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O conceito de compreensão - a mudança de perspectiva de Wittgenstein após uma 

experiência docente 

 

 

Como saber se um aluno compreendeu algo? Seja este algo um teorema da 

matemática, uma questão de geografia ou uma peça musical. A compreensão ocorre apenas 

através da linguagem? Como então explicar a compreensão do que não é comunicado 

verbalmente? O que permite ao professor dizer que teve êxito ao ensinar um determinado 

conteúdo? Essas são algumas questões que interessam ao profissional da educação e que ao 

mesmo tempo intrigam os filósofos, dentre os quais, o austríaco Ludwig Wittgenstein 

(1889,1951), que atuou como professor primário por seis anos em meio a reflexões 

filosóficas próprias sobre as relações entre linguagem, pensamento e mundo. Neste caso, 

parece que houve uma inversão na ordem “natural” dos acontecimentos, pois ao invés de 

concepções filosóficas fundamentarem novas teorias pedagógicas sobre o ensino e a 

aprendizagem como sói acontecer... curiosamente foi a experiência do cotidiano escolar no 

contexto da reforma escolar do ensino na Áustria dos anos vinte que parece ter propiciado 

novas idéias ao jovem filósofo, a ponto de ter reformulado radicalmente o que havia 

apresentado em sua obra magistral, o Tractatus Lógico-Philosophicus
1, escrita ao longo da 

primeira grande guerra e apenas publicada em 1922. 

No Tractatus, o jovem Wittgenstein apresentara uma teoria figurativa da linguagem, 

onde esta era vista como suporte material para a transmissão dos sentidos, pois o que dá 

vida ao signo seria o pensamento, e pensar o signo seria aplicá-lo ao mundo.Assim, desta 

                                                 
1 O Tractatus, como ficou conhecida esta primeira obra de Wittgenstein, era um tratado de lógica e filosofia 
que teve grande influência sobre o círculo de Viena e também inspirou muitos filósofos de Cambridge e 
Oxford que tinham como tema central a análise da linguagem, inclusive os filósofos analíticos da educação, 
como Gilbert Ryle, e Israel Scheffler, dentre outros, que se debruçaram sobre questões da filosofia da 
educação através de uma análise da linguagem. Cf. Ryle, G. “Teaching and Training”. In: Peters, R. S. (org.) 
The Concept of Education. Londres, Routledge & Kegan and Paul, 1968 e “Expressões sistematicamente 
enganadoras”. In: Coleção Os Pensadores, vol. 52, 1975 e Scheffler, I. A Linguagem da Educação. São Paulo: 
Edusp/Saraiva, 1978. 
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perspectiva tractariana, uma proposição com sentido é aquela que representa um fato do 

mundo. Ainda segundo Wittgenstein, uma proposição pode ser decomposta em outras 

proposições até se chegar a proposições que não possam ser mais analisáveis, as chamadas 

proposições elementares (ou atômicas). O sentido da primeira (proposição complexa) é 

assegurado pela correspondência destas últimas com os fatos do mundo, 

independentemente destes ocorrerem. Não interessava ao filósofo naquele momento da 

elaboração do Tractatus como se dava a aplicação da lógica ao mundo empírico, esta seria 

uma questão para os cientistas das mais diversas áreas do conhecimento. 

Embora o Tractatus ainda seja considerada por muitos a obra capital de 

Wittgenstein, com conseqüências epistemológicas em diversas áreas do conhecimento, irei 

me deter aqui apenas em um aspecto: sua concepção de significado proposicional, que foi 

alterada radicalmente no final dos anos vinte, após ter lecionado durante seis anos como 

professor primário em três vilarejos recônditos da Áustria. Segundo alguns de seus 

biógrafos e comentadores de sua obra, esta experiência docente pode ter contribuído 

significativamente para a reformulação de suas reflexões iniciais sobre as relações entre 

linguagem, pensamento e mundo2. De fato, no final da década de vinte, Wittgenstein não 

via mais o sentido de uma proposição lingüística como resultado da relação isomórfica 

entre seus constituintes e os constituintes do fato representado ouo afigurado (abbildet), 

mas como o conjunto de usos que fazemos dela. As implicações desta mudança de 

perspectiva são muitas, mas o que interessa aqui é a possibilidade de esclarecer as questões 

filosóficas levantadas pelas diferentes concepções sobre o conceito de compreensão 

vigentes no contexto escolar, tendo como norte as mudanças nas reflexões posteriores de 

Wittgenstein.3 

Não é simples explicitar esta passagem da experiência docente de Wittgenstein para 

sua nova abordagem da linguagem após o Tractatus4, e nem é este o propósito desta breve 

