte 

forma: o significado literal de uma expressão é aquele que ela tem independentemente de 

qualquer contexto, ou seja, o seu significado numa espécie de contexto-zero.312  

Tendo em vista tudo o que foi dito e discutido até aqui, não podemos dizer outra coisa 

senão que essa concepção é completamente equivocada. Ao lado das demais questões que 

abordamos e abordaremos neste capítulo, também esta parece ter sua origem numa visão 

representacionista da linguagem, na qual a problemática do significado resolvia-se numa 

(ingênua) relação associativa entre a palavra e o seu correspondente real ou mental. Após a 

guinada pragmática da filosofia da linguagem, não há mais como negligenciar a importância 

do elemento contextual na determinação do significado, ou melhor, não há mais como pensar 

num significado-fora-de-contexo.  

                                                 
310 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. 
Lourenço. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 315-316. (IF, 194). 
311 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. 
Lourenço. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 318. (IF, 198).  
312 Cf. SEARLE, John. Expressão e significado: estudos da teoria dos atos de fala. Tradução de Ana Cecília 
G.A. de Camargo e Ana Luiza Marcondes Garcia. São Paulo: Martins Fontes: 2002, pp. 183-184.  
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O significado de uma expressão é o seu uso na linguagem; tantas forem as formas de 

empregá-la, tantos serão os seus significados. Já tivemos a oportunidade de ver que a 

normatividade que marca a nossa linguagem não é uma normatividade forte a ponto de poder 

antecipar todos os significados possíveis de uma expressão. Haverá sempre margem para a 

novidade; flexibilidade e inflexibilidade se equilibram na gramática.  

Isso tudo sugere que a noção tradicional de sentido literal reclama uma profunda 

reconsideração. Em um estudo específico sobre o tema, John Searle argumenta, contra o que 

ele chamou de concepção dominante, que só entendemos o significado das sentenças “sob o 

pano de fundo de um conjunto de suposições de base acerca dos contextos em que elas 

poderiam ser apropriadamente emitidas”.313 E essa exigência se aplica, inclusive, a sentenças 

do tipo “o gato está sobre o capacho”, exemplo que parece favorecer a idéia (equivocada) de 

que pode haver um significado literal independente de contexto.314 Se não há nesse exemplo 

ameaça de vaguidade ou ambigüidade, isso é graças uma espécie de arcabouço contextual 

pressuposto para que ele possa ser adequadamente compreendido.  

Searle fala num “conjunto de suposições de base”, que vai além de uma noção 

intuitiva de contexto. Essas suposições – desconfiamos - dizem respeito a informações ou 

práticas que formam uma espécie de background diante do qual certas sentenças podem fazer 

sentido. Pelo menos é isso que indica o exemplo bem-humorado do filósofo inglês, que 

explica que a “noção de significado literal da sentença ‘o gato está sobre o capacho’, no caso 

de gatos e capachos que flutuam livremente no espaço cósmico, não tem aplicação clara, a 

menos que façamos algumas suposições suplementares”.315 Mas nem todas essas suposições 

suplementares podem ser realizadas na estrutura semântica da sentença, ou seja, podem ser 

                                                 
313 SEARLE, John. Expressão e significado: estudos da teoria dos atos de fala. Tradução de Ana Cecília G.A. 
de Camargo e Ana Luiza Marcondes Garcia. São Paulo: Martins Fontes: 2002, p. 184. 
314 SEARLE, John. Expressão e significado: estudos da teoria dos atos de fala. Tradução de Ana Cecília G.A. 
de Camargo e Ana Luiza Marcondes Garcia. São Paulo: Martins Fontes: 2002, pp. 189 e ss.  
315 SEARLE, John. Expressão e significado: estudos da teoria dos atos de fala. Tradução de Ana Cecília G.A. 
de Camargo e Ana Luiza Marcondes Garcia. São Paulo: Martins Fontes: 2002, p. 191.  
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enunciadas. A primeira razão para isso é que elas não são fixas e de número definido, ao 

contrário, são incontáveis; a segunda razão é que a enunciação de cada uma introduziria a 

necessidade de outras suposições.316  

Tentando traduzir num vocabulário wittgensteiniano as observações de Searle, 

poderíamos dizer que esse conjunto de suposições de base faz parte de uma forma de vida 

específica, dentro da qual sentenças sobre gatos e capachos podem vir a fazer sentido. Podem, 

pois essas suposições ainda não são o bastante, é preciso o emprego gramaticalmente correto 

das expressões num determinado jogo de linguagem – no jogo da descrição, por exemplo.317  

O que precisa ficar claro sobre a questão é apenas o seguinte: não faz sentido supor 

que haja um significado forjado numa espécie de contexto-zero. Não há esse não-lugar de 

onde possa emergir o sentido literal. Todo sentido é relativo a um contexto, e isso já é um 

lugar comum há pelo menos quatro décadas. Sendo assim, não há razões para continuar 

empregando o adjetivo literal de forma negligente, cultivando, mesmo sem perceber, uma 

compreensão equivocada a respeito do significado, muito propícia a criar mal-entendidos, 

como os que ilustram o discurso tradicional sobre a interpretação do direito.  

Olhando especificamente para o direito, podemos perceber que a questão da 

literalidade reveste-se de uma dificuldade especial; torna-se mais complexa porque agrega 

elementos de ordem política. Ao equívoco semanticista soma-se outro: a suposição de que o 

apego ao sentido literal é garantia de mais segurança na hora de dizer o direito. A discussão 

sobre o sentido literal nunca é apenas uma discussão sobre linguagem e significado; ela 

sempre assume uma conotação político-ideológica, pois implica (em tese) uma tomada de 

posição sobre temas como competências institucionais, repartição de poderes e, em última 

análise, valores democráticos.  

                                                 
316 SEARLE, John. Expressão e significado: estudos da teoria dos atos de fala. Tradução de Ana Cecília G.A. 
de Camargo e Ana Luiza Marcondes Garcia. São Paulo: Martins Fontes: 2002, p. 197.  
317 Andrei Marmor religa, expressamente, as suposições de base, ou background, de que fala Searle, à noção 
wittgensteiniana de formas de vida. Cf. Interpretation and legal theory. Oxford: Claredon Press, 2002, p. 26.  
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O postulado moderno da estrita vinculação do juiz à lei prescrevia a absoluta 

prevalência do sentido literal como forma de obstar o desvirtuamento da vontade popular, 

consagrada no texto legal, por ação da subjetividade do intérprete. Uma série de artifícios 

foram criados com o intuito de fazer efetiva essa vinculação, pois ela era uma imposição do 

princípio democrático. O chamado método gramatical, ou cânone gramatical, receitava uma 

interpretação que estivesse cingida apenas à literalidade do texto, como se ele já trouxesse 

consigo, imanente, o seu sentido.  

Embora, contemporaneamente, a discussão não se coloque exatamente assim, dizer 

que o intérprete deve ater-se ao significado literal do texto da lei ainda quer dizer que ele deve 

respeitar as disposições do legislador ordinário, tal como grafadas, e não buscar nada fora do 

texto. Subsiste a crença no texto como um universo significativo auto-suficiente, que ostenta 

seu sentido independentemente de quaisquer circunstâncias.  

Por isso, a exaltação do sentido literal se faz acompanhar, via de regra, de uma série de 

interdições. Não cabe ao intérprete conjecturar sobre a finalidade da lei, ou tentar ajustá-la às 

diretrizes constitucionais. Fazer um juízo de ponderação, considerando as circunstâncias 

específicas do caso concreto, isso ainda menos. A defesa da literalidade contra qualquer sorte 

de intervenção do intérprete ainda significa a defesa do conteúdo democrático da vontade do 

legislador, consubstanciada (de forma um tanto misteriosa) no texto da lei.  

Mas tudo isso são elementos simbolicamente agregados à idéia de literalidade. Não é 

possível, todavia, ir mais longe na discussão desses elementos, pois a complexidade do tema 

reclama investigação específica. De qualquer forma, nos parece certo que a recusa à noção 

tradicional de literalidade, de alguma forma, “sabota” o papel dessa noção dentro do discurso 

sobre a interpretação do direito.  

Uma última, porém, importante questão: essa recusa não implica dizer que as 

expressões da linguagem não têm, nem podem ter, um sentido literal. Ela dirige-se a uma 
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certa concepção de literalidade, tal como a descrevemos. A tentativa de banir da linguagem 

expressão tão difundida seria inevitavelmente mal-sucedida. Não é essa nossa intenção.  

Alguns autores contemporâneos oferecem novas e interessantes formulações acerca da 

questão. Umberto Eco, por exemplo, fala na existência de níveis de significado, defendendo (e 

não descartando) que o literal é o primeiro deles.318 Sobre esse significado básico é possível 

propor outros, mais adequados, considerando-se os critério de correção ou sucesso assumidos 

pelo intérprete.  

Essa perspectiva é interessante, porque nos remete às observações de Wittgenstein 

sobre a interpretação e nos permite pensar o problema de uma outra forma. Interpretar, num 

sentido específico, diferente de compreender, é algo que fazemos em determinadas 

circunstâncias, normalmente quando surge algum tipo de dúvida sobre o sentido de uma 

expressão. Essa dúvida nos leva a deter o fluxo do jogo e investigar a gramática da 

expressão.319 O sentido literal parece dispensar esse tipo de investigação. Nós podemos 

compreendê-lo sem dificuldade, e essa compreensão é a conseqüência mais elementar do 

nosso domínio sobre uma língua. O sentido literal, para ser entendido, não reclama 

habilidades de nenhum outro tipo, como, por exemplo, poder traçar analogias ou cruzar 

referências e informações. Voltaremos à questão no capítulo seguinte, após tratarmos da 

gramática de interpretar.  

4.4. Os cânones interpretativos e a percepção de aspectos.  

 

No primeiro capítulo deste trabalho, quando recortamos (de um vasto panorama) os 

problemas ligados à interpretação do direito que pretendíamos analisar, pusemos bastante 

                                                 
318 ECO, Umberto. Os limites da interpretação. Tradução de Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 2000, 
pp. 9-11. 
319 Cf. EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana 
de linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, pp. 79 e ss.  
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ênfase na questão dos métodos interpretativos. Isso porque, partimos da premissa de que um 

dos equívocos fundamentais da hermenêutica jurídica tradicional está na supervalorização do 

papel de tais métodos, apresentados sempre como uma espécie de via privilegiada de acesso à 

verdade - no caso, ao sentido verdadeiro. Temos insistido na impossibilidade de se pensar 

num tal sentido e na necessidade correlata de se recusar qualquer artifício proposto como 

instrumento para sua descoberta.  

Por tudo isso, não poderíamos coerentemente tentar uma reabilitação dos métodos 

interpretativos neste tópico, propondo um conceito mais adequado ou algo do tipo. Não é essa 

a intenção. Está claro para nós que a interpretação não é, absolutamente, algo “metodizável” 

(abordaremos a interpretação, como tema, no capítulo seguinte). Por isso, descartaremos, de 

logo, a expressão “métodos interpretativos”. Falaremos em “cânones interpretativos” neste 

tópico para marcar uma diferença (arbitrária) entre expressões utilizadas tradicionalmente 

como sinônimas. A intenção é tão somente evitar mal-entendidos.  

De alguma maneira ainda mal-explicada, temos a impressão de que os chamados 

cânones interpretativos - como o histórico, o sistemático e o teleológico – podem interferir nas 

interpretações que formulamos dos textos jurídicos; não somente a posteriori, como topoi 

legitimadores (e muitas vezes despistadores), mas de forma autêntica, enquanto procuramos 

uma explicação adequada da regra. Admitir essa interferência não implica pegar o caminho de 

volta às concepções tradicionais, pois a noção de método está descartada, como enfatizamos. 

Parece-nos que ela acontece da seguinte forma: em determinados casos, certos aspectos 

invadem o jogo da interpretação e provocam alguma mudança em seus resultados – mudanças 

às vezes sutis, às vezes não.  

Essa constatação nos remete a um tema ao qual Wittgenstein dedicou considerável 

importância, o da percepção de aspectos. Não que as explicações do filósofo para questão 

possam ser transpostas para a problemática dos cânones. Mas, talvez tomá-las como uma 
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espécie de metáfora imperfeita do modo como eles podem atuar sobre nossas interpretações 

sirva para lançar uma nova luz sobre o tema. Vejamos como Wittgenstein aborda a questão da 

percepção de aspectos, de forma resumida.  

