
CAPÍTULO  6 

 

OS  IMPASSES  DO  ANTI-MENTALISMO  E  WITTGENSTEIN 

 

   

O principal propósito desta tese é iniciar uma reflexão que 

permita repensar o desenvolvimento cognitivo  em termos diferentes 

do cartesianismo, o que, no  contexto deste trabalho, significa pensá-

lo em termos de uma visão wittgensteiniana de homem. 

 Na introdução deste trabalho, considerou-se  a solução 

mentalista inadequada devido ao problema do status ontológico da 

mente e a questão do determinismo interno.  No capítulo 5, 

procurou-se realizar uma análise comparativa do biológico e do social 

nas posições de Piaget, Vygotsky e Skinner, com o objetivo de situá-

los em termos de controvérsias clássicas quanto à questão do 

desenvolvimento cognitivo. Esta análise mostrou a insuficiência das 

propostas anti-mentalistas de Vygotsky e Skinner por elas 

permanecerem presas à lógica do dualismo.  Assim, não só as 

posições cognitivistas aderem ao dualismo; as anti-mentalistas 

também o fazem, embora em um sentido diferente.  Portanto, se 

considerarmos uma visão dualista de homem insatisfatória, a crítica 

ao cognitivismo deverá ser procurada fora das atuais posições anti-

mentalistas da psicologia, apresentadas por Vygotsky e Skinner. 

Wittgenstein parece proporcionar um quadro de reflexões não-

mentalistas suficientemente básico e consistente para que se procure 

tentar uma reformulação da concepção de desenvolvimento cognitivo 

a partir dele.  

 As características do mentalismo cartesiano mais importantes 

para a presente discussão são: a noção de representação e o 
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dualismo e mecanicismo dela derivados. Embora o dualismo original, 

que separa a mente imaterial do corpo físico, tenha sido 

praticamente abandonado, permanece a idéia de dualidade de 

propriedade que distingue os fenômenos psicológicos dos físicos. Isto 

se deve  à noção de representação que acarreta a reificação dos 

conceitos – de quaisquer conceitos.  Por isto persiste o problema 

ontológico, i.e., a tentativa de dar conta do que são estes fenômenos 

psicológicos. Diversas redefinições foram tentadas tanto do lado do 

cognitivismo quanto do lado anti-mentalista mas a forma de abordar 

a questão do conhecimento é a mesma.  Ela se apóia na lógica do 

dualismo. Portanto, a idéia do dualismo não deve ficar restrita à 

oposição inicial de Descartes; ela deve abranger, também, toda 

forma de dicotomia.  No que se refere ao mecanismo, a mesma 

interpretação é válida.  Enquanto as posições cognitivistas aderem à 

idéia de processos internos determinadores do comportamento – 

sejam eles físicos ou não-físicos –, as anti-mentalistas procuram 

atacar e rejeitar esta posição afirmando que a origem do interno é 

externa e que, portanto, a explicação do comportamento deve ser 

dada a partir de fatores externos. Mas as posições anti-mentalistas 

não rejeitam a idéia da interação entre o inato e o meio externo, elas 

apenas apresentam uma outra versão, o que novamente mostra que 

a lógica permanece a mesma.  

 No estudo do desenvolvimento cognitivo permanece, assim, 

tanto nas posições cognitivistas quanto nas anti-mentalistas, o 

dualismo sob a forma de uma série de dicotomias tais como: o 

interno x o externo, o sujeito x o mundo externo, o inato x o 

adquirido, a aprendizagem x o desenvolvimento, o biológico x o 

social.  O debate se dá sempre nestes termos; o que varia é o peso 

atribuído a um ou outro lado da polarização.  Os resultados desses 
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debates não têm sido satisfatórios porque o que está  em discussão 

não é uma questão empírica. É ilusório pensar que mais e mais 

pesquisas irão, um dia, permitir uma melhor compreensão dos 

fenômenos abordados.  A questão é conceptual, e o cerne dos 

problemas está na visão representacional de linguagem. 