                                                 
2 Cf. Bartley III, 1978, Moreno, A. R., 2003 e Monk, R. Wittgenstein, o dever do gênio. São Paulo, 
Companhia das Letras, 1995. 
3 Estas novas reflexões foram publicadas parcialmente na obra Investigações Filosóficas, e também em outras 
obras póstumas organizadas pelos seus herdeiros testamentários a partir de excertos de seu diário pessoal e 
das anotações de aula de alguns de seus alunos. Além do Tractatus, e o artigo “Some Remarks on Logical 
Form”, as Investigações Filosóficas é a outra única obra organizada, parcialmente, pelo próprio Wittgenstein, 
dentre todo o material publicado. 
4 Algumas tentativas neste sentido já vem sendo feitas, embora ainda bastante esparsas e sem muito 
aprofundamento. A obra de Bartley utilizada neste texto oferece algumas hipóteses interessantes, mas sua 
abordagem é mais biográfica do que conceitual. 
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comunicação. Pretendo aqui apenas apresentar duas hipóteses de pesquisa, ainda a serem 

mais bem elaboradas, com a expectativa de que possam lançar luz sobre a questão da 

compreensão e suas relações com o ensino. A primeira delas supõe a existência de uma 

relação quase que direta entre as discussões pedagógicas vigentes no começo do século XX 

com a mudança de perspectiva de Wittgenstein sobre os temas centrais do Tractatus. E a 

segunda, que a experiência docente foi fundamental para as críticas que Wittgenstein vai 

endereçar à concepção referencial da linguagem (presente em Santo Agostinho) e ao 

essencialismo platônico, temas recorrentes ao longo de toda a sua obra posterior. Como 

essas duas hipóteses têm uma relação estreita entre si, argumentaremos ora a favor de uma, 

ora a favor de outra, alternativamente, tendo como foco a questão das relações entre ensino, 

significado e compreensão. 

 

Alguns poucos elementos biográficos 

 

Wittgenstein (1889-1951) nasceu em Viena, Áustria, e após ter estudado em uma 

escola técnica em Berlin, inicia em 1908 seus estudos em engenharia na Universidade de 

Manchester, na Inglaterra. Seu interesse pela filosofia foi despertado ao ler a obra do 

grande lógico e matemático Gottlob Frege, que o aconselhou a continuar os seus estudos 

com Bertrand Russell, também matemático e filósofo, e professor em Cambridge. Russell e 

Frege compartilhavam do mesmo projeto filosófico: explicitar os fundamentos da 

aritmética e da matemática através das leis da lógica. Para isto era necessário elaborar uma 

linguagem ideográfica que eliminasse as ambigüidades da linguagem ordinária, e que 

traduzisse em símbolos lógicos exatamente o pensamento (lógico). Wittgenstein se 

incumbe desta tarefa e, ao dar prosseguimento ao ideal de seus mestres, produz sua 

primeira grande obra já mencionada acima, o Tractatus Lógico-Philosophicus, finalizada 

quando era prisioneiro dos italianos na primeira grande guerra. 

O Tractatus foi escrito na forma de aforismos, e termina misteriosamente com os 

seguintes dizeres: “Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar”. Em outras 

palavras, apenas as proposições das ciências empíricas poderiam ser enunciadas com 

sentido, uma vez que o critério de sentido de uma proposição seria a sua eventual 

correspondência com um fato do mundo. Conseqüentemente, todas as demais proposições, 
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como as da ética, estética, religião e inclusive a própria filosofia seriam sem sentido, por 

não designarem nenhum fato do mundo, além de absurdas, por não serem logicamente 

articuladas. Assim, enquanto filósofo, Wittgenstein não teria mais o que dizer após o 

Tractatus. Restava ao homem comum levar agora uma vida sóbria e exemplar, que 

expressasse seus valores éticos (Moreno, 2003, p.36). Em 1919 Wittgenstein retorna a 

Viena, e dentre as possibilidades de trabalho que se abriram após o término da guerra, uma 

delas era o magistério... bem longe da filosofia. 

Durante os nove meses de cativeiro como prisioneiro de guerra em Monte Cassino, 

na Itália, tornara-se amigo de Ludwig Hänsel, que havia sido professor primário em um 

ginásio de Viena. É bem provável que tenha sido sob sua influência e também 

impressionado pelos escritos de Tolstoi, que também havia se dedicado ao ensino em seu 

trabalho com os camponeses, que Wittgenstein decide tornar-se professor primário. 

Inscreve-se numa das primeiras escolas de formação de professores que estavam sob a 

supervisão de Otto Glöckel, líder da reforma escolar austríaca que ainda estava sendo 

implantada. No regime anterior era grande a influência das idéias do filósofo alemão 

Johann Friedrich Herbart (1776-1841), considerado o fundador da Psicologia Científica. 

Herbart afirmava em seus escritos pedagógicos que o espírito a ser educado era 

inicialmente desprovido de toda faculdade. Segundo ele, “a máquina espiritual passa a ser 

composta pelas ‘representações’, formadas pelas percepções e idéias que vem do exterior”. 

(Rosa, 1999, p.245). Estas idéias seriam associadas entre si, formando idéias mais 

complexas, daí o nome de “associacionismo”, como ficou sendo conhecida sua psicologia 

filosófica. 