Desde seus escritos no início da década de 30 (escritos de transição), Wittgenstein 

esteve extremamente interessado em encontrar uma explicação satisfatória para o intrigante 

fenômeno da percepção de aspectos, que ele também chamou revelação de aspectos ou 

mudança de aspectos. 320 Através de um exemplo bastante claro, o filósofo apresenta a 

questão: “Observo um rosto e noto de repente sua semelhança com um outro. Eu vejo que não 

mudou; e no entanto o vejo diferente. Chamo esta experiência de ‘notar um aspecto’”.321  

O fenômeno da percepção de aspectos aparece na obra de Wittgenstein ocupando um 

lugar eqüidistante dos temas da interpretação e da visão. Estava curiosamente ligado a um e a 

outro, de uma forma difícil de explicar. Isso fazia com que o fenômeno apresentasse aparência 

de um paradoxo, que Wittgenstein se esforçaria para desfazer. “Ao olharmos para um objeto-

figurado, podemos passar a vê-lo diferentemente, embora vejamos também que o objeto ele 

mesmo permanece inalterado. Parece ter-se alterado e ao mesmo tempo parece não ter se 

alterado”. 322  

Wittgenstein negava que esse paradoxo pudesse ser resolvido em favor de uma 

concepção (empiricista) que apontava os diferentes padrões de movimentação do globo ocular 

como causa da percepção de aspectos alternativos, negligenciados à primeira vista.323 Não 

poderia ser somente isso, embora fosse isso também. O parágrafo seguinte retrata bem a 

inquietação do filósofo:  
                                                 
320 Cf. GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998, p. 51.  
321 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. (IF, II, p. 192)  – substituir tradução. Cf. tb. EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre 
os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana de linguagem. Disponível em: 
<http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, pp. 97 e ss.  
322 Cf. GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998, p. 51.  
323 Cf. GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998, p. 51.  
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Será que a introspecção me diz se se trata de um caso genuíno de ver ou de 
interpretar? Antes de mais, tenho que tornar claro perante mim mesmo o que devo 
chamar interpretação; onde reconhecer se algo se deve chamar um caso de 
interpretação ou de visão. [Nota a margem: ver de acordo com uma 
interpretação].324  
 

Wittgenstein parece resolver o impasse entre o ver e o interpretar da seguinte forma: 

“os relatos da percepção de aspectos são exteriorizações, ou seja, reações espontâneas àquilo 

que é visto. O que muda com a percepção de aspectos são as atitudes e reações perante o que 

é percebido, além do que pode ser feito com o que passa a ser visto”, ou seja, o que muda com 

a percepção de novos aspectos é a compreensão acerca de algo.  

Isso porque, esses aspectos, ao entrarem em jogo, provocam uma espécie de 

recontextualização; o sujeito passa a poder distinguir novas conexões e estabelecer outras 

comparações que antes não poderia, simplesmente porque que não contava com esses novos 

elementos.325 Essa recontextualização, que ocorre espontânea e não deliberadamente, provoca 

uma espécie de deslocamento significativo - às vezes singelo, às vezes radical. As expressões, 

re-situadas, adquirem novos significados.326  

É preciso esclarecer, entretanto, que Wittgenstein não fala especificamente em textos 

ao tratar do tema da percepção de aspectos; fala em rostos, figuras, imagens, pois o tema está 

muito ligado à questão visual, como vimos. Isso não nos impede de levar adiante nossa 

                                                 
324 WITTGENSTEIN, Ludwig. Fichas (Zettel). Tradução de Ana Behran da Costa. Lisboa: Edições 70, 1989, p. 
58. (F, 212).  
325 EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana de 
linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 99.  
326 Alguns exemplos emprestados da literatura e do cinema podem ilustrar essas questões e torná-las mais claras. 
No Cândido, ou o Otimista, de Voltaire, podemos ler todo o livro e compreendê-lo como uma estória um tanto 
trágica, em que a personagem principal é vítima de seguidos infortúnios. Mas na descoberta de que Dr. Pangloss 
é uma caricatura de Leibniz, somos levados a interpretar o livro como uma grande sátira do ambiente intelectual 
e cultural da França, ou da Europa, de fins do século XVIII. Quando assistimos a Clube da Luta, filme de David 
Fincher, lançado em 1999, todo o filme ganha novo sentido se admitirmos que Tyler Burden, personagem 
interpretada por Brad Pitt pode ser o alter-ego de Jack, personagem do ator Edward Norton, jovem empregado de 
uma empresa se seguros, fútil, consumista, insone e de hábitos muitíssimo estranhos. Poderíamos pensar num 
sem-números de outros exemplos, mas esses são suficientes para mostrar que um novo aspecto percebido 
transforma todo o contexto, re-situando seus elementos e fazendo com que eles assumam diferentes significados. 
Cf. Voltaire, F.M.A. Candido.  3 ed. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
Para uma crítica do filme, cf. o site <http://cf.uol.com.br/cinemascopio/criticasf.cfm?CodCritica=350>. Acesso 
em 08.02.2006.  
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analogia, pois importante para o nosso propósito é o argumento: a percepção/consideração de 

novos aspectos provoca uma mudança recontextualizadora e transformadora de sentido. 

Na interpretação de um texto legal, é possível que cheguem ao conhecimento do 

intérprete certas informações a respeito, por exemplo, do contexto histórico-político de sua 

elaboração. Elas provavelmente surtirão algum efeito sobre o “resultado” da interpretação. 

Isso ocorre com muita freqüência em relação ao texto da Constituição Federal. Informações 

sobre o momento histórico, sobre as tensões que marcaram a Constituinte, não raro vêm ao 

auxílio do intérprete que investiga o sentido de uma determinada regra. Elementos desse tipo 

entram em jogo e provocam o aludido deslocamento. 

Assim, o cânone histórico funciona de forma semelhante à percepção de um novo 

aspecto, pois insere no jogo um elemento (uma informação histórica, naturalmente) até então 

não considerado; na verdade, ele ilumina esse novo aspecto, que antes estava à sombra. Podia 

ser que esse aspecto já estivesse lá, à vista; podia ser que não. De uma forma ou de outra, ele 

entra em jogo como um elemento novo, recontextualizador.  

O mesmo pode acontecer se pensarmos no cânone sistemático. Uma regra enunciada 

num outro ou no mesmo texto legal pode provocar uma mudança de interpretação, quando 

considerada. A outra regra (ou regras) pode despontar como um aspecto a ser considerado, 

fazendo com que o sentido da regra interpretada, antes explicado de uma forma, passe a ser 

explicado de outra, ou seja, passe a ser compreendido diferentemente.  

O paralelo que procuramos traçar é singelo e despretensioso. A idéia talvez esteja mal 

expressa, e provavelmente mal pensada também.327 Nosso intuito não era mais que apresentar 

uma possível explicação para a forma como atuam os chamados cânones interpretativos na 

nossa compreensão dos textos legais – se é que eles atuam de alguma forma. Estamos seguros, 

todavia, de uma coisa: eles não funcionam como métodos, não são ritos prescritos para a 

                                                 
327 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Da Certeza. Edição bilíngüe. Tradução de Maria Elisa Costa. Lisboa: 
Edições 70, 2000, p. 103. (C, 358).  
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descoberta do sentido verdadeiro, como tem sido tradicional e reiteradamente afirmado pela 

hermenêutica jurídica.   
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Quinto Capítulo 

A interpretação da regra e os lances do jogo  

 

A linguagem – aquilo que nós chamamos linguagem – é 
tolerante, permite projeções, mas não qualquer projeção 
será aceitável, comunicará. A linguagem é igualmente, 
definitivamente, intolerante – assim como o amor é 
tolerante e intolerante em relação às diferenças; os 
materiais e organismos em relação à pressão; as 
comunidades em relação ao desvio; a arte e a ciência em 
relação à variação.  

Stanley Cavell. The claim of reason.  
 

Sumário: 5.1. “Agora já sou capaz de continuar!”; 5.1.1. A gramática de compreender; 5.1.2. 

A gramática de interpretar; 5.2. Do texto à ação: sobre a necessidade de interpretar a regra; 

5.2.1. A regra e sua extensão; 5.2.2. Acordo e desacordo na aplicação das regras do direito 

(regras claras?); 5.3. Os lances possíveis ou as regras como padrão de correção; 5.4. O sentido 

da aceitabilidade nos contextos decisórios; 5.4.1. Afinal, a questão dos limites; 5.4.2. Regra, 

explicação e concordância – não se joga sozinho o jogo da decisão.  

 

5.1. “Agora já sou capaz de continuar!”. 

5.1.1. A gramática de compreender.  

 

Durante parte considerável das Investigações, Wittgenstein dedica-se à crítica da 

imagem agostiniana da linguagem e suas implicações. Através dela, desconstrói sua própria 

filosofia anterior. Mas há um momento em que é possível perceber uma espécie de mudança 

na tônica do livro. Wittgenstein começa a apresentar e explorar questões que decorrem de 

 139



suas novas proposições. Interessantes e difíceis numa mesma medida, essas proposições 

fazem com que o texto assuma novas direções.328

O parágrafo 139 das Investigações introduz o tema da compressão das expressões da 

linguagem, pressupondo todo o arcabouço conceitual fornecido pelos parágrafos anteriores. 

Só após dissipar a neblina que envolvia o funcionamento da linguagem, a questão da 

compreensão pôde ser adequadamente investigada, pois ela é correlativa do novo conceito de 

significado - aquele que o vincula ao uso das expressões nos diversos jogos de linguagem.  

Para pensar a compreensão de uma nova maneira é necessário “olhar a linguagem não 

como um instrumento de que um agente cognitivo lança mão para representar algo, mas antes 

como uma forma de vida em que existimos e tomamos parte”.329 Essa advertência funciona 

como uma boa introdução para as questões que abordaremos neste capítulo. Descartadas as 

explicações que assimilam a compreensão a processos ou estados mentais, e desvendada a 

relação existente entre tais explicações e o modelo representacionista, quase cedemos à 

“tentação obsessiva” 330 de perguntar, afinal, o que é a compreensão? 

Mas essa pergunta – já estamos avisados – nos aproxima do problema de uma forma 

equivocada. Para evitar mal-entendidos, melhor perguntar pela gramática da expressão. Em 

que sentido empregamos o verbo compreender? Diante de que circunstâncias é lícito dizer que 

alguém compreende?  

Essas duas perguntas são intercambiáveis, por uma razão importante e que deve ser 

esclarecida desde já: a compreensão não é algo qualitativamente distinto dos próprios critérios 

que nos indicam que ela se consuma.331 A afirmação dessa equivalência é transgressora, 

                                                 
328 Cf. BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. 
Vol. I: Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, p. 
357.  
329 MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, jul-dez de 2002, p. 34.  
330 BARBOSA FILHO, Balthazar. Notas sobre o conceito de jogos de linguagem nas ‘Investigações Filosóficas’ 
de Wittgenstein. In Ita – Humanidades. Vol 9, 1973, p. 87.  
331 Cf. MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, jul-dez de 2002, p. 34.  
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contraria o senso comum (que aqui não tem um sentido pejorativo) e por isso é difícil de 

entender e de aceitar. Partiremos dela para, ao final, voltarmos a ela.  

 “Compreender uma proposição significa compreender uma linguagem. Compreender 

uma linguagem significa dominar uma técnica”.332 Isso equivale a dizer que compreender as 

expressões de uma língua é saber como usá-las, é dominar as regras que governam o seu 

emprego em diferentes contextos ou jogos de linguagem. Compreender, portanto, não é o 

mesmo que decifrar uma frase, associando palavras e coisas para montar a imagem que está 

nela representada e que presumidamente foi pensada por aquele que a proferiu. Compreender 

é um agir que nos habilita a tomar parte num jogo; é uma capacidade que se manifesta no 

nosso comportamento.  

A preocupação maior de Wittgenstein é evidenciar, através de diversos exemplos, o 

equívoco das explicações psicologizantes, para as quais compreender o significado de uma 

expressão é atribuir a ela o mesmo significado que pensou quem a proferiu. Ele denuncia a 

concepção difundida de que os signos são como que códigos públicos para comunicar 

pensamentos (privados) e de que compreender é, de alguma forma, apreender os processos 

mentais que subjazem ao uso desses signos.333  

Além do modelo historicamente assumido de linguagem-representação, outras 

situações corriqueiras reforçam essa concepção equivocada. Uma delas é a afirmação de que 

não é possível observar a compreensão de uma outra pessoa, apenas o comportamento que a 

manifesta. Outra, a freqüente experiência de subitamente compreender alguma coisa - 

experiência que nos leva a falar, metaforicamente, numa espécie de iluminação metal. Ou 

então quando afirmamos “agora compreendo!”, não por atenção ao nosso comportamento, 

mas como se houvesse uma experiência característica do compreender, que faz com que a 

                                                 
332 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 320. (IF, 199). 
333 Cf. BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. 
Vol. I: Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, pp. 
359-360. 
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exclamação pereça conseqüência de um fenômeno mental. Finalmente, a experiência de 

compreender alguma coisa que se estende no tempo nos induz a achar que a compreensão é, 

ela mesma, um fenômeno mental com essa característica (perdurar no tempo); por exemplo, 

um processo que acompanha uma leitura. 334   

Essas concepções e situações, que são de certa forma triviais, reforçam a idéia de que 

a compreensão é alguma espécie de fenômeno mental, misterioso e ainda mal explicado. Isso 

pode até não ser de todo um equívoco, pois a compreensão não possui um sentido único e 

definitivo. Quando ordinariamente é identificada com um fenômeno mental, pode-se dizer 

que, nesse sentido, ela permanece de fato sendo algo um tanto misterioso e mal-explicado. 