 Wittgenstein procurou dissolver os problemas da filosofia 

combatendo a visão representacional de linguagem.  Mas em vez de 

atacar os argumentos cartesianos diretamente, como costuma ser 

feito, sua estratégia  consistiu em reformular a noção de 

representação, destruindo a lógica dualista em seus fundamentos. 

Para Wittgenstein, as representações já se dão em um contexto 

lingüístico, em um contexto de significações. Assim, o que costuma 

ser concebido como extra-lingüístico já vem inserido em uma rede de 

significados da qual não pode ser desvinculado, o que acaba por 

inviabilizar quaisquer reificações e, portanto, o dualismo. 

Desaparecem, desta forma, os problemas criados pela noção 

cartesiana de representação. 

 Wittgenstein combateu a visão representacional de linguagem 

mostrando que a idéia de representação, no sentido de ‘espelho da 

mente’, ou substituição da coisa representada, é ilusória. O que pode 

haver, quando há ‘representação’, é um número, em certo sentido, 

ilimitado de representações possíveis com relação à realidade. Nada 

obriga, nenhuma necessidade natural nos obriga a fazer as 

representações que fazemos; quando as fazemos. O que determina 

nossas representações não é nenhum aspecto da natureza – nem a 

nossa natureza biológica, nem a natureza do ‘mundo externo’ –  mas 

as regras normativas de nossa linguagem que são arbitrárias com 

relação à realidade.  Nossa natureza biológica e o ‘mundo externo’ 

podem ser pré-requisitos para nossos conceitos mas não são 
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determinantes. O que determina o significado de nossos conceitos é 

o uso que fazemos deles, e pode haver mais de um uso para uma 

expressão verbal ou uma palavra.  Logo, pode haver  mais de um 

significado.  O uso se dá dentro de um contexto, de um contexto 

lingüístico e não apenas material, embora o material possa fazer 

parte do contexto lingüístico. Contexto lingüístico significa não 

apenas as significações de um momento atual, mas um sistema de 

significações anteriores que proporcionam a ‘interpretação’ atual. E 

esse sistema de significações faz parte de uma forma de vida, isto é, 

das necessidades e interesses de uma cultura que ilumina ou dá 

significação a uma situação atual. Linguagem, para Wittgenstein, 

significa mais do que aquilo que ocorre em uma situação de 

comunicação. Ela envolve também todo o sistema de crenças, toda a 

‘mitologia’ da cultura à qual o indivíduo pertence. E é através deles 

que o indivíduo interpreta o mundo. Portanto, não se pode falar de 

um mundo, de uma realidade, de um pensamento independentes da 

linguagem. Com isto, desaparece a reificação já que não se pode 

falar de uma coisa – em si – independente da forma como a 

representamos – que pode  ser variável e ‘ilimitada’. E, por 

conseguinte, desaparece também a noção de dualidade – se não há 

uma coisa, não pode haver uma coisa que se opõe a outra. Em  

suma, não só o homem socializado está imerso em uma rede de 

significações, mas ele próprio é constituído por ela. Ou seja, não só a 

sua relação com a ‘realidade’ se dá através dessa rede de 

significações mas também a definição de seu ‘espaço interno’ e a sua 

consciência são constituídos por ela. Linguagem e ‘realidade’ não 

podem ser dissociados já que não é possível escapar da rede de 

significações – a não ser para cair em outra. 

 O presente capítulo tem dois objetivos. O primeiro é realizar a 
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discussão dos limites das propostas anti-mentalistas de Vygotsky e 

Skinner, e o segundo é repensar o desenvolvimento cognitivo a partir 

da visão wittgensteiniana de homem, procurando também apontar e 

redefinir novas estratégias de pesquisa.  Para isto, em um primeiro 

momento, serão apresentadas a análise da linguagem por 

Wittgenstein e a conseqüente redefinição do psicológico. Em seguida, 

procurar-se-à analisar em que sentido  as propostas de Vygotsky e 

Skinner permanecem presas ao dualismo, tomando como parâmetro 

de análise as reflexões de Wittgenstein. Finalmente, esta análise 

permitirá sugerir uma nova forma  de se conceber o desenvolvimento 

cognitivo sem cair nos problemas criados pelo dualismo e apontar 

para novas estratégias de pesquisa. 