Com o advento da nova república austríaca, iniciou-se uma contestação das 

diretrizes pedagógicas vigentes, consideradas autoritárias e conservadoras, e que, portanto, 

estariam formando um aluno passivo e mero reprodutor do conhecimento. Glöckel vai 

propor uma nova escola, a escola do trabalho (Arbeitsschule), onde o aluno deveria 

participar ativamente das lições, contrapondo-se, assim, a uma mera memorização e 

armazenamento dos conteúdos. O trabalho manual passa a ser introduzido e a aquisição do 

conhecimento deveria se dar através da atividade da criança ou do esclarecimento das 

coisas por elas mesmas. Esta reforma educacional era vista como uma necessidade política 
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que tinha como finalidade libertar os camponeses e a classe operária dos grilhões do regime 

anterior e torná-los cidadãos participantes de uma democracia (Bartley, 1978, pp.77-8). 

É neste contexto que Wittgenstein inicia em 1920 seu trabalho como professor no 

vilarejo de Trattenbach, um lugar bastante pobre e remoto em meio às montanhas da 

Áustria, com pouco mais de 800 habitantes. A única escola de Trattenbach tinha por volta 

de 36 alunos, sendo a maioria filhos de camponeses e alguns de operários de uma fábrica de 

lã. Como em outros vilarejos, encontrava-se em estado arrasador após a primeira grande 

guerra e, para seus habitantes, a palavra democracia não tinha outro sentido que não o de 

separação do antigo império e de perdas causadas pela guerra. Logo Wittgenstein se 

decepciona profundamente com os habitantes adultos de Trattenbach, mas estabelece uma 

relação intensa com uma boa parte de seus alunos, os quais passavam o dia todo com ele, 

mesmo após o período de aulas (ao invés de retornarem para casa e ajudarem os pais nos 

afazeres cotidianos, o que fará com que Wittgenstein não seja bem visto por estes). 

Após dois anos lecionando em Trattenbach, irá para outros dois vilarejos, Puchberg 

e Otherthal, permanecendo sempre dois anos em cada lugar. Em todas as escolas em que 

trabalhou juntava cuidadosamente esqueletos de pequenos animais para usar nas aulas de 

zoologia elementar e de história natural. Construía também modelos de máquina a vapor, 

polias e outros mecanismos. Organizava excursões a outros locais, saídas que eram 

recomendadas pelo programa da reforma de Glöckel. Todas estas atividades condiziam com 

os dois grandes princípios da reforma: atividade pessoal (selbstätigkeit) e educação 

integrada (Bartley, 1978, p.93). Mas em meio a todas estas atividades, Wittgenstein se 

empenhou particularmente na elaboração de um dicionário ortográfico junto às crianças nas 

escolas em que lecionou, atitude que irá transcender, como se verá em seguida, uma mera 

preocupação pedagógica. 

 

O dicionário ortográfico de Wittgenstein 

 

Ao invés de memorizar informações transmitidas pelo professor, como se praticava 

na escola antiga, os reformadores austríacos encorajavam os alunos a terem uma 

participação mais ativa no processo de aprendizagem. Por exemplo, antes de 1919, as 

regras de ortografia eram ditadas na lousa e aprendidas de cor. Com a reforma escolar as 
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crianças passaram a ser incentivadas a descobrirem por si estas regras. Os trabalhos de 

redação eram elaborados livremente de início sem que houvesse uma preocupação do 

professor com a ortografia ou mesmo com a gramática. Era mais importante garantir que os 

alunos pudessem primeiro se expressar livremente, sem os constrangimentos da gramática 

ou de uma ortografia correta, para depois introduzi-los gradualmente a estas regras5. Assim, 

ao invés de uma compartimentalização rígida das matérias de ensino, o ensino da gramática 

e da ortografia foi integrado ao ambiente e aos costumes do aluno. O mestre teria a 

liberdade para determinar como e quando os alunos passariam de um tema para outro, e o 

modo de integrá-los e de conectá-los: “Não havia, por exemplo, um momento reservado 

para a leitura ou para a ortografia enquanto tais. Embora as linhas diretivas fossem 

indicadas, eram os interesses dos alunos que deveriam determinar a organização do período 

escolar.” (Bartley, 1978, p.95) Em outras palavras, a construção dos sentidos dos temas 

estudados não repousava sobre unidades estanques a serem previamente aprendidas, não 

haveria “unidades mínimas de significado” como condições necessárias para o aprendizado 

de qualquer conteúdo. 

Contrariando o procedimento recomendado de não corrigir inicialmente os erros 

ortográficos e gramaticais dos alunos, mas sem se opor ao espírito da reforma, Wittgenstein 

vai propor a seus alunos a confecção de um dicionário ortográfico durante as aulas, que 

tinha como objetivo facilitar a aprendizagem ativa da ortografia e da gramática. Assim, 

pressupunha que o aprender a se expressar teria que ser acompanhado necessariamente de 

um seguimento das regras gramaticais e ortográficas, a serem aprendidas e não 

descobertas. Este trabalho com os alunos resultou na publicação de um dicionário 

ortográfico, publicado em 1926, que continha por volta de 5.700 palavras. Segundo Bartley: 

 

“Wittgenstein começou a compilação [do dicionário] com a ajuda de seus alunos 

desde 1921. Solicitava a cada aluno que preparasse em casa e organizasse por si próprio seu 

dicionário pessoal contendo as palavras que ele havia utilizado em suas próprias redações. 

Wittgenstein por sua vez compilava uma lista do professor contendo as palavras corrigidas. 