Mas num sentido preponderante - e sobrelevado por Wittgenstein - a compreensão não é nada 

disso. Ela não é um ato ou ocorrência mental; não é um estado, um processo, uma atividade, 

nem tampouco uma disposição da mente.335  

Em um ensaio intitulado Understanding and ability, parte do primeiro volume de An 

analytical commentary on the Philosophical Investigations, G.P. Backer e P.M.S. Hacker 

apresentam importantes argumentos contra cada uma dessas identificações indevidas.336 O 

que tentaremos fazer, a partir de agora, é apresentar uma síntese dessas refutações, de modo 

que possamos ter claro ao menos o que não devemos dizer acerca da compreensão, se não 

quisermos desencadear uma série de mal-entendidos gramaticais.  

Segundo os autores, a primeira questão a esclarecer é: compreender não é uma 

experiência. Embora exista algo como a experiência de subitamente compreender alguma 

coisa (Aha-Erlebnis), não consiste nisso a compreensão. Uma experiência pode acompanhar a 

                                                 
334 Cf. BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. 
Vol. I: Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, pp. 
360-361.  
335 BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. Vol. I: 
Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, p. 361.   
336 BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. Vol. I: 
Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, pp. 362-
375. Além dos argumentos, tomaremos emprestado, também, os exemplos. Manteremos a organização dos 
próprios autores.   
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compreensão, mas não é o mesmo que ela; descrever uma experiência não é descrever a 

compreensão. Quando compreendemos, nossa face pode se iluminar ou nossa respiração se 

alterar, mas também isso pode acontecer sem que tenhamos compreendido de fato. Nesse 

sentido, tais experiências não são nem necessárias, nem suficientes para a compreensão. Os 

critérios para a compreensão estão nas performances e não nas experiências.337  

Do mesmo modo, antes de dar continuidade a uma série, seguindo uma determinada 

regra, esta pode me ocorrer sem que isso signifique que compreendo realmente a série e sei 

como continuá-la. Posso pensar na regra correta e aplicá-la incorretamente - compreendo mal 

a regra. “Nós insistimos em pensar que quando dizemos ‘Agora eu compreendo!’, o fazemos 

porque compreendemos, e nossas palavras, assim, são um relato de uma ‘experiência 

introspectiva’”.338  

Representar mentalmente o que significa uma determinada expressão, ou seja, fazer 

dela uma imagem metal, também não explica a compreensão. Esse é um equívoco engendrado 

pela crença na necessidade de uma imagem mental que conecte a palavra ao objeto a que se 

refere. Um bom exemplo de como esse tipo de experiência privada não determina a 

compreensão é o seguinte: recebo uma ordem para apanhar uma flor amarela e a imagem de 

uma flor amarela imediatamente me vem à mente. Não significa que compreendi a ordem. A 

simples ocorrência de uma imagem mental apropriada não é garantia da compreensão.339 “As 

                                                 
337 Cf. BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. 
Vol. I: Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, p. 
368. 
338 BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. Vol. I: 
Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, p. 368. No 
original: “We persist in thinking that when we say ‘Now I understand!’, we say so because we understand, and 
therefore our words are a report of an ‘introspectible experience’”. Tradução livre da autora. Cf. tb. 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 280-281. (IF, 151).  
339 Cf. GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. Tradução de Helena Martins. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998, p. 93. O exemplo é deste autor.  
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gramáticas de ‘compreender’ e de ‘ter uma imagem diante da mente’ são totalmente 

diferentes”.340

Compreender também não é um processo. Um processo pressupõe uma passagem de 

tempo (ele perdura no tempo) e consiste numa seqüência de eventos ou ações. Ele pode ser, 

por exemplo, interrompido e, às vezes, resumido. Nada disso se pode dizer da compreensão. 

Wittgenstein também não nega a existência de processos mentais ou seqüências de 

experiências que acompanhem a compreensão. Não podemos dizer se alguém compreende ou 

não quando identificamos quais processos acompanham, por exemplo, o seu escutar. Quando 

indagamos se alguém compreende, não indagamos o que ocorre dentro dela, mas o que ela 

pode fazer. O que determina a compreensão daquele que lê um texto, por exemplo, é sua 

capacidade de recontá-lo, de responder perguntas a seu respeito etc.341  

Compreender não é um estado mental. Não há um estado de compreensão, assim com 

o não há um estado de conhecimento. Um estado continuado, que possa ter medida sua 

duração ou intensidade. É possível dizer que alguém compreende a partir de um certo 

momento, ou até um certo momento, mas não faz sentido dizer que alguém compreende 

continuadamente. Basta pensar que o “cair no sono” daquele que compreende não interrompe 

sua compreensão a respeito de algo.342  

Por fim, compreender não é uma disposição da mente. Essa negativa traduz o esforço 

para desconectar o conceito de compreensão de qualquer sorte de aptidão natural, como se 

houvesse uma tendência de nossa mente para a compreensão. Baker e Hacker advertem que as 

                                                 
340 BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. Vol. I: 
Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, pp. 269. 
No original:  “The grammars of ‘understanding’ and of ‘having an image before one’s mind’ are totally 
different”. Tradução livre da autora.  
341 BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. Vol. I: 
Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, pp. 269-
270.  
342 Cf. BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. 
Vol. I: Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, p. 
273.  
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disposições humanas são, antes, disposições da saúde, de temperamento ou caráter.343 Mas 

essa, evidentemente, é uma questão especialmente complicada, pois adentra em tema que, 

com uma certa velocidade, tem se tornado mais e mais complexo - o da neurociência e da 

filosofia da mente. Acataremos a negativa, sem um maior aprofundamento, por concordar 

com a tese fundamental de que a compreensão não deve ser confundida com qualquer sorte de 

ocorrências privadas. O que quer dizer, simplesmente, que essas noções desempenham papéis 

diferentes na dinâmica da nossa linguagem.  

Assim, embora a gramática de compreender possa revelar afinidades com cada um 

desses fenômenos distintos, a afinidade maior é com a gramática de habilidade, capacidade de 

fazer alguma coisa.344 Se alguém compreende ou não o significado de uma expressão, isso se 

verifica na forma como ele o explica, quando instado a fazê-lo; como ele reage ao 

proferimento (na hipótese de ser ela um comando ou ordem) ou como utiliza a expressão em 

novos contextos. A compreensão é, portanto, um poder-fazer que se materializa, ao mesmo 

tempo, num poder-explicar, num poder-agir de acordo e num poder-empregar ou reempregar 

a expressão.   

A compreensão se exterioriza sempre em ações, ou melhor, ela não é algo diverso 

dessa exteriorização. Não há nada de misterioso ou oculto por trás da compreensão. E se há, 

não é exatamente o que interessa para determinar no que consiste a compreensão. Já vimos 

que, embora possam existir processos ou estados mentais concomitantes, não é aí, no espaço 

da introspecção, que encontramos as pistas para concluir se alguém compreende ou não um 

dado proferimento lingüístico. Essas pistas são públicas, e isso é fundamental.  

                                                 
343 Cf. BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. 
Vol. I: Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, p. 
275.  
344 Cf. BAKER, G.P. e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Philosophical Investigations. 
Vol. I: Wittgenstein: understanding and meaning. Part I – Essays.  Oxford: Blackwell Publishing, 2005, pp. 
384-385.  
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A explicação wittgensteiniana da compreensão como uma habilidade não pode 

prescindir da noção de seguir uma regra, pois compreender o significado de uma expressão (já 

vimos) é dominar a sua gramática, ou seja, as regras para sua utilização. O uso da linguagem é 

uma atividade guiada por regras, e já era assim no Tractatus. Mas o modelo tractatiano não 

era o da linguagem como um jogo, mas como um cálculo - um sistema estruturado 

logicamente que tinha a virtude metafísica de representar o mundo. “Tal cálculo é como uma 

máquina que, alimentada com certas matérias-primas, manufatura determinado produto, de 

maneira exata, organizada e invariavelmente”.345  

Nas Investigações, persiste a importância das regras, mas essas não são mais ocultas e 

inefáveis, mas públicas e inspecionáveis.346 Ao invés de governar de fora nosso agir, elas se 

atualizam na práxis lingüística. Essas regras são aprendidas pelos sujeitos paralelamente ao 

aprendizado de outras atividades, à aquisição de outras habilidades. Nós adquirimos a 

capacidade de utilizar expressões significativamente e isso tem um correlato necessário: nós 

adquirimos a capacidade de compreender as expressões empregues pelos outros.  

Na medida em que a compressão se manifesta publicamente na forma como nos 

comportamos, faz sentido a afirmação de que ela não é algo qualitativamente diferente dos 

próprios critérios que utilizamos para aferir se alguém compreende ou não um dado 

proferimento. Em síntese, “o que determina se compreendemos uma expressão é nossa 

manifestação dessa expressão ser aceita como lance legítimo no jogo de linguagem”.347 E o 

que isso significa para o direito é o tema central das nossas investigações neste capítulo.  

 

                                                 
345 GRAYLING, A.C. Wittgenstein. Tradução de Milton Camargo Mota. São Paulo: Loyola, 2002, pp. 102. A 
advertência acerca da imprescindibilidade da noção de seguir uma regra, assim como a referencia ao Tractatus 
para explicar a transição do modelo de cálculo ao modelo do jogo foram feitas pelo autor, pp. 101-102.  
346 Cf. GRAYLING, A.C. Wittgenstein. Tradução de Milton Camargo Mota. São Paulo: Loyola, 2002, p. 103.  
347 MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, jul-dez de 2002, p. 34.  
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5.1.2. A gramática de interpretar. 

 

Antes de passarmos a ele, entretanto, há uma outra importante investigação gramatical 

a fazer. Em que sentido(s) Wittgenstein utiliza o verbo interpretar? A razão de tratarmos desta 

importante questão ainda neste tópico é que interpretar e compreender são expressões 

aparentadas. Num sentido crucial elas se cruzam e se confundem. Noutro, elas se distinguem e 

nessa distinção encontramos uma boa “deixa” para trabalhar a interpretação dos textos 

jurídicos. Vejamos de que forma se relacionam os regimes gramaticais dessas expressões.  

Não poderia ser diferente, Wittgenstein fala várias vezes em interpretação, mas em 

nenhuma delas cuida de esclarecer o conceito (todo o trabalho descritivo fica para seu leitor). 

Embora diversos os contextos, como observa El-Jaick, a identidade do conceito de 

interpretação se dá por semelhança de família, “havendo entre seus diferentes usos uma 

complexa rede de similaridades e parentescos que se entrecruzam e se sobrepõem”.348 Essa 

autora, que faz uma análise interessante das ocasiões em que Wittgenstein fala em 

interpretação, organizando-as, destaca que há pelo menos duas acepções importantes desse 

termo: a) interpretação como compreensão e b) interpretação como explicação ou 

(re)formulação.349  

Em vários e importantes momentos, Wittgenstein parece empregar o verbo interpretar 

da mesma forma (seguindo as mesmas regras) que emprega o verbo compreender. 