 

LINGUAGEM  E  REDEFINIÇÃO  DO  PSICOLÓGICO  EM 

WITTGENSTEIN 

As reflexões filosóficas de Wittgenstein sobre a linguagem, a 

partir do período das Philosophical Investigations, têm uma 

importância crucial para a psicologia por redimensionar a concepção 

de psicológico. Ao mostrar a inadequação da visão representacional 

de linguagem, Wittgenstein coloca em outros termos a relação entre 

linguagem e realidade. Com isso, ele dissolve as reificações 

estabelecidas pela visão tradicional de linguagem e, 

conseqüentemente, a reificação do psicológico. Por outro lado, ao 

conceber a linguagem como um forma de ação, ele  mostra que o 

significado se dá no contexto de atividades humanas podendo, 

portanto, variar.  E com isso, Wittgenstein problematiza a noção de 

psicológico. 

Seu trabalho se torna, então, particularmente importante para 

aqueles que defendem o não-mentalismo, e se aproximam de uma 
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visão social de homem, na medida em que suas observações 

permitem por em questão o estatuto do mental, tal com ele tem sido 

tradicionalmente concebido, i.e., como envolvendo processos 

subjetivos. Na verdade, sua posição não tem como objetivo procurar 

refutar o mentalismo, mas ela proporciona um quadro de referência 

que permite eliminar os problemas por ele criado atacando suas 

próprias raízes, ou seja, as reificações introduzidas pela visão 

tradicional de linguagem. A posição de Wittgenstein deve ser vista 

nas suas análises do contexto de uso de linguagem ordinária que têm 

como objetivo a clarificação dos conceitos filosóficos. E isto tem 

implicações diretas para os conceitos psicológicos.  

  O objetivo das reflexões de Wittgenstein foi procurar 

dissolver os problemas da filosofia, através de uma análise da 

linguagem ordinária, mostrando que eles decorrem de uma 

compreensão errônea de seu uso. Seu objetivo foi desenvolver um 

método de análise do contexto de uso de conceitos. 

  Wittgenstein esteve particularmente interessado na 

análise de conceitos psicológicos e dedicou parte de suas 

investigações filosóficas a eles, tendo em vista que as questões 

debatidas pela filosofia envolvem problemas epistemológicos e que 

para resolvê-los é preciso clarificar conceitos psicológicos. 

 Neste caso, seu objetivo foi mostrar que um conhecimento dos 

processos psicológicos tem um papel muito menos importante do que 

se costuma pensar para o estabelecimento do significado de 

conceitos psicológicos. Conseqüentemente, os problemas 

epistemológicos não podem ser esclarecidos investigando-se estes 

processos mas sim através da análise dos diferentes usos destes 

conceitos. Sua análise da gramática, ou uso, dos conceitos  

psicológicos termina mostrando como a visão representacional de 
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linguagem leva a suposições sem sentido, criando o ‘mito da 

interioridade’ (Bouveresse, 1976). 

 Segundo Wittgenstein: 

 

“A confusão e esterilidade da psicologia não 

devem ser explicadas chamando-a de uma 

ciência jovem’; seu estado não é comparável 

ao da física, por exemplo, em seu início... 

porque na psicologia existem métodos 

experimentais e confusão conceptual... A 

existência do método experimental nos faz crer 

que temos os meios de resolver os problemas 

que nos preocupam;  porém  problema e 

método não se cruzam” (1958, p. 232, grifo do 

autor). 

 

 Para que se possa melhor compreender em que sentido o 

psicologismo e a confusão conceptual são um problema para a 

psicologia é preciso ver, inicialmente com algum detalhe, em que 

consiste a visão tradicional de linguagem, as análises desenvolvidas 

por Wittgenstein e suas implicações. 