                                                 
5 É interessante notar como estas diretrizes ainda são predominantes nas orientações curriculares atuais, em 
particular no Brasil, com a adoção do construtivismo como referência teórica central pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997), como vemos nos slogans construtivistas “é a criança que constrói o seu 
próprio conhecimento”, “o aluno aprende fazendo”, etc.. 
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Esta lista ficava disponível na sala de aula como ‘dicionário dos alunos’. Se por ocasião de 

outras redações, levantava-se uma dúvida sobre a ortografia ou sobre certos empregos de 

uma palavra, os alunos podiam consultar eles mesmos o dicionário para o qual haviam 

contribuído.” (Bartley, 1978, pp.93-4) 

 

Ao longo da confecção do dicionário, Wittgenstein empregava o dialeto usado pelas 

crianças para ensinar a gramática, como também decidiu incorporar ao dicionário algumas 

palavras do dialeto utilizadas por elas. Era importante que aprendessem a escrever 

corretamente palavras que tivessem sentido para elas e que fossem utilizadas 

corriqueiramente. Muitas das palavras que constavam dos dicionários tradicionais não eram 

incorporadas, por não serem usadas no cotidiano do aluno. Entretanto, ao ensinar conteúdos 

das diferentes disciplinas, Wittgenstein tinha uma certa predileção em começar com casos 

particularmente interessantes, mesmo se fossem de difícil compreensão, contrariando assim 

o costume vigente de se introduzir os temas através de exemplos mais fáceis de serem 

apreendidos, para só depois ir apresentando situações mais complexas. Estas atividades 

num certo sentido não estavam em consonância com os princípios da reforma, tanto a 

confecção do dicionário (que antecipava o uso correto das palavras) como a introdução de 

temas muitas vezes de difícil compreensão, sem uma preocupação com uma suposta 

naturalidade na ordem dos conteúdos. Isto mostra que Wittgenstein não se sentia preso a 

uma determinada concepção pedagógica, qualquer que fosse ela, embora tivesse aderido às 

diretrizes da reforma de Glöckel em seus aspectos mais gerais, como promover a atividade 

pessoal e integrar os conhecimentos aprendidos. Estas orientações parecem ter sido 

decisivas não só para o seu êxito como professor como também para a sua mudança de 

olhar sobre as questões filosóficas de fundo do Tractatus, ressuscitadas ao longo de sua 

experiência docente. Esta hipótese tende a se confirmar quando se lê o prefácio que 

Wittgenstein redige para a publicação do dicionário que havia elaborado conjuntamente 

com seus alunos. 

Entre outras observações de Wittgenstein sobre o processo de organização e seleção 

das palavras, chama a atenção, sobretudo, os princípios utilizados por ele na confecção do 

dicionário, que esclarecem, a meu ver, como esta atividade docente pode ter levado o 

filósofo e professor a mudar radicalmente suas idéias sobre as relações entre linguagem, 
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pensamento e mundo, expostas no Tractatus6. E, por conseguinte, apontar para algumas das 

conseqüências desta guinada para as atuais concepções de compreensão, ainda hoje sob 

forte influência da escola nova. 

 

O filósofo e professor 

 

 No prefácio ao dicionário ortográfico Wittgenstein critica os dicionários existentes 

na época em que lecionou, por serem muito volumosos e de difícil manejo, contendo um 

número muito grande de palavras que a criança nunca utiliza; ou então, dicionários 

abreviados que pecam pela ausência das palavras mais freqüentes e comuns que são usadas 

na vida cotidiana. Para evitar estes problemas, e enfrentar a dificuldade de selecionar e 

dispor as palavras no dicionário de modo que a criança tivesse mais facilidade para 

consultá-lo, Wittgenstein adotou os seguintes princípios: 

 

1. Selecionar apenas as palavras com as quais os estudantes das escolas primárias 

austríacas estivessem familiarizados. Assim, muitas das palavras alemãs que não 

eram usadas na Áustria foram descartadas. Vemos aqui, muito claramente, o critério 

do uso para a seleção das palavras. Wittgenstein justifica da seguinte maneira esta 

sua decisão: “se o estudante procura freqüentemente palavras em vão, ele ficará 

inseguro, seguindo-se disto que ele não consultará mais o dicionário”. 

2. Nenhuma palavra é fácil demais para não constar do dicionário, são exatamente as 

palavras mais utilizadas que as crianças erram ao escrever. 

3. As palavras compostas também devem ser incluídas quando é difícil para a criança 

reconhecê-las como tais, ou se a procura por elas pode levá-las a erros. (lembrando 

que a língua alemã é pródiga em palavras compostas!). 

                                                 
6 O próprio Wittgenstein observa no prefácio de sua obra Investigações Filosóficas, que desde seu retorno à 
filosofia teve que reconhecer graves erros naquilo que expusera no Tractatus. Embora atribua a dois amigos o 
apontamento destes equívocos, é bem provável que outros elementos tenham contribuído para a revisão de 
sua antiga maneira de pensar, dentre os quais, o período em que trabalhou como professor primário na Áustria 
e o contato com as teorias pedagógicas discutidas na escola que cursou para formação de professores de 
ensino primário, hipóteses que estou defendendo nesta comunicação. 
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4. As palavras estrangeiras devem ser incluídas se utilizadas universalmente. Devem 

ser traduzidas para o alemão apenas se a tradução for mais compreensível que a 

própria palavra. 