Naturalmente, as expressões têm sentidos equivalentes nesses casos. Isso ocorre, por exemplo, 

                                                 
348 EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana de 
linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>, acesso em 30.09.2005, p. 79. Essa dissertação, defendida 
recentemente no Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
foi de enorme valia para nossa abordagem do tema da interpretação, uma vez que, na literatura sobre 
Wittgenstein, ele raramente recebe um tratamento analítico, independente (metodologicamente) da questão da 
compreensão.  
349 EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana de 
linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, pp. 79-81. A autora menciona 
que o tema da interpretação aparece, direta ou indiretamente, articulado com outros temas da filosofia 
wittgensteiniana. São eles: a definição ostensiva, a (in)determinabilidade do sentido, o seguir uma regra, o 
sentido de um texto, a percepção de aspectos e o nonsense filosófico.  
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quando ele chama atenção, no parágrafo 28 das Investigações, para a possibilidade de 

interpretar o gesto dêitico de várias e diferentes maneiras.350  

Em Cultura e valor, numa passagem escrita provavelmente em 1931, Wittgenstein diz 

que “o trabalho em filosofia – tal como muitas vezes o trabalho em arquitetura – é, na 

realidade, um trabalho sobre si próprio. Sobre a nossa própria interpretação. Sobre a nossa 

maneira de ver as coisas”. Aqui a palavra está empregada num sentido amplíssimo, mais 

próximo ainda de compreender (só que, ao invés de expressões da linguagem, trata-se de 

compreender nossa própria compreensão). Mas essa é uma passagem antiga, que remonta ao 

já mencionado período de transição, e por isso mostra-se um tanto estranha dentro do contexto 

da obra tardia de Wittgenstein.  

Quando o filósofo fala em interpretação nesse primeiro sentido, aplicam-se à noção 

todas as explicações referentes à compreensão. Mas, sem pretender fazer intervenções 

autoritárias da dinâmica da nossa linguagem ordinária, parece-nos mais proveitoso (ganhamos 

em clareza, e isso é importante) manter apartadas as expressões e manejá-las de maneira 

cuidadosa. O segundo significado que se atribui à interpretação parece-nos interessante o 

suficiente para deles nos ocuparmos de maneira mais específica. É com ele que trabalharemos 

a partir daqui, sempre que falarmos em interpretação.  

Em alguns momentos, a interpretação aparece no texto wittgensteiniano como uma 

espécie de “operação de segunda ordem, como um processo especial, ou seja, como uma 

atividade de que se lança mão apenas em certas situações – como quando há algum tipo de 

dúvida, por exemplo”. A dúvida sobre o sentido das expressões faz surgir a necessidade de se 

fazer uma investigação gramatical, de “deter o fluxo de um jogo de linguagem, com a 

explicitação de formas alternativas de se compreenderem suas regras. Nesse caso, a 

                                                 
350 Cf. EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana 
de linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 79. Cf. tb. 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 193-194. (IF, 28).  
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interpretação parece ser tomada como uma espécie de explicação, uma formulação do que se 

entendeu sobre determinada coisa.” 351  

Tomar a interpretação como uma atividade de segunda ordem, todavia, é algo que vai 

de encontro à tendência chamada interpretativista que tomou conta (sobretudo) da filosofia e 

da crítica literária após a superação das concepções tradicionais acerca da linguagem. As 

tentativas de delimitar os casos em que surge a necessidade de lançar mão da interpretação 

soam filosoficamente reacionárias, pois parecem fazer pouco caso da onipresença da 

linguagem. Mas, não achamos que seja assim. Distinguir entre compreensão e interpretação, 

sem supor poder ir além do plano da linguagem para alcançar definições essenciais, parece-

nos uma providência interessante, por possibilitar uma investigação mais profunda e 

consistente dos sentidos da própria interpretação.  

Se não interpretamos o tempo todo, mas em algumas situações especiais - situações 

que envolvem dúvidas – parece que interpretar não tem mais a ver com fixação ou atribuição 

de significados, propósito que se atribui a ato de interpretar de forma praticamente intuitiva. 

De fato, a interpretação está mais próxima de uma explicação de sentido, uma formulação ou 

reformulação do que se interpreta.  Assim como o próprio compreender, esse formular 

também é uma ação. E por ser uma ação, permite sobre si própria alguma espécie de controle. 

Como uma formulação, uma interpretação pode ser avaliada como aceitável ou não. Por 

ocorrer sempre e necessariamente em certos contextos, “[a] própria interpretação é ela mesma 

um lance dentro do jogo – um lance que, dependendo do sentido em que se emprega o termo 

interpretação, pode ser visto como corriqueiro ou especial”.352

 

                                                 
351 EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana de 
linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 80.  
352 EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana de 
linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 81.  

 149



5.2. Do texto à ação (ou sobre a necessidade de interpretar uma regra).  

5.2.1. A regra e sua extensão.  

 

Ao abordarmos o tema da compreensão, chegamos a uma das questões mais 

importantes e mais discutidas da obra de Wittgenstein. A essa altura, já é possível ver que a 

filosofia wittgensteiniana é uma rede bem tecida de conceitos mutuamente dependentes, 

embora apresentados de forma desorganizada (e desorganizadora). Há uma ligação conceitual 

entre significação e utilização de uma regra, indicada pela noção de jogos de linguagem.353 

Falar uma língua ou jogar um jogo equivale a seguir regras. Mas o interesse principal não 

reside na analogia ela mesma, e sim na pergunta “como posso seguir uma regra?”.354  

Após investigar a gramática das expressões compreender e interpretar, encontramo-

nos em condições de tentar responder à questão acima colocada. Ela é de fundamental 

importância no contexto da filosofia de Wittgenstein e as respostas oferecidas por ele 

revestem-se de enorme interesse se a intenção é abordar questões relativas ao direito.  

Aliás, o tema deste tópico é talvez o tema wittgensteiniano que mais atenção ganhou 

da filosofia do direito. As conexões tentadas entre Wittgenstein e o direito partem geralmente 

de suas considerações sobre o “seguir uma regra”.355 Os filósofos do direito têm mostrado 

preocupação com a seguinte questão: é necessário interpretar uma regra para então poder agir 

de acordo com ela? Ou seja: é a interpretação um momento necessário no seguir uma regra?  

A idéia de que a interpretação da regra é o que torna possível passar da abstração da 

regra à faticidade da situação está profundamente arraigada no senso comum acerca do que 

                                                 
353 Cf. BARBOSA FILHO, Balthazar. Notas sobre o conceito de jogos de linguagem nas ‘Investigações 
Filosóficas’ de Wittgenstein. In Ita – Humanidades. Vol 9, 1973, p. 90.  
354 Cf. SPANIOL, Werner. ‘Formas de vida’: significado e função no pensamento de Wittgenstein. In Síntese 
Nova fase. n. 51, 1990, p. 16.  
355 Cf. BIX, Brian. Cautions and caveats for the application of Wittgenstein to Legal Theory. Disponível em 
<http://ssrn.com/abstratct=619123>. Acesso em 06.01.2006, pp. 5-6.  
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significa interpretar, principalmente no caso do direito. Dizer que interpretar a regra é aplicá-

la ao caso é um lugar-comum, entretanto um lugar-comum de grande interesse filosófico. As 

investigações de Wittgenstein nos oferecem algumas boas razões para repensá-la.  

 “[C]ada interpretação está, juntamente com o que é interpretado, suspensa no ar e não 

pode servir-lhe de apoio”.356 Essa intrigante afirmação nos adverte que há algo de errado em 

supor que a interpretação é uma espécie de movimento intermediário entre a regra e a ação de 

segui-la (aplicar uma regra é também seguir uma regra).  

Vimos no tópico anterior que, num sentido relevante, interpretar é parafrasear, é 

oferecer uma reformulação do texto interpretado.357 Admitindo que isso está correto, não há 

porque achar que o que determina nosso agir de acordo com a regra é algo diferente da 

própria regra. Teríamos “tanta razão em nos perguntar como um item chamado de 

‘interpretação’ da norma pode ocasionar a possibilidade de ação em concordância com ela 

quanto de nos perguntar como a própria norma pode fazer isso”.358  

O que nos permite passar do texto à ação não é o alcance de uma interpretação 

adequada da regra, mas uma habilidade - um poder-fazer correlativo da capacidade de 

compreender e falar uma linguagem. A ação de acordo com a regra manifesta a compreensão 

correta da regra, ou mesmo uma interpretação correta da própria regra.  

Aceitar a necessidade de interpretar a regra como condição para poder segui-la torna a 

própria idéia de concordância entre regra e ação complicada. Na medida em que a 

interpretação simplesmente fornece uma nova formulação da regra, subsiste a necessidade de 

                                                 
356 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 319. (IF, 198).  
357 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 322. (IF, 201).  
358 Cf. STONE, Martin. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. In MARMOR, Andrei 
(organizador). Direito e interpretação: ensaios de filosofia do direito. Tradução de Luís Carlos Borges. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 77.  
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interpretá-la, e isso conduz a uma intolerável regressão ao infinito.359 Ou ainda: cada 

interpretação da regra pode sustentar diferentes concepções acerca de como se deve segui-la. 

Parece que é sempre possível adequar a ação à regra valendo-se de uma interpretação. Como 

dizer, então, qual ou quais as formas corretas de seguir a regra? Essa questão pode – embora 

não deva – conduzir a um tipo de ceticismo diante da regra, que pode ser expresso da seguinte 

maneira: o que quer que se faça pode ser conciliável com a regra.  

É preciso ter claro que Wittgenstein não nos incita a abandonar a convicção de que é 

possível dizer quando uma ação está de acordo com ou contraria a regra; ela determina, sim, 

quais os passos a serem dados.360 Para o filósofo, a posição cética está subordinada à 

aceitação da interpretação como uma instância necessária. É o que ele esclarece no parágrafo 

198 das Investigações, que convém transcrever integralmente: 

 
“Mas como é que a regra me pode ensinar aquilo que eu tenho a fazer neste ponto? 
Há sempre uma interpretação que torna conciliável o que quer que eu faça com a 
regra”. – Não, não é isso que se devia dizer, mas antes: cada interpretação está, 
juntamente com o que é interpretado, suspensa no ar e não pode servir-lhe de apoio. 
As interpretações por si não determinam o sentido.  
“Então o que quer que eu faça é conciliável com a regra?” – Deixa-me fazer a 
pergunta desta maneira: o que é que a expressão de uma regra – digamos uma seta a 
indicar um caminho – tem a ver com as minhas acções? Que espécie de conexão 
existe entre elas? Bem, de certo modo a seguinte: fui adestrado a reagir a este sinal 
de uma determinada maneira, e é assim que eu reajo agora.  
Mas com isso apenas especificaste uma conexão causal, apenas explicaste como 
sucedeu que nós agora nos orientemos por meio deste sinal. Não, eu sugeri ainda 
que uma pessoa só se orienta por um sinal na medida em que existir um uso 
contínuo, um costume de se orientar por ele.361  
 

Mas é evidente que todas essas questões envolvem uma grande dificuldade. A 

problemática do seguir uma regra é, de certa forma, um desdobramento da questão 

“fundamental” da filosofia da linguagem: a relação linguagem-mundo.  

                                                 
359 Cf. STONE, Martin. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. In MARMOR, Andrei 
(organizador). Direito e interpretação: ensaios de filosofia do direito. Tradução de Luís Carlos Borges. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 85.  
360 Cf. BAKER, G.P e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Phisosophical Investigations. 
Vol. II: Wittgenstein: rules, grammar and necessity. Oxford: Blackwell, 1985, p. 82.  
361 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 319. (IF, 198).  
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No Tractatus, como explicação para esse problema, Wittgenstein propôs uma teoria 

semântica e uma metafísica sintetizadas numa relação lógica de correspondência entre as 

palavras e o mundo. Nas Investigações, a questão chega de forma completamente diferente. 

Em primeiro lugar, o status de problema filosófico se dilui com a superação do 

representacionismo tractatiano e com a radicalização da finalidade terapêutica da filosofia. 

Em segundo lugar, admite-se a autonomia da linguagem em relação ao mundo e a 

conseqüente arbitrariedade da gramática. Essa “virada” impõe uma nova conclusão: não há 

mais nada de metafísico ou inefável na relação entre a linguagem e a realidade. A aparente 

harmonia entre elas é um feito da gramática.  