 Isto será feito a partir de algumas interpretações do trabalho 

de Wittgenstein desenvolvidas por Baker e Hacker (1984a, 1984b, 

1985a, 1985b), Hacker (1986) e Bouveresse (1976) que procuraram 

analisar principalmente sua obra do segundo período, assim como a 

ampla pesquisa biográfica realizada por Monk (1990). Enquanto 

Baker e Hacker são uns dos autores que mais sistematicamente têm 

analisado a obra do período das Philosophical Investigations  com 

publicações que incluem não apenas uma ampla análise de noções 
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centrais de seu pensamento mas também comentários analíticos de 

partes das Philosophical Investigations, Bouveresse  procurou se 

deter, em  Le Mythe de l’Intériorité, nas análises de questões 

psicológicas.  

 Uma visão de linguagem como representação concebe a 

linguagem como representando um objeto empírico, ou um estado de 

coisas, um pensamento ou entidades abstratas, platônicas. São estas 

referências que determinam , segundo esta concepção, o significado 

das palavras e das sentenças. O sentido é , portanto, concebido 

como sendo determinado; determinado pela referência, i.e., um fator 

extra-lingüístico. 

 Uma visão de linguagem como representação pode conceber, 

então, a linguagem como representando um pensamento já existente 

de forma inata ou um pensamento desenvolvido a partir das 

interações do indivíduo com o meio.  No primeiro caso, os conceitos  

se devem seja à estrutura da mente, seja à estrutura cerebral.  Eles 

são portanto inatos. No segundo, ocorre primeiro o desenvolvimento 

do pensamento que torna, então, possível a aquisição  de conceitos 

verbais. Nos dois casos, a linguagem não tem nenhum papel na 

constituição do pensamento, ela apenas representa um pensamento 

já existente, independente dela. E este pensamento foi desenvolvido 

solitariamente, sem a participação do social. 

 Vejamos, então, alguns aspectos cognitivistas desta posição. 

Segundo a visão cartesiana, na qual se apóia a visão de linguagem 

tradicional, o pensamento é uma representação da realidade e é, por 

sua vez, representado pela linguagem. Dentro desta perspectiva, a 

utilização e compreensão de uma verbalização envolvem um ato, 

estado ou processo mental que efetua a ligação entre a palavra e 

aquilo que ela, em última análise, representa – um aspecto da 
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realidade, i.e., aquilo que ela significa. 

 Na visão tradicional de linguagem, a noção de significado é 

vista como estando intimamente ligada à noção de compreensão, no 

sentido  de que o compreender é visto como o estabelecimento de 

uma correlação entre uma palavra e um objeto que é seu significado. 

Isto implica que o significado deve envolver uma atividade mental 

que é a associação entre a palavra e o objeto. Conseqüentemente, 

passa-se a acreditar que as atividades de dar explicações ou de usar 

expressões são conseqüências causais da compreensão que temos 

destas expressões e a procurar um estado ou processo interno de 

compreensão a partir do qual decorrem as  atividades externas 

(Hacker, 1986; Baker e Hacker, 1984a). 

 Isto também significa que se o significado envolve a 

compreensão e esta corresponde a um evento mental, então o 

significado será sempre subjetivo, privado, o que caracteriza uma 

posição mentalista.  

 Duas formas de harmonia são postuladas pela visão cartesiana 

de mente que ajudam a esclarecer a posição mentalista da visão 

tradicional de linguagem.  A primeira é a chamada harmonia entre 

linguagem e realidade que envolve conceber a linguagem como 

estando conectada à realidade, como sendo isomorfa com a 

‘estrutura da realidade’. Ela é concebida como espelhando a forma 

lógica do mundo.  Ligada a ela, é postulada, então, uma segunda 

forma de harmonia, a harmonia entre pensamento e realidade. É 

então o pensamento que mediatiza a relação entre 

linguagem/realidade.  Por exemplo, considera-se que verbalizações 

tais como ‘eu acredito que...’, ‘eu penso que...’ ou ‘eu desejo que...’ 

representam um estado mental relacionado a determinado estado de 

coisas. 
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 Regras lingüisticas têm sido invocadas por qualquer visão de 

linguagem. A concepção tradicional de regra atribui um papel causal 

às regras da linguagem, no sentido de considerá-las determinantes 

do desempenho lingüístico. Isto implica a sua reificação e localização 

no âmbito da mente ou do cérebro. Ao conceber a compreensão 

como um estado interno é preciso conceber este estado interno como 

contendo representações de regras, e assim é preciso  conceber 

mecanismos mentais ou neuronais que geram o que está de acordo 

com elas. Ou seja, conceber uma regra  como determinando  uma 

conseqüência ou desempenho (Hacker, 1986).  Neste caso, as regras 

são concebidas como obedecendo a leis naturais ou nomológicas.  