5. As expressões do dialeto local devem ser incluídas apenas se foram admitidas na 

linguagem culta. (Wittgenstein, 1977, XXXIII)7 

 

Como vemos, todos estes princípios apresentados por Wittgenstein, elaborados ao 

longo de sua experiência docente nos anos vinte, apontam para a importância do uso 

das palavras e da familiaridade das crianças ao empregá-las nas suas formas de vida 

para o aprendizado das regras da gramática e da ortografia. Embora os princípios acima 

não tenham sido seguidos dogmaticamente por Wittgenstein ao compor a forma final do 

dicionário, como ele mesmo ressalta no prefácio, tudo leva a crer que as diretrizes 

centrais da reforma de Glöckel8 contribuíram decisivamente para que o jovem professor 

e filósofo passasse a considerar as atividades envolvidas com a linguagem como parte 

essencial do sentido de uma palavra. A atividade pessoal do aluno diz respeito não só à 

confecção do dicionário (compilando cada palavra), mas também ao uso que o aluno faz 

dela no seu cotidiano. É ele que vai empregar espontaneamente determinadas palavras 

em sua redação, palavras colhidas em sua vida cotidiana, independentemente da 

indicação prévia pelo professor. As palavras surgem em meio a contextos familiares ao 

aluno, que as empregam com diferentes sentidos, principalmente quando são compostas 

com outras palavras. Entrevemos os primeiros esboços, ainda muito tênues, de algumas 

idéias que virão surgir mais tarde como os conceitos de “semelhança de família” e o de 

“jogo de linguagem”, ferramentas fundamentais para o pensamento do segundo 

Wittgenstein9. 

O critério último para a seleção e composição das palavras era o uso que se fazia 

delas em contextos específicos do cotidiano do aluno e não uma ordem lógica 

                                                 
7 Estes critérios foram resumidos por mim. 
8 Não podemos esquecer que um dos principais teóricos desta reforma foi o psicólogo alemão Karl Bühler 
(1879-1963), convidado para ser professor de filosofia na Universidade de Viena e no Instituto Pedagógico de 
Viena em 1922. Segundo Bartley, “a psicologia da criança de Bühler é uma versão crítica da psicologia 
gestáltica, difícil de classificar com precisão, mas talvez mais próxima do pensamento do psicólogo suíço 
Jean Piaget sobre o qual Bühler exercia uma forte influência.” (Bartley, 1978, p.119) 
9 Embora ambos conceitos sejam cruciais na filosofia do segundo Wittgenstein, não tratarei deles nesta 
comunicação. Apenas serão dadas algumas indicações de sua gênese. 
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determinada por critérios externos e distantes do contexto do aluno As palavras 

significativas eram as que eram utilizadas efetivamente pelas crianças. Desmorona-se, 

assim, aos poucos, a concepção de proposição significativa do Tractatus10. 

Compreender algo não implica em analisar a proposição em unidades mínimas de 

significado representadas por proposições elementares e, estas, por palavras denotativas 

de objetos simples, e, realizar a sua projeção sobre os fatos. Não há “átomos” do 

pensamento e nem do sentido. O sentido de uma palavra depende da atividade em que 

está envolvida, do contexto em que está inserida, em suma, depende de hábitos e 

costumes aprendidos (e ensinados), idéia que mais tarde será formalizada através da 

expressão “forma de vida”11. Começa, então, a surgir no pensamento do filósofo e 

professor uma nova concepção de significado intrinsecamente ligada ao conceito de 

ensino: “Estou a fazer psicologia infantil? – Estou a fazer uma ligação entre o conceito 

de ensino e o conceito de significado.” (Wittgenstein, 1989, # 412) 

Embora este fragmento de anotações de Wittgenstein seja posterior ao período em 

que deu aula, não seria de se admirar que já tenha feito esta conexão ao longo de suas 

atividades docentes, não só confeccionando o dicionário ortográfico com seus alunos, 

mas também imerso nas inúmeras atividades que propunha em aula e fora de aula. É 

bem possível que tenha sido neste período que o filósofo e professor tenha chegado à 

conclusão surpreendente de que apreender um significado não é uma mera questão 

psicológica, mesmo que possa ser acompanhado por processos mentais ou fisiológicos. 

Em outras palavras, a construção do sentido não ocorre por associações de impressões 

sensoriais (representadas lingüisticamente) ou por composição de um conjunto de 

intuições (“átomos de pensamento”) como muitas teorias pedagógicas proclamavam12. 