A relação entre a ordem e sua execução; entre a vontade e sua contemplação; entre a 

expectativa e sua satisfação; entre a descrição e sua verificação; assim como a relação entre e 

a regra e seu cumprimento, todos são exemplos dessa aparente harmonia. Em todos esses 

casos, algo expresso na linguagem parece antecipar a realidade, parece retratar um evento do 

mundo.362  

Mas não devemos esquecer que essa aparente harmonia é somente o “eco de uma 

orquestração gramatical. O que parece ser uma correspondência metafísica é, na verdade, uma 

articulação intragramatical”.363 Superada a tese de que há uma conexão de ordem ontológica 

entre a linguagem e a realidade, na medida em que proposições verdadeiras figuram estados 

de coisas subsistentes, proposições e fatos estão conectados de várias formas através de 

familiares regras gramaticais. Não há qualquer adequação metafísica entre entidades de 

diferentes planos; ao invés disso, fatos e proposições pertencem uns aos outros. Eles se 

conectam na linguagem.364  

                                                 
362 Cf. BAKER, G.P e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Phisosophical Investigations. 
Vol. II: Wittgenstein: rules, grammar and necessity. Oxford: Blackwell, 1985, pp. 85-87.  
363 Cf. BAKER, G.P e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Phisosophical Investigations. 
Vol. II: Wittgenstein: rules, grammar and necessity. Oxford: Blackwell, 1985, p. 88.  
364 Cf. BAKER, G.P e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Phisosophical Investigations. 
Vol. II: Wittgenstein: rules, grammar and necessity. Oxford: Blackwell, 1985, p. 89.  
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Isso nos leva à conclusão de que o mais forte argumento contra a necessidade de 

pensar a interpretação como uma “ponte” é o de que não há uma descontinuidade essencial 

entre a regra e o seu seguimento. O seguimento da regra é uma extensão da regra; um e outro 

estão na linguagem. “Não há ponte entre a regra e o que está de acordo com ela, pois não há 

abismo para transpor. Há, de um lado, a expressão (formulação) da regra, e de outro, a 

descrição daquilo que é chamado agir de acordo com a regra. Há uma relação gramatical entre 

eles”.365

5.2.2. Acordo e desacordo na aplicação das regras do direito (regras claras?). 

 

Todas as considerações tecidas até aqui têm ampla aplicação também do que diz 

respeito às regras do direito. Wittgenstein não faz qualquer menção a elas, é verdade.366 Mas 

também não há por que achar que ele falava de interpretações e regras de outro tipo.  

Qual a diferença essencial entre regras jurídicas, regras de cortesia ou regras 

gramaticais? Elas não trazem consigo “o” traço essencial que as distingue, tampouco “o” 

traço essencial que as aproxima; mas exibem, em certas circunstâncias, traços que as 

distinguem e que as aproximam, por que são tão semelhantes quanto dessemelhantes.367 Dos 

exemplos citados, é possível dizer que todos são pautas para ação; o que não deve levar à 

afirmação categórica de que “todas as regras são pautas para ação”. Regras de direito, de 

cortesia ou gramaticais, o que Wittgenstein diz é que não é necessário pensar na interpretação 

como uma condição de possibilidade para segui-las - sem esquecer que interpretação aí tem 

um sentido restrito, diferente de compreender.  

                                                 
365 Cf. BAKER, G.P e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Phisosophical Investigations. 
Vol. II: Wittgenstein: rules, grammar and necessity. Oxford: Blackwell, 1985, p. 104.  
366 Cf. BIX, Brian. Cautions and caveats for the application of Wittgenstein to Legal Theory. Disponível em 
<http://ssrn.com/abstratct=619123>. Acesso em 06.01.2006, p. 6. Esse autor contesta a possibilidade de trazer 
para o direito as considerações de Wittgenstein sobre o seguir um regra. Na verdade, ele alerta contra os 
exageros de algumas posturas, entusiasmadas além da medida (a nossa, certamente, estaria incluída entre elas).  
367 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 236. (IF, 76).  
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Tomando a afirmação wittgensteiniana como ponto de partida, tem se discutido 

bastante se, no afã de superar as concepções tradicionais acerca da interpretação – conectadas 

a uma epistemologia decaída, enaltecedora da consciência e da verdade –, não houve uma 

espécie de exacerbação de seu papel. Elevou-se essa noção ao status de condição de 

possibilidade para realização das ações mais triviais, como parar diante de uma placa de 

“pare!”. Alguns autores vêm denunciando essa tendência, que chamam de interpretativismo, 

por enxergar nela ficções equivalentes – embora de tipos diferentes – às presentes na tradição 

suplantada.368  

Martin Stone identifica na origem desse movimento um tipo de interesse fundacional 

pela interpretação: “um tipo de interesse que se revela em observações no sentido de que toda 

leitura, na verdade, toda identificação de um texto, é uma interpretação – não se pode, por 

assim dizer, escapar da interpretação”.369 Contra essa tendência, o autor observa que, 

cotidianamente, “encontramos um uso mais específico de interpretação”, e cita um exemplo 

simples e corriqueiro: 

 
Se, em resposta à pergunta do garçom, você faz um sinal afirmativo com a cabeça e 
ele leva seu prato embora, ninguém tomaria como sinal de refinamento teórico se 
você observar: ‘Veja, ele interpreta meu gesto como pretendi’. Ele compreende seu 
gesto sem interpretá-lo? Nesse caso, parece melhor dizer que a menção à 
interpretação não é bem motivada sem a presença de algum tipo de dúvida, algo que 
torne plausível compreender seu gesto de outra maneira.370

 

O exemplo de Stone ilustra bem o que Wittgenstein quis dizer ao referir-se à 

interpretação como uma espécie de atividade de segunda ordem, de investigação e explicação 

                                                 
368 Cf. MOORE, Michel. Interpretando a interpretação. In MARMOR, Andrei (organizador). Direito e 
interpretação: ensaios de filosofia do direito. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2004, pp. 3 e ss. Cf. tb. STONE, Martin. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. In 
MARMOR, Andrei (organizador). Direito e interpretação: ensaios de filosofia do direito. Tradução de Luís 
Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2004, pp. 47 e ss. Cf. tb. PATTERSON, Denis. Interpretation in 
law. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=702921>. Acesso em 06.01.2006.  
369 STONE, Martin. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. In MARMOR, Andrei 
(organizador). Direito e interpretação: ensaios de filosofia do direito. Tradução de Luís Carlos Borges. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 49.  
370 STONE, Martin. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. In MARMOR, Andrei 
(organizador). Direito e interpretação: ensaios de filosofia do direito. Tradução de Luís Carlos Borges. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 53.  
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de sentido. Há casos em que a necessidade de interpretar passa ao largo, e continuamos a 

jogar de modo espontâneo e contínuo, ou seja, sem precisar interromper o jogo para checar as 

regras e definir o próximo lance. É como se a linguagem simplesmente funcionasse em alguns 

casos.  

Agora, a partir daqui é preciso um pouco mais de cuidado. Assumir a tese de que, no 

fluxo das atividades em que lidamos com textos - dentre elas o direito -, nem sempre 

interpretamos, não implica dizer que há textos que têm a qualidade (imanente) de serem claros 

e que por isso dispensam a interpretação. Não há textos em si claros – e isso é muito 

importante. Retrocederíamos “a uma página bem-marcada da filosofia se disséssemos que há 

um ponto em que é impossível duvidar, tendo em vista a ‘clareza e distinção’de uma idéia, ou 

em que uma frase adere ao pensamento que represente e não permite nenhuma outra 

compreensão”.371 Não é isso que se quer dizer. Não é a clareza do texto em si que dispensa a 

interpretação, isso seria um nonsense. A clareza não é independente do contexto, nem 

independente do sujeito e de sua habilidade de compreender.  

O que quer dizer então clareza no contexto de aplicação das regras do direito?372 Quer 

dizer apenas que, em parte considerável das situações, as regras são seguidas sem que surjam 

dúvidas a respeito de como segui-las. À vista de certas circunstâncias, indagar sobre seu 

sentido é, simplesmente, desnecessário. Parece correto dizer que uma regra é clara quando ela 

serve para guiar os julgamentos numa série de casos comuns - quando há um hábito 

(aprendido) de reagir a ela de uma certa forma. Se há um desacordo significativo em sua 

prática de aplicação, não se pode atribuir-lhe tal característica. Agora, esse desacordo deve ser 

efetivo, e não mera possibilidade. Isso porque, “qualquer expressão lingüística está sujeita, a 
                                                 
371 STONE, Martin. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. In MARMOR, Andrei 
(organizador). Direito e interpretação: ensaios de filosofia do direito. Tradução de Luís Carlos Borges. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 53.  
372 Essa questão diz respeito à identificação pós-positivista de casos fáceis e casos difíceis. Não vamos abordá-la 
diretamente, mas acreditamos que as colocações que se seguem podem servir para compreensão matizada da 
distinção. Sobre essa questão, cf. AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable: um tratado sobre a 
justificação jurídica. Tradução de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991, 
pp. 23-25.  
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priori, a tal possibilidade: nenhuma explicação dela pode satisfazer a exigência de solucionar 

toda dúvida possível sobre como deve ser aplicada”. 373

Como a clareza não é um traço essencial da regra, mais uma característica que ela 

pode assumir em determinados contextos, não se deve nem admitir nem excluir, 

antecipadamente, a possibilidade de que essa clareza tenha lugar. Já estamos prevenidos 

contra um ideal de determinação; é preciso que também estejamos contra uma 

impossibilidade absoluta de determinação, igualmente fictícia.374  

Para ilustrar tudo isso, o recorrente exemplo do poste de sinalização parece adequado. 

Será sempre necessário interpretá-lo para poder seguir sua orientação? Provavelmente não. 

Parece evidente o que o sinal exige. Mas essa evidência não tem nada de cartesiana, ela é um 

efeito da estabilidade da nossa linguagem. Ainda com Stone: 

 
[N]o contexto de nosso modo de vida (uma vida em que coisas como direções, 
estradas, caminhos, deslocamentos, indicações, localizações, destinos, distancia, 
desvios, e assim por diante, desempenham um papel proeminente), o poste de 
sinalização oferece uma instrução definida. Despido desse contexto, o sinal está 
morto; abre-se uma lacuna entre o próprio sinal e sua aplicação, e surge a questão: 
como essa lacuna pode ser transposta? Mas a questão parece compulsória apenas 
porque esquecemos que o sinal está vivo nos assuntos práticos dos seres 
humanos.375

 

Assim, os problemas parecem surgir quando a linguagem entra de férias.376 Destacar 

texto e contexto para investigar o sentido do texto em si faz surgir a necessidade de construir 

uma ponte entre ele e a situação (ou porque não, entre a linguagem e o mundo). Com Stone, 

acatar a imprescindibilidade da interpretação sugere não apenas uma incapacidade de sermos 

claros, mas uma “impotência metafísica” de sê-lo. Todo o ato de compreensão ou julgamento 

                                                 
373 STONE, Martin. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. In MARMOR, Andrei 
(organizador). Direito e interpretação: ensaios de filosofia do direito. Tradução de Luís Carlos Borges. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 54.  
374 Não podemos esquecer que a noção de determinação surge mitigada em Wittgenstein, se comparada com a 
utilização que dela foi feita pela tradição essencialista. E é com esse sentido “mais fraco” que estamos lidando.  
375 STONE, Martin. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. In MARMOR, Andrei 
(organizador). Direito e interpretação: ensaios de filosofia do direito. Tradução de Luís Carlos Borges. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 81.  
376 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: Nova 
Cultura, 1999, p. (IF, 39).  
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passa a requerer, como condição de possibilidade, a mediação da interpretação. “Portanto, a 

interpretação tornou-se como que um par de óculos colorindo tudo o que vemos. Tirar esses 

óculos seria fazer o mundo desaparecer ou, pelo menos, deixar sem forma nossas práticas 

normativas”. 377   

5.3. Os lances possíveis.  

 

Ao tratarmos do problema da determinação, no capítulo anterior, enfatizamos que a 

complexidade da nossa linguagem não se compraz com um ideal de determinação, como 

acalentado pelos teóricos e filósofos do direito. Não é possível, num só golpe, alcançar toda a 

aplicação da palavra378 – esse é um importante argumento contra a aposta na eficiência (e 

utilidade) das definições para assegurar a previsibilidade do sentido das expressões e das 

próprias regras.  

Por mais completa que possa ser uma explicação, ela não poderá encerrar todas as 

diferentes formas de aplicar a palavra, ou seja, ela não poderá antecipar todos os seus 

possíveis sentidos.379 Afinal, assim como um ideal de determinação não está previsto no que 

diz respeito ao sentido, um ideal de completude não está previsto no que diz respeito às 

explicações. Não há como falar sobre a linguagem sem querer falar, também, sobre 

possibilidades.  

                                                 
377 STONE, Martin. Focalizando o direito: o que a interpretação jurídica não é. In MARMOR, Andrei 
(organizador). Direito e interpretação: ensaios de filosofia do direito. Tradução de Luís Carlos Borges. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 66.  
378 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 318. (IF, 197).  
379 “[A]ssim como se tem a impressão que o movimento da máquina está nela aprioristicamente, igualmente tem-
se a idéia de que entender uma palavra deve consistir em se apoderar de alguma coisa que contém todas as 
possibilidades de uso antes mesmo de seu proferimento”. EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da 
interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana de linguagem. Disponível em: 
<http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 103. Cf. tb. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações 
filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 315-318. (IF, 194).  
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Embora tenhamos insistido nessa recusa, aceitamos a tese de que, em determinadas 

situações, os significados das expressões simplesmente estão disponíveis, à vista, e por isso 

dispensam qualquer esforço interpretativo – entendida a interpretação como uma atividade de 

segunda ordem, comprometida com a elucidação do significado/reformulação da regra. 