                                                 
10 Tr. 3.251 “Toda proposição tem um sentido perfeitamente determinado ou definido.” (Wittgenstein, 1994) 
11Wittgenstein utiliza este termo mais para o final de sua obra. Embora utilize este termo de uma forma 
bastante vaga, entende-se que o filósofo se refere às nossas instituições, hábitos e costumes, enfim, ao 
contexto cultural que fundamenta nossas ações significativas.  
12 Como por exemplo, o associacionismo de Herbart e de Pestalozzi, que tomavam a intuição como base do 
ensino e de todo conhecimento. Para ambos o princípio da intuição é a observação e Herbart chega a propor 
exercícios para aperfeiçoá-la. Segundo ele, “o contar, o combinar e o intuir fazem parte do desenvolvimento 
natural do espírito, desenvolvimento este que o ensino por si não é capaz de produzir. A única coisa que o 
ensino pode fazer é acelerar o desenvolvimento. Por essa razão, o método de ensino nesta fase [do quarto ao 
oitavo ano] deve ser tão analítico quanto possível, fora o ler e escrever que podem ser ensinados 
sinteticamente, tendo precedido, é claro, uma devida análise dos sons da fala.” (Cf. Esboço de lições 

pedagógicas, #216 , escrito em 1835, e reproduzido parcialmente na obra A História da Educação Através 

Dos Textos. São Paulo: ed. Cultrix, 1999, pp.246-262. 
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Uma palavra, um conceito ou uma proposição são compreendidos em meio a atividades 

que são condição de aprendizado. Compreender algo pressupõe essencialmente o 

domínio de técnicas e de determinadas habilidades que são ensinadas, e não 

descobertas. Em outras palavras, compreender algo pressupõe um treino, seja este algo 

uma proposição de matemática, um conceito de biologia ou uma frase musical. Estas 

idéias foram amadurecidas apenas ao longo das décadas de trinta e quarenta, mas 

podemos reconhecer algo semelhante nas formulações apresentadas em seu prefácio e 

nas atitudes do jovem professor. 

 

O cabo, a escova e a vassoura 

 

Voltando às hipóteses apresentadas inicialmente, quando foi sugerida uma relação 

entre a reforma de Glöckel e a mudança de perspectiva filosófica de Wittgenstein ao longo 

da sua experiência docente, lembremos que as concepções de ensino vigentes na Europa do 

final do século XIX estavam sendo duramente criticadas pelos teóricos da reforma 

austríaca, onde a questão filosófica que permeava os fundamentos deste debate dizia 

respeito ao atomismo tradicional, que afirmava dogmaticamente que uma teoria legítima 

deveria poder ser derivada dos dados de observação sensorial. Esta concepção 

epistemológica, originada de um positivismo ingênuo que vinha dos escritos de Bacon e 

reproduzida por Comênio13 no plano pedagógico (também perpetuada por Comte e Stuart 

Mill e reproduzida pelos teóricos empiristas da educação, como Locke e Rousseau), 

começa a ser questionada por vários educadores e filósofos, cujo argumento central era o de 

que as informações fornecidas pelos sentidos são fundamentalmente alteradas pela teoria. E 

mais, mesmo que pudesse existir a observação pura, esta não bastaria por si só para se 

formular uma teoria que fosse válida cientificamente. No âmbito da educação este debate 

leva à crítica do associacionismo e dos métodos de ensino vigentes, surgindo novas 

propostas de ensino e concepções de aprendizagem, englobadas pelo nome de “escola 

nova” ou “pedagogia progressiva”. Destas novas perspectivas, o aprendizado não poderia 

                                                 
13 Influenciado também pelas idéias de Francis Bacon expostas na obra Novum Organum, Comênio (1592-
1670) escreve a Didactica Magna em 1633, onde o mote baconiano da necessidade de um único método para 
todas as ciências fundado na observação é transposto para o campo da educação na afirmação de que bastaria 
a aplicação de um método para que fosse possível se ensinar tudo a todos. Cf. Azanha, J. M. P. Uma Idéia de 

Pesquisa Educacional. São Paulo: Edusp, l992. 
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se limitar a uma mera observação possibilitada pelo aparato sensório do aluno, que iria 

paulatinamente por associações construindo significados mais complexos a partir de 

representações dos dados dos sentidos. O conhecimento deveria ser adquirido ativamente a 

partir dos interesses do educando e de uma forma integradora, interdisciplinar. 

É muito pouco provável que Wittgenstein tenha ficado imune a esta polêmica. Sabe-

se que ainda como professor teve contato pessoal com Bühler, um dos grandes teóricos da 

reforma escolar e crítico contundente do associacionismo14. No entanto, a originalidade das 

idéias de Wittgenstein em relação a esta polêmica reside em parte no fato de que transforma 

a questão da legitimidade do conhecimento em uma reflexão sobre o sentido. Antes preso a 

uma visão atomista da proposição, a qual teria uma função descritiva de fatos atômicos, na 

condição de professor é obrigado a rever suas antigas posições ao ver (e não pensar)15 

como utilizamos as nossas palavras em variados contextos das diversas formas de vida. 