Aceitamos, inclusive, a possibilidade de falarmos num sentido claro, ressalvando, todavia, 

que essa clareza jamais poderia ser concebida como uma qualidade imanente ao texto. 

Quando essa possibilidade se faz presente, não tem lugar a dúvida e, conseqüentemente, não 

tem lugar a interpretação; embora ambas sejam sempre possíveis.   

E não há contradição entre essas afirmações, como à primeira vista se poderia supor. 

As recusas e aceitações a que nos referíamos são compatíveis dentro do marco das idéias de 

Wittgenstein. O que poderia ser tomado como uma inconsistência é, na verdade, um efeito da 

gramática da nossa linguagem que, embora não possa ser observada de fora, nos faculta 

suficiente segurança na hora de jogar com as palavras (suficiente, não absoluta).  

O equilíbrio entre a estabilidade e a mutabilidade do sentido das expressões é 

garantida pelo equilíbrio entre a flexibilidade e a inflexibilidade da gramática. Esse equilíbrio 

é uma das características mais interessantes da nossa linguagem, pois não vai buscar nada fora 

dela para justificar-se. A citação de Stanley Cavell epigrafada ilustra-o muitíssimo bem: a 

linguagem é tolerante e intolerante em relação à novidade, assim como as sociedades, o amor, 

a ciência ou a arte.380 Até porque, como eles, é uma construção da vida em comum dos 

sujeitos e, com eles, está entrelaçada no interior das formas de vida.  

A linguagem não reconhece adjetivações superlativas – determinada, exata, completa 

ou previsível; mas nem por isso ela deixa de funcionar. Da mesma forma, o direito, que 

também é linguagem. Os prejuízos que advém com a superação do ideal de determinação, por 

exemplo, não são maiores que os benefícios – já aprendemos isso com Hart. É importante 

                                                 
380 Cf. CAVELL, Stanley. Excursus on Wittgenstein’s vision of language. In CAVELL, Stanley. The claim of 
reason: Wittgenstein, skepticism, morality, and tragedy. Nova Iorque: Oxford University Press, 1999, p. 182.  
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para o direito, como o é para as demais instituições aludidas, que a linguagem seja em alguma 

medida imprecisa e até mesmo imprevisível.  As expressões da linguagem podem sempre ser 

usadas de novas formas - e interpretadas de novas formas também. Não há artifícios 

(métodos, definições etc.) capazes de banir essa possibilidade, por mais que se refine o arsenal 

da hermenêutica jurídica.  

Assim, a imprecisão é a possibilidade aberta para a novidade, exatamente como 

previam os modernos. Mas não deve haver pesar nessa aceitação; essa característica da 

linguagem não é mais um problema a ser contornado, mas um fator a ser considerado. Ela não 

instala uma contingência radical no que diz respeito aos significados e por isso não deve 

causar perplexidades. Até porque, se observarmos bem, o papel de uma sentença no jogo de 

linguagem é sempre algo novo, “tenha ela sido factualmente produzida ou não – pois o 

contexto particular em que ela é usada, de que depende aquilo que ela faz, jamais se repete. 

Nesse sentido, dominar uma língua é ter uma habilidade que é colocada em exercício em 

situações sempre renovadas”.381  

Mas dispomos sempre de um quadro de referencias382 que nos permite transformar o 

novo em familiar e compreendê-lo; embora esse processo nem sempre seja simples ou 

espontâneo. Presente a dificuldade, entra em cena a interpretação para restabelecer as 

condições para que o jogo possa prosseguir, recompondo a nossa habilidade de poder jogá-lo.  

Agora, por mais que diversas interpretações sejam sempre possíveis, é importante 

admitir que elas têm um fim. Esse fim, contudo, não é lógico383 – haja vista a possibilidade 

não eliminável de formular novas expressões – e sim pragmático: paro de interpretar quando 

encontro condições para agir; quando recobro a capacidade de compreender o que é 

                                                 
381 MARTINS, Helena. Sobre a estabilidade do significado em Wittgenstein. In Veredas: revista de estudos 
lingüísticos. Vol. 4, n. 2. Juiz de Fora: Editora da UFJF, jul/dez de 2002, p. 36.  
382 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 323. (IF, 206).  
383 EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana de 
linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 126.  
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interpretado e manifestar essa compreensão de alguma forma (explicar o sentido, reempregar 

a expressão, seguir a regra etc.). Wittgenstein diz, no parágrafo 235 das Fichas:  

 
Se vir o símbolo pensado ‘de fora’, torno-me consciente de que ele se poderia 
interpretar de uma ou outra forma; se se trata de um passo no decurso dos meus 
pensamentos, então é uma paragem que me é natural, e a sua posterior possibilidade 
de interpretação não me ocupa (ou preocupa). Tal como ter uma tabela e utilizá-la, 
sem me preocupar com o fato de que uma tabela é susceptível de várias 
interpretações.384

 

Portanto, mesmo diante da possibilidade sempre presente de interpretar 

diferentemente, nem sempre somos instados a fazê-lo. Quando não falha a nossa habilidade, 

simplesmente seguimos jogando; resta saber se nosso lance será aceito, tendo em vista as 

regras do jogo.  

5.4. O sentido da aceitabilidade nos contextos decisórios.  

5.4.1. Afinal, a questão dos limites.  

 

 “O jogo de linguagem é caracterizado pelo que podemos e não podemos fazer”.385 

Aceitar essa premissa é um passo indispensável para que o tema da aceitabilidade pode ser 

colocado.386 É preciso acreditar que, embora as expressões possam ser usadas de incontáveis 

                                                 
384 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Fichas (Zettel). Tradução de Ana Berhan da Costa. Lisboa: Edições 70, 
1989, p. 63.   
385 WITTGENSTEIN, Ludwig. Fichas (Zettel). Tradução de Ana Berhan da Costa. Lisboa: Edições 70, 1989, p. 
87. (F, 345).  
386 Não podemos deixar de fazer, aqui, uma advertência importante. O tema da aceitabilidade foi trabalhado, no 
direito, com grande visibilidade, pelo jusfilófoso finlandês Aulis Aarnio, na parte final de seu livro Lo racional 
como rasonable: um tratado sobre la justificación jurídica. Mas a abordagem do autor, nesse livro, está muito 
distante daquela que pretendemos fazer neste trabalho. a começar pelo fato de o que Aarnio enquadra a questão 
da aceitabilidade dentro do arcabouço conceitual da teoria da argumentação jurídica, atrelando-a às regras do 
discurso racional. O autor fala em “aceitabilidade racional” como “uma propriedade do resultado final do 
procedimento de justificação jurídica”. Pontos de vista interpretativos aceitáveis são aqueles melhores 
justificados, e Aarnio chega a enumerar os critérios (precondições) para que seja possível discernir quais 
alcançam essa categoria (por exemplo, “as fontes do direito devem ter sido usadas segundo a forma estabelecida 
pelas regras da interpretação jurídica”). Aarnio explica que a racionalidade que deve marcar a escolha entre 
pontos de vista interpretativos é uma racionalidade comunicativa, de matriz habermasiana, vinculada ao diálogo 
e ao convencimento. É ela que está, segundo o autor, na base da compreensão humana e, também, na base da 
aceitabilidade. A proposta de Aarnio é que a aceitabilidade seja considerada um princípio regulador da 
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formas e possam, assim, apresentar incontáveis sentidos, elas não podem ser usadas de 

qualquer forma, nem podem apresentar qualquer sentido. Não são rígidos e definitivos os 

limites, mas eles existem e nos permitem distinguir entre lances que são possíveis e que não 

são possíveis no jogo. 

Quando falamos em limites – e falar em aceitabilidade é também falar em limites – é 

preciso ter em mente que eles estão fixados nos contextos lingüístico-pragmáticos em que as 

expressões são utilizadas. A limitação não está na expressão ela mesma, ainda menos em 

qualquer sorte de entidade correspondente, “mas no jogo em que ela é uma peça”.387 Não é 

preciso regressar à tradição semanticista e pensar que esses limites são impostos por uma 

complicada relação de correspondência entre a palavra e seu referente. Temos insistido na 

tese de que a normatividade da linguagem explica essa questão de forma mais satisfatória.  

Aceitáveis ou inaceitáveis são os lances nos jogos de linguagem. E decidir conflitos 

que envolvem regras de direito também é algo que fazemos com nossa linguagem. O controle 

quanto à adequação recai sobre as ações dos participantes, manifestações públicas de sua 

compreensão acerca das regras. Compreender uma expressão da linguagem é equivalente a 

saber usá-la. É dominar o seu regime gramatical. Já tratamos desse tema e, ao fazê-lo, 

concluímos que a compreensão não é algo essencialmente diferente dos critérios que indicam 

que ela se consuma. Nada está oculto; nada que seja indispensável para falarmos em 

compreensão.  

                                                                                                                                                         
dogmática jurídica, que pode ser enunciado da seguinte forma: “A dogmática jurídica deve procurar alcançar 
aquelas interpretações jurídicas que possam contar com o apoio da maioria numa comunidade que pensa 
racionalmente”. Mas não temos certeza de que o caminho indicado por Aarnio nos afasta da tradição que, neste 
trabalho, procuramos criticar. Ademais, o que nos interessa, por ora, é estudar a aceitabilidade dos significados 
produzidos nos contextos de decisão e não da decisão jurídica propriamente, e Aarnio parece tratar das duas 
coisas indistintamente. Por fim, o autor trabalha sobre referenciais teóricos não abrangidos, de forma principal, 
pela nossa pesquisa. São essas as justificativas para o fato de não abordamos as idéias de Aarnio de maneira 
específica nesta dissertação; essa tarefa ficará para uma outra oportunidade. Cf. AARNIO, Aulis. Lo racional 
como razonable: um tratado sobre a justificação jurídica. Tradução de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp. 236-250 e 284-288, principalmente.  
387 EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana de 
linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 130.  
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Também é assim com a interpretação – mantida a diferença gramatical apontada 

vantajosamente por Wittgenstein. Tudo o que interessa quanto a ela está à vista dos jogadores. 

A adequação da interpretação manifesta-se na sua aptidão para restabelecer a possibilidade de 

seguir jogando o jogo da linguagem, ou seja, para recompor uma habilidade frustrada pela 

dúvida. Essa habilidade igualmente manifesta-se num poder-explicar, num poder-empregar e 

num poder-seguir (a regra).  

Como falar uma língua é uma atividade guiada por regras, compreendê-la também é. 

Há sempre uma regra guiando o emprego significativo de uma expressão lingüística. 

Compreendê-la abrange também a possibilidade de indicar essa regra, que é uma razão para 

ação. Mas essa regra pode ser simplesmente a explicação do sentido – que pode ser sempre 

solicitada -, pois a explicação do sentido funciona como um padrão de correção. É por isso 

que há uma correspondência entre as noções de significado e de regra, uma ligação 

conceitual.388  

Essa relação entre significados e regras é suficiente para que possamos (re)pensar o 

problema da aceitabilidade. Como dizíamos, não é necessário tomar a linguagem como um 

sistema de signos para a representação do mundo, tampouco o significado como uma entidade 

essencial, para tematizar a questão dos limites. Ao contrário, com a superação dessas 

concepções é que encontramos melhores possibilidades para abordá-la.   

As concepções representacionistas escamoteiam a complexidade da linguagem e, ao 

engendrarem a falsa imagem de que para cada expressão há algo no mundo que lhe 

corresponda, transformam essa relação de correspondência em um padrão de correção. Aliás, 

dentro dessa perspectiva, não se fala tanto em correção quanto em verdade. E onde a idéia de 

verdade exerce toda sua força simbólica, não há espaço para se falar em possibilidade, nem 

tampouco em aceitabilidade.  

                                                 
388 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Da Certeza. Edição bilíngüe. Tradução de Maria Elisa Costa. Lisboa: 
Edições 70, 2000, p. 31. (C, 62).  
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A clássica imagem da linguagem-representação está originalmente ligada ao tema da 

verdade, daí a supervalorização das relações de correspondência. Como na teoria do 

conhecimento, na filosofia da linguagem a verdade também depende da confirmação de uma 

correspondência, só que entre a linguagem e o mundo. A crença na significação essencial – o 

sentido verdadeiro que a palavra carrega - obsta o surgimento da preocupação fundamental 

com a adequação dos significados não à realidade, mas às regras do jogo. 