Uma palavra que seu aluno procurava no dicionário comum muitas vezes não era vista 

como composta, o que o impossibilitava de encontrá-la em meio às demais. O sentido da 

palavra era o uso feito dela, independentemente do eventual significado de cada uma de 

suas partes. Isto levou Wittgenstein a incluir várias destas palavras (compostas) na 

seqüência alfabética ao elaborar o seu dicionário ortográfico16. Compreende-se o sentido 

não por análise, mas através de outros mecanismos lingüísticos, tais como, apontando-se 

para exemplos, recorrendo-se a tabelas, fazendo desenhos etc. Estes eram recursos que 

utilizava ao ensinar conteúdos os mais diversos a seus alunos. Conseqüentemente, 

gradualmente Wittgenstein foi se dando conta de que, o sentido de uma expressão 

lingüística não depende de uma análise exata de seus termos. Não há necessidade que seja 

definido um significado exato para que se possa entender o sentido de cada um de seus 

termos. Assim, ao invés de se discutir o sentido como valor de verdade de uma proposição 

entra em cena uma reflexão sobre o sentido como uso das palavras. Isto abre, a meu ver, 

perspectivas revolucionárias para se pensar as questões de ensino e aprendizagem, e, em 
                                                 
14 Ver nota 8. Lembrando também, que Bühler era amigo pessoal da irmã de Wittgenstein, Margarete 
Wittgenstein. Cf. Bartley, 1978. 
15 É bastante conhecida no meio wittgensteiniano a famosa frase de Wittgenstein: “não pense, mas olhe!” 
referindo-se às semelhanças encontradas nas diferentes aplicações de uma mesma palavra, semelhanças em 
maior ou menor grau, sem que haja algo em comum a todas as aplicações possíveis e imaginadas. Cf. 
Wittgenstein, 1994, #66. 
16 É importante lembrar que a língua alemã comporta inúmeras palavras compostas, mas a criança que está 
aprendendo a escrever as emprega como palavras simples, independentemente dos significados parciais que 
compõe a palavra composta. Daí a dificuldade de encontrarem estas palavras em um dicionário tradicional. 
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particular, esclarece-se, assim, alguns dos equívocos oriundos de determinadas concepções 

de como se dá o processo de compreensão. Wittgenstein ilustra bem a crítica à sua própria 

concepção anterior através do seguinte exemplo: 

 

“Se digo: ‘Minha vassoura está no canto”, - é esta, realmente, uma asserção acerca 

do cabo e da escova da vassoura? Em todo caso, poder-se-ia substituir a asserção por uma 

outra que indique a posição do cabo e a posição da escova. E esta asserção é, por certo, uma 

forma mais analisada da primeira. – Mas, por que a chamo de ‘mais analisada’? – Ora, se a 

vassoura se encontra ali, isto significa que ali têm que estar cabo e escova e dispostos um 

ao outro numa determinada posição; e isto estava anteriormente como que escondido no 

sentido da frase e é proferido na frase analisada. Portanto, aquele que diz que a vassoura 

está no canto, na verdade, tem em mente: ali estão o cabo e a escova, e o cabo está enfiado 

na escova? – Se perguntássemos a alguém se ele tem isso em mente, certamente diria que 

não pensou especialmente no cabo ou especialmente na escova. E esta seria a resposta 

correta, pois ele não queria falar especialmente nem do cabo nem da escova.”. 

(Wittgenstein, 1996, #60) 

 

Como se vê através desta passagem das Investigações Filosóficas, cai por terra a 

concepção de significado como decomposição em unidades mínimas de sentido, pois se 

compreende a proposição “minha vassoura está no canto” independentemente de uma 

definição exata de seus termos constituintes, analisados exaustivamente. Não preciso de 

uma definição exata das partes da vassoura para compreender o que está sendo dito17. 

Face ao pouco espaço reservado para esta comunicação, vou finalizar atendo-me 

apenas à crítica de Wittgenstein a uma das diretrizes do programa da reforma escolar 

austríaca, que preconizava o uso de imagens bem mais do que palavras a fim de evitar os 

mal entendidos verbais, à semelhança das atuais teorias pedagógicas que prescrevem um 

ensino centrado na observação e na experimentação, pois só assim o aluno construiria “seu 

                                                 
17 O tema da compreensão é abordado mais detidamente por Wittgenstein ao longo dos parágrafos 161 a 188 
da obra Fichas ( Zettel), escrita no período de 1945 a 1948, quando então investiga o uso deste conceito em 
pelo menos três diferentes contextos: na música, na poesia e no aprendizado da leitura. Em outras obras 
publicadas por seus herdeiros testamentários este tema não aparece tão condensado, mas volta a ele 
frequentemente, inserindo-o ainda em outros contextos, como o da matemática. Cf. Investigações Filosóficas, 
1996 e Observaciones sobre los Fundamentos de la Matemática. Madri: Aliança Editorial, 1987. 
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próprio conhecimento”. Como se a compreensão pudesse prescindir de um ensino, bastaria 

apresentar “a coisa representada” para garantir o entendimento salvaguardado da 

imprecisão lingüística. No entanto, 

 

 “Para a compreensão de uma proposição, é tão pouco essencial que se represente 

alguma coisa com ela quanto esboçar um desenho a partir dela.” (Wittgenstein, 1996, #396) 

 

 Não é necessário uma referência mental, nem empírica para se atribuir sentido a 

uma proposição; compreender é ser capaz de seguir uma regra ao agir em um contexto 

cultural. Compreender a ordem, “traga-me a vassoura que está atrás da porta!”, envolve 

uma série de técnicas e procedimentos que foram aprendidos numa determinada forma de 

vida. Podemos imaginar que para um determinado povo esta ordem não faça sentido algum! 

Não se trata aqui de verdade ou falsidade. É todo um contexto cultural que possibilita o 

acesso ao sentido da proposição, e não eventuais imagens mentais ou a observação 

empírica, nem a apreensão lógica pelo pensamento de constituintes últimos da realidade, 

que supostamente fundamentariam o sentido da proposição. 

 No entanto, esta procura por referências últimas fora da linguagem (concepção 

referencial da linguagem) persiste nas práticas de ensino em todas as áreas do 

conhecimento, influenciadas fortemente pelas teorias da escola nova que não levam em 

conta as diferentes funções da linguagem, além a de descrever a realidade empírica e 

mental. Em suas Lições sobre a Estética
18 Wittgenstein nos fornece uma descrição bastante 

esclarecedora do aprendizado da palavra “bom”. Começa se perguntando como uma criança 

aprende esta palavra, e responde em seguida: 

 

 “De modo geral, a criança aplica uma palavra como “bom” primeiramente à 

comida. São de enorme importância, no ensino, os gestos e as expressões faciais 

exagerados. Ensina-se a palavra como um substituto para uma expressão facial ou um 

gesto. O gesto, o tom de voz, etc., no caso, constituem expressão de aprovação. Que é que 

                                                 
18 In: Wittgenstein, 1970, pág.14. 
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faz da palavra uma interjeição aprovativa?19 O jogo em que aparece, não a forma das 

palavras. (...) A linguagem constitui parte característica de um vasto grupo de atividades: 

falar, escrever, viajar de ônibus, encontrar uma pessoa, etc. Estamo-nos concentrando não 

nas palavras “bom” e “belo” – as quais são inteiramente incaracterísticas, via de regra 

apenas sujeito e predicado (“Isto é belo”) – mas nas ocasiões em que são pronunciadas; na 

ocasião enormemente complicada em que há uma ocorrência da expressão estética, em que 

a própria expressão ocupa lugar quase insignificante.” (Wittgenstein, 1970, pp.14-5) 

 

 É evidente aqui a insistência de Wittgenstein aqui em apontar a importância do 

contexto na construção do significado do que é dito, a ponto de considerar a própria 

expressão (“isto é ...”) insignificante diante de seu entorno. Não há uma essência de 

bondade ou de beleza a ser apreendida (como pretende o essencialismo platônico), cuja 

representação verbal é expressa pela palavra “bom” e “belo”. São vários os instrumentos 

lingüísticos utilizados na constituição do sentido, que transcendem em muito um mero 

conjunto de palavras. Se olharmos, e não pensarmos, veremos gestos, entonações, 

costumes e hábitos característicos de uma cultura. Daí que entender uma música tenha um 

parentesco com a compreensão de um teorema de matemática ou com uma questão de 

geografia. São muitos os instrumentos lingüísticos em ação determinando a compreensão, 

compartilhados em diferentes situações, para além das palavras. 

No entanto, quando alguém diz com convicção, “agora eu entendi”, tem-se a ilusão 

de que algo acompanha a compreensão, seja uma imagem mental, uma manifestação física 

ou mesmo sensório-perceptiva. Estas são imagens que Wittgenstein procura dissolver, 

insistindo em mostrar a variedade dos elementos lingüísticos que participam deste processo, 

como, por exemplo, dizer, “agora compreendi”, seguido de uma longa explicação do que 

compreendi. (Wittgenstein, 1989, #174) Ao explicitar verbalmente (ou não)20 minha 

compreensão, revelo as regras convencionais que segui e que dão sentido ao tema em 

questão (seja este um tema musical, ou outro qualquer). No caso de um tema musical, 

Wittgenstein se pergunta: 

                                                 
19 “E não de desaprovação ou de surpresa, por exemplo? A criança compreende os gestos que se usam para 
ensinar-lhe. Se não os compreendesse, não poderia entender coisa alguma.) (Wittgenstein, 1970, nota 1, 
pág.15) 
20 Posso explicitar através de gestos, dançando, emitindo determinados sons, etc. 
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“Não remeterá o tema para algo fora de si mesmo? Sim. Mas isto significa: – produz 

uma impressão em mim, relacionada com coisas no seu ambiente – por exemplo, com a 

nossa linguagem e suas entoações; portanto, com todo o campo do nosso jogo de 

linguagem. 

Se, por exemplo, eu disser: é como se uma conclusão estivesse a ser tirada, como se 

algo estivesse aqui a ser confirmado, como se isto, fosse uma resposta ao que foi dito 

anteriormente – então a minha compreensão pressupõe uma familiaridade com inferências, 

com confirmações, com respostas.” (Wittgenstein, 1989, #175) 

 

Assim, compreender um tema musical (ou qualquer outro conteúdo) é compreender 

uma linguagem21, é fazer parte de uma cultura com todas as suas convenções. Convenções 

que são ensinadas e aprendidas. E é esta tarefa que o então promissor filósofo Wittgenstein 

tinha pela frente ao sair do meio ilustre e acadêmico da Universidade de Cambridge em sua 

nova missão como professor primário, nos provincianos e conservadores vilarejos 

austríacos. 
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