Com a pragmática de Wittgenstein, fomos levados a abandonar a crença na 

possibilidade pensar o significado fora-de-contexto. Convém sempre perguntar pelos jogos de 

linguagem em que a expressão pode ser aplicada.389 A pragmática questiona a eficiência das 

antecipações abstratas: o inesperado está sempre à espreita, e por mais completa que seja a 

explicação fornecida, ela nunca pode dar conta de todas as possibilidades de usar e 

compreender as palavras. Mas ela reforça a idéia de que a penalidade para a transgressão das 

regras dos jogos de linguagem é o sem-sentido. Logo, ela recompõe a segurança supostamente 

perdida com a superação (já tardia) das essências com a ênfase no caráter normativo das 

nossas atividades lingüísticas.  

5.4.2. Regra, explicação e concordância – não se joga sozinho o jogo da decisão.  

 

Lances possíveis, tendo em vista as regras do jogo, são lances aceitáveis. Mas, essa 

forma de caracterizá-los tem a virtude de chamar a atenção para um aspecto que não pode ser 

negligenciado: falar em lances aceitáveis é também falar em sujeitos que os possam aceitar. 

Além de ser um lance legítimo no jogo é necessário que esse jogo não seja do tipo que se joga 

sozinho; é preciso sempre jogá-lo com alguém. Exatamente como no jogo da decisão, que se 

joga com as regras da linguagem e do direito, e que exige grande habilidade de seus 

participantes.  
                                                 
389 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 252. (IF, 96).  
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É possível errar ao jogar o jogo, compreender equivocadamente o sentido ou formular 

uma interpretação inadequada da regra. Mas isso se manifestará na ação dos jogadores – tanto 

o erro quanto a percepção do erro; tanto o lance ilegítimo quanto a não aceitação do lance. 

Todos os jogadores devem dominar as regras do jogo e devem poder explicá-las de forma 

satisfatória. A habilidade de seguir jogando é uma habilidade que pode ser recomposta, pois o 

equívoco quanto à aplicação de uma regra não necessariamente significa a impossibilidade de 

jogar o jogo. Divergências de opiniões devem poder ser resolvidas, embora não seja possível 

antecipar uma fórmula eficaz de como fazê-lo.  

Saber aplicar uma regra – que é a habilidade de poder segui-la – não é o resultado de 

um ato de conhecimento, algo que um sujeito, sozinho, pode alcançar contando apenas com 

sua consciência.390 Posturas solipisistas391 não explicam bem o aprendizado de hábitos 

comuns, regularidades partilhadas. Wittgenstein faz questão de sublinhar que acreditar seguir 

uma regra não é o mesmo que segui-la de fato. Não estão no sujeito, individualmente, os 

critérios que lhe permitem aferir a correção de sua própria performance.  

Aprendemos a agir de uma determinada forma diante de certas expressões da 

linguagem. Mas isso não quer dizer que a compreensão da regra ou o comportamento de 

acordo com ela (o que dá no mesmo, na perspectiva Wittgensteiniana) é um comportamento 

mecânico; não é. As regras não são causas e sim razões para a ação, e como tais devem poder 

ser enunciadas sempre que os sujeitos forem instados a fazê-lo.  

Não há nada, então, de inefável ou oculto situado além da forma como as regras são 

seguidas. Compreender a regra é saber como segui-la; compreender uma expressão da 

linguagem é saber como empregá-la; compreender um texto é saber como recontá-lo, explicá-

                                                 
390 Aceitar que existe uma diferença entre compreender a regra e saber aplicá-la está na origem das posturas 
céticas. Essa distinção é falsa; se não fosse, seria possível saber aplicá-la e não saber se está correta a aplicação. 
Quando alguém compreende a regra pode aplicá-la corretamente, se não o faz, é por que não a compreendeu 
corretamente. Reconhecemos na aplicação que alguém faz da regra a sua própria compreensão da regra. Cf. 
DIAS, Maria Clara. Kant e Wittgenstein: os limites da linguagem. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000, p. 
56.  
391 Cf. MARCONDES, Danilo. Filosofia, linguagem e comunicação. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2000, p. 142.  
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lo. A compreensão manifesta-se publicamente em certas habilidades, em certas ações. 

Também ocorre assim com a interpretação. Ambas (interpretação e compreensão são 

expressões aparentadas) estão sempre à vista, são sempre lances sujeitos à aceitação dos 

demais jogadores.  

“Seguir uma regra é uma prática da linguagem, cujo critério de compreensão é 

expresso pela própria regularidade da ação em determinados contextos”.392 É preciso pensar 

em regularidades para pensar em padrões, e também em correção. Mas essas regularidades 

podem ser quebradas e podem ser recompostas, às vezes diferentemente. Elas podem ser 

recompostas porque existe uma convergência - que não é simplesmente uma convergência de 

opiniões - entre os falantes de uma língua, que compartilham uma série de coisas na medida 

em que compartilham uma mesma língua. Graças a isso, há sempre a possibilidade de 

recompor o fluxo da comunicação.  

Assim, a valorização (teórica) das regularidades não deve criar uma falsa impressão de 

que há apenas uniformidades nas atividades de seguir regras, ou que há apenas convergências 

entre aqueles que seguem regras. A novidade está sempre à espreita – mas ela deve poder ser 

explicada, e isso faz com que não seja puro acaso.  

Wittgenstein admite que é sempre possível indicar razões para as nossas ações, até o 

ponto em que atingimos a rocha dura e simplesmente afirmamos “é assim que eu ajo”.393 Mas 

quando chegamos a fazê-lo, é porque encontramos o fim da cadeia de razões: o espaço (ético) 

das regularidades aprendidas, onde há um acordo forte entre formas de vida. Podemos chamá-

lo de fundamento se assim quisermos, mas não podemos esquecer que a fixidez desse 

fundamento é uma apenas impressão causada pelo movimento ao seu redor.394  

                                                 
392 DIAS, Maria Clara. Kant e Wittgenstein: os limites da linguagem. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000, 
p. 56.  
393 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: Nova 
Cultura, 1999, p. 96. (IF, 217).  
394 WITTGENSTEIN, Ludwig. Da certeza. Edição bilíngüe. Tradução de Maria Elisa Costa. Lisboa: Edições 70, 
2000, p. 54. (C, 152).  
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Conclusão 

 

No pensamento há também uma época para o cultivo 
e uma época de colheita. 

Wittgenstein, Cultura e Valor.  
 

 

 

 

Dizíamos, na introdução, que este trabalho se parecia com um álbum. Tomamos 

emprestada a comparação wittgensteiniana para explicar que ele não estava organizado de 

forma perfeitamente linear; era antes uma coleção de questões submetidas a uma investigação 

a partir da pragmática da linguagem. Ao final do trabalho, essa característica, certamente, se 

faz mais visível.  

Por essa razão, talvez seja interessante (ou, pelo menos, útil) fazer uma espécie de 

retrospectiva das principais questões abordadas e, ao mesmo tempo, uma síntese das 

conclusões que fomos alcançando no caminho. Antes de fazê-lo, duas observações nos 

parecem importantes. Muitas outras questões poderiam compor o panorama deste trabalho, 

considerando que há uma série de diferentes problemas que têm na origem uma concepção 

representacionista da linguagem. De outro lado, algumas das questões abordadas, por sua 

complexidade, mereciam investigação mais aprofundada - estamos cientes disso.  

Mas, o diálogo que pretendíamos provocar entre a filosofia de Wittgenstein e a 

interpretação do direito foi apenas iniciado. Há uma série de outras questões para investigar, 

inclusive a plausibilidade das conclusões aqui alcançadas. O jogo da crítica não chega ao fim; 

é sempre necessário jogar outra partida. 

No primeiro capítulo desta dissertação, vimos que uma teoria da interpretação do 

direito nasceu metodológica e preocupada em garantir que não teria lugar o arbítrio no 

 168



momento da aplicação das regras às situações concretas. A preocupação fundamental era 

instrumentalizar o postulado da segurança jurídica, identificado com a estrita vinculação do 

juiz ao texto elaborado pelo legislador racional. Esse postulado parecia ameaçado pelas 

características da linguagem através da qual eram veiculadas as prescrições legais. Era 

necessário manter sob controle as possibilidades significativas do texto, ou melhor, neutralizá-

las. O método desponta, então, coma a garantia mais eficaz contra a imprecisão e contra a 

imprevisão, ao lado das definições (essenciais).  

Esse modelo hermenêutico – ainda hoje predominante – exibia e exibe as 

características mais marcantes do paradigma filosófico sobre o qual ganhou forma. O apego a 

uma noção fortíssima de método e a adoção não-tematizada de uma visão representacionista e 

instrumental da linguagem. Não-tematizada porque a indiferença em relação à linguagem 

como tema filosófico é, também, uma característica da filsofia-epistemologia da modernidade.   

Fizemos o caminho de volta a Platão para mostrar as origens dessa concepção acerca 

da linguagem. No Crátilo, para que a linguagem possa dizer das coisas o que elas são, é 

necessário que os nomes sejam também verdadeiros, e a verdade de um nome depende de sua 

adequação a uma entidade estável – a essência inteligível das coisas.395 Platão já apresentava, 

portanto, a linguagem como um instrumento para a representação do mundo, inaugurando 

uma tradição fundacionista que se estendeu até meados do século XX. Para essa tradição, o 

fundamento da linguagem é o mundo e a ligação entre as palavras e as coisas é a condição de 

possibilidade da significação.  

Embora sempre matizada, essa tradição conservou o mesmo argumento, permitindo-

nos vislumbrar uma espécie de continuidade na história das reflexões (filosóficas) sobre a 

linguagem. Essa continuidade só vai ser quebrada com as idéias do segundo Wittgenstein, 

pois a sua “primeira filosofia” ainda pensava a linguagem como um espelho do mundo. No 

                                                 
395 PLATÃO. Crátilo. Tradução de Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001, pp. 45-47. 
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Tractatus, uma forma lógica comum à linguagem e ao mundo, de caráter transcendental, 

assegurava a possibilidade de representação (ou figuração) dos fatos - estados de coisas 

subsistentes - pela proposição. E o mundo era a totalidade dos fatos, enquanto a linguagem, a 

totalidade das proposições.396

O Wittgenstein das Investigações Filosóficas subverte toda tradição anterior 

proclamando a autonomia da linguagem em relação ao mundo e estilhaçando sua unidade em 

incontáveis jogos de linguagem.397 A significação ganha uma explicação absolutamente 

original: ela não tem nada a ver com os objetos do mundo, e sim com as funções que 

desempenham as expressões em contextos interacionais específicos. A linguagem passa a ser 

encarada como uma atividade, que aprendemos ao tempo em que aprendemos uma série de 

outras atividades que com ela estão entretecidas no interior de uma forma de vida.  

Romper com as perspectivas referencialistas implica superar a procura por entidades 

extralingüísticas que possam ser chamadas de significados. A linguagem não precisa buscar 

fora dela nada para que possa funcionar, isto é, significar. As palavras não significam porque 

correspondem a tais entidades e sim por que desempenham alguma função dentro dos 

contextos regrados (jogos) de que participam. 398

Assim, o uso significativo de uma expressão é um uso que concorda com a sua 

gramática, ou seja, as regras que governam o seu emprego. A sanção para a transgressão das 

regras gramaticais é o sem-sentido. A normatividade da linguagem passa, então, a explicar a 

questão da estabilidade dos significados - e também da possibilidade da comunicação - sem 

precisar recorrer a nada que esteja fora dela própria. A metáfora do espelho cede lugar à 

                                                 
396 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lógico-filosófico. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 29, 36 e 52. (TLP, 1.1; 2.17 e 4.001).  
397 EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana de 
linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 133.  
398 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 189-190. (IF, 23).  
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metáfora do jogo, ao mesmo tempo em que uma visão metafísica cede lugar a uma visão 

pragmática da linguagem. No parágrafo 97 das Investigações, Wittgenstein diz:  

 
Estamos debaixo da ilusão de que o peculiar, o profundo, o essencial da nossa 
investigação, reside no fato de ela tentar captar a essência incomparável da 
linguagem, isto é, a ordem que relaciona entre si os conceitos de proposição, 
palavra, inferência, verdade, experiência, etc. Esta ordem é um Super-ordem entre, 
por assim dizer, super-conceitos. Enquanto as palavras “linguagem”, “experiência”, 
“mundo”, se têm uma aplicação, ela tem que ser tão humilde como a das palavras 
“mesa”, “candeeiro”, “porta”. 399  
 

Certamente esse seria o teor da resposta que Wittgenstein daria a Dworkin, para 

dissuadi-lo de seguir buscando uma significância essencial. Palavras como “democracia”, 

“justiça” ou “liberdade”400 têm uma aplicação freqüente na nossa linguagem ordinária. 

Portanto, é nela que devemos procurar o seu significado, observando as regularidades na sua 

utilização; indagando sobre as regras e critérios que as pessoas seguem e consideram ao 

empregá-las. Não há razão para postular a existência de uma estrutura profunda, de natureza 

normativa, por trás de cada conceito de cunho político ou jurídico.  

Dworkin sub-valoriza as investigações gramaticais por assumir uma perspectiva 

meramente instrumental da linguagem e não vislumbrar toda a complexidade implicada na 

afirmação wittgensteiniana de que a essência está na gramática. Aprender a empregar a 

palavra democracia é aprender, de alguma forma, o que é a democracia; é aprender a tomar 

parte nas formas de vida que a contém.401  

Por trás da postura semanticista de Dworkin, o que há é o desejo comum de ultrapassar 

o plano da linguagem e alcançar um nível mais profundo, no qual estão guardadas as 

definições essenciais e os sentidos verdadeiros. A preocupação é quase sempre a mesma: 

assegurar um grau máximo de determinação, de precisão e, conseqüentemente, de previsão.  

                                                 
399 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 252. (IF, 97).  
400 DWORKIN, Ronald. Hart’s postscripit and the character of political philosophy. Disponível em 
<http://www.law.nyu.edu/clppt/program2001/readings/readingshart/rdhartcolloquium2.pdf>. Acesso em 
06.01.2006, pp. 8-11. 
401 Cf. CAVELL, Stanley. Excursus on Wittgenstein’s vision of language. In CAVELL, Stanley. The claim of 
reason: Wittgenstein, skepticism, morality, and tragedy. Nova Iorque: Oxford University Press, 1999, p. 172.  
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 Mas esse ideal de determinação, acalentado pelos teóricos do direito, é totalmente 

incompatível com a recalcitrância da expressão em ter o seu sentido circunscrito de uma vez 

por todas. A possibilidade de antecipar significados, com um máximo de segurança, através 

de definições essenciais, não está prevista. A linguagem, tal como funciona ordinariamente, 

apresenta um certo grau ineliminável de imprecisão, e isso não deve ser considerado um 

problema. Os significados são estáveis graças às regras que governam nossas práticas 

lingüísticas - regras que são contra-fáticas na medida necessária para garantir a comunicação; 

moldáveis na medida necessária para assimilar o novo.  

Embora interdições autoritárias na dinâmica da nossa linguagem sejam inúteis, 

investigar a gramática de uma expressão e tentar manejá-la de forma mais diligente é uma 

providencia importante - evita mal-entendidos. Falar em literalidade, por exemplo, requer 

algum cuidado, pois vimos que a concepção dominante - que toma o sentido literal como um 

sentido fora-de-contexto - não se sustenta mais.402 Não faz sentido invocar a literalidade como 

uma garantia contra exageros interpretativos, pois não há um sentido forjado em um não-

lugar, que possa ser tomado como parâmetro de correção. Estes existem, mas também são 

contingentes, ou seja, contextualmente dependentes.  

No final do capítulo quatro, voltamos à questão dos métodos interpretativos abordada 

no início do trabalho. Vimos que tais métodos, como ritos para o descobrimento do sentido 

verdadeiro, são ficções engendradas sobre um paradigma filosófico em vias de superação. 

Mas vimos também que, num sentido bem mais singelo, a consideração de elementos 

históricos, sistemáticos ou teleológicos interferem na compreensão do sentido dos termos e 

das regras do direito, tal como traços percebidos no rosto de alguém, ou nuances percebidas 

nas obras literárias. A questão da percepção dos aspectos pareceu-nos uma boa metáfora para 

explicar como ocorrem esses deslocamentos significativos.  

                                                 
402 SEARLE, John. Expressão e significado: estudos da teoria dos atos de fala. Tradução de Ana Cecília G.A. 
de Camargo e Ana Luiza Marcondes Garcia. São Paulo: Martins Fontes: 2002,  p. 184.  
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Chegamos à conclusão que essas recusas - todas relacionadas não só à superação das 

teses representacionistas e referencialistas, mas também à aceitação de uma concepção 

pragmática - impõem uma reconsideração do tema dos limites do sentido, isto é, de sua 

aceitabilidade nos jogos de linguagem. Antes de chegar a essa questão, entretanto, foi 

necessário fazer uma pausa para uma investigação importante: as gramáticas de compreender 

e de interpretar.  

Para Wittgenstein, a gramática dos verbos compreender e interpretar se cruzam e se 

afastam em sentidos crucias, daí a utilidade de elucidá-las. O filósofo esclarece que interpretar 

é uma ação que somos levados a executar em circunstâncias especiais, de dúvida em relação 

ao sentido das expressões ou regras. Quando a dúvida frustra o normal andamento do jogo, 

surge a necessidade de recompor nossa habilidade de seguir jogando através de uma 

explicação de sentido ou reformulação403 – surge a necessidade de tornar familiar um 

enunciado cujo sentido não está disponível para nós.  

O acatamento dessa perspectiva mais restrita acerca da interpretação nos permite uma 

abordagem mais específica do problema. Ausentes as dúvidas, vimos que a interpretação de 

uma regra não é uma condição de possibilidade para seu seguimento.404 O agir de acordo com 

a regra exprime a habilidade de compreender uma língua; aprendemos a fazê-lo ao tempo em 

que aprendemos outras tantas atividades.  

A inclinação no sentido de tomar a interpretação como uma ponte é motivada, 

sobretudo, pela pressuposição de que há uma descontinuidade essencial entre a linguagem e o 

mundo, daí a necessidade de pensar em algo que nos possa conduzir do texto à ação. Com 

Wittgenstein, chegamos à conclusão de que a regra e a ação de acordo com ela estão ambas na 

                                                 
403 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 222. (IF, 201).  
404 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, pp. 319-322. (IF, 198, 199, 201).  
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linguagem. A adequação entre regra e ação é algo que podemos ver na gramática, pois o que 

temos é a expressão textual da regra e a expressão textual de seu cumprimento. 405   

Há certas concordâncias – que não são concordâncias de opinião, mas de formas de 

vida406 – que nos permitem passar do texto à ação, sem titubear. Nessas hipóteses, posso 

inclusive dizer que o sentido da regra é claro, mas não porque essa clareza é uma 

característica imanente ao texto, e sim porque, na forma de vida em que a regra se insere, há o 

hábito reiterado e aprendido de segui-la. Mas, insista-se, essa clareza não é uma qualidade da 

própria regra, é uma característica circunstancialmente atribuída em virtude de uma 

concordância (precária, porque a discordância está sempre à espreita) na prática de segui-la.  

Nem toda ênfase que a pragmática põe na normatividade da linguagem é capaz de 

banir a possibilidade de novos sentido. Como não há uma explicação capaz de antecipar todas 

as formas de aplicar a expressão, não há como antecipar todos os sentidos que ela pode 

assumir em diferentes e imprevisíveis contextos. Incontáveis sentidos são sempre possíveis, 

assim como também incontáveis formas de interpretá-los.  

Mas isso não nos conduz a uma regressão ao infinito, pois embora muitas 

interpretações sejam possíveis, elas nem sempre são necessárias. E nas hipóteses em que são 

necessárias elas têm um fim. Esse fim é pragmático e não lógico.407 Supor um fim lógico 

seria supor a possibilidade de ver de fora a linguagem e suas regras. A interpretação tem um 

fim quando restabelece as condições para ação, ou seja, para seguir o jogo.  

Resta saber se o lance – a interpretação, como uma espécie de paráfrase, assim como a 

compreensão e suas manifestações são lances nos jogos de linguagem – será aceito pelos 

demais jogadores.  

                                                 
405 Cf. BAKER, G.P e HACKER, P.M.S. An analytical commentary on the Phisosophical Investigations. 
Vol. II: Wittgenstein: rules, grammar and necessity. Oxford: Blackwell, 1985, pp. 85 e ss.  
406 Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas.  Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 334. (IF, 241).  
407 EL-JAICK, Ana Paula Grillo. Sobre os limites da interpretação em uma perspectiva wittgensteiniana de 
linguagem. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/bdtd>. Acesso em 30.09.2005, p. 126.   

 174



Como decidir divergências que envolvem o direito é algo que podemos fazer com a 

nossa linguagem, é possível falar num jogo da decisão. Esse é um jogo que se joga com as 

regras da linguagem e do direito – característica que o afasta, por exemplo, do jogo da 

explicação científica e o aproxima do jogo da criação de leis. É também um jogo que não se 

pode jogar sozinho: é imprescindível que nossos lances sejam aceitos pelos demais jogadores, 

pois não estão na consciência os critérios que dizem quanto a sua correção. Mais, não é um 

jogo do tipo em que podemos make up the rules as we go along, tampouco que podemos 

mudar as regras as que go along.408 Se um jogador segue suas próprias regras, bem como 

ignora a participação dos demais jogadores (fazendo valer os seus próprios critérios), 

provavelmente não joga o jogo da decisão, mas um outro jogo qualquer.409  

É preciso não esquecer que o jogo é uma metáfora utilizada para enfatizar o caráter 

contextual e regrado de nossas práticas lingüísticas – dentre elas, o direito.  

As regras do jogo da decisão devem ser dominadas pelos seus jogadores – isso é 

imprescindível para que ele possa ser jogado. Todos os lances devem poder ser explicados, 

isto é, os jogadores devem ter a habilidade de enunciar as razões de suas ações. As regras 

podem ser essas razões. Mas acreditamos que não basta poder enunciá-las, é imprescindível 

também poder explicá-las. Essa é a melhor forma de avaliar se a regra é bem compreendida, 

uma vez que a explicação do sentido é a melhor prova da compreensão, aliás, ela se confunde 

com a própria compreensão, na medida em que esta é uma habilidade que se manifesta 

publicamente (de forma simples: se compreendo, posso explicar). Mais uma vez, não estão no 

campo da introspecção os critérios que indicam se alguém compreende – seguir a regra não é 

acreditar seguir a regra - mas na sua performance.  

                                                 
408 “E não há também o caso em que jogamos e – ‘make up the rules as we go along’? E há também aquele que 
as mudamos - ‘as we go along’”. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução de M. S. 
Lourenço. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 242. (IF, 83). Os trechos em inglês foram 
mantidos do original. A tradução seria “fazer as regras enquanto jogamos”.  
409 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução de M. S. Lourenço. Coimbra: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 321. (IF, 200).  
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Como dizíamos, no jogo da decisão as explicações de sentido são sempre exigíveis. 

Nelas, entretanto, não devem entrar referencias “despistadoras” - como as referências aos 

métodos, às definições abstratas ou ao (super-)sentido literal, por exemplo. Esses artifícios 

não explicam; ao contrário, eles têm um efeito pernicioso que é dispensar a explicação – 

servem como álibis. A simples menção aos métodos 410 (mais poderoso dos artifícios) parece 

resolver a necessidade de explicação, escamoteando a real habilidade ou inabilidade do 

intérprete para explicar o sentido e defender a adequação do seu lance.  

Deve ser livre a explicação do sentido, deve manifestar autenticamente a 

compreensão, de modo que ela possa ser aceita como válida - possível à vista das regras do 

jogo - ou recusada. Livre no sentido de descompromissada com qualquer sorte de 

“criterização” pré-estabelecida, pois, quanto menos subterfúgios, mais explícita a habilidade 

dos jogadores. E assim, essa liberdade traduz-se em mais segurança, o que não é um paradoxo 

fora da teologia metodologista (que tem curiosa sobrevida no direito). A explicação, que 

manifesta a capacidade de tomar parte nos jogos de linguagem, é garantia mais eficaz contra a 

possibilidade do arbítrio na aplicação das regras.  

Essa conclusão nos aproxima da questão da aceitabilidade de uma outra forma. O 

cerne da questão não está na antecipação de definições e métodos capazes de conduzir até o 

sentido correto (que no paradigma representacionista é também verdadeiro), mas na 

possibilidade de explicá-lo de forma satisfatória. É preciso lembrar que a palavra predição 

não está bem empregada quando se pretende falar sobre comportamentos humanos. Assim, 

cartas na mesa, ampla a possibilidade de controle sobre as habilidades dos jogadores – vem 

daí toda a segurança em que podemos pensar. Mais que isso, vertigem; necessidade atávica de 

procurar sempre por algo mais profundo. 

 

                                                 
410 Lembrando que é a uma noção fetichizada de método que dirigimos nossa crítica. 
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