 A partir da análise da linguagem ordinária, Wittgenstein 

depreendeu que os problemas da filosofia aparecem quando 

pegamos um termo e nos perguntamos  pelo seu significado fora de 

seu contexto usual. Eles decorrem da visão tradicional de linguagem,  

i. e., de concebê-la como uma forma de representação. É a adoção 

desta visão de linguagem, por parte dos filósofos, que faz com que 

utilizem as palavras da linguagem ordinária de uma forma singular 

que, na verdade, viola as regras do uso corrente da linguagem. Em 

decorrência disto, as expressões são usadas de uma maneira peculiar 

e, com isso, questões ilegítimas, sem sentido, são apresentadas. 

Segundo Wittgenstein, para que isto não ocorra, a tarefa da filosofia 

deve ser mostrar que as falsas questões se devem à má 

compreensão do papel do termo na linguagem.  Ela deve envolver a 

clarificação de regras para o uso de expressões (Bouveresse, 1976; 

Baker e Hacker, 1985a; Hacker, 1986; Monk, 1990). 

 Wittgenstein procurou dissolver os problemas da filosofia 

combatendo a visão representacional de linguagem.  Sua estratégia 

consistiu em partir da tese estabelecida e ir problematizando-a. 
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Recorrendo a exemplos, ele procurou apresentar uma crítica; uma 

contraposição à posição estabelecida. Ele não confrontou uma 

posição com outra; não procurou estabelecer uma nova tese, mas 

ver as coisas de outra maneira. 

 Wittgenstein procurou, assim, analisar o contexto de uso da 

linguagem ordinária, o que o levou a conceber a linguagem como 

uma forma de ação  e desenvolver um novo método de análise de 

conceitos. A análise conceptual consiste, portanto, para Wittgenstein, 

em examinar a maneira como determinado conceito é utilizado na 

linguagem ordinária. E é a partir desta análise que podemos nos 

prevenir de usar conceitos de forma enganadora, fazendo-os dizer 

mais do que eles dizem na linguagem ordinária. 

 Um exemplo, relacionado  a um conceito psicológico, pode 

ajudar a compreender o que isto significa.  O conceito de cor é 

freqüentemente tomado como se referindo a uma sensação que 

ocorre na mente ou no cérebro.  Mas uma análise deste conceito 

permite mostrar que, desta maneira, ele está sendo usado de forma 

enganosa.  As sensações no cérebro costumam ser chamadas de 

‘dores de cabeça’, e cores não são dores de cabeça.  Além disso, 

coisas que possuem extensão é que são coloridas e não as 

sensações.  Em suma, em nossa linguagem ordinária quando nos 

referimos a sensações no cérebro estamos nos referindo a dores de 

cabeça e não a cores (Baker e Hacker, 1985b). 

 A primeira coisa a ser entendida acerca da posição de 

Wittgenstein diz respeito a sua visão de linguagem. Ele procurou 

combater a visão tradicional segundo a qual as palavras 

representam, ou substituem uma referência e as sentenças 

descrevem um estado de coisas.  Mas isto não significa que ele 

negue que as palavras possam ser usadas para representar uma 
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referência e que a sentenças possam ser usadas para descrever um 

estado de coisas. O que está em questão é o que determina a 

representação  e a descrição. Para Wittgenstein, não é a referência 

mas todos os pressupostos envolvidos na prática de usar palavras e 

sentenças.  A ‘representação’ já se dá em um contexto que é 

lingüístico e que envolve uma ‘mitologia’ e as crenças  de 

determinada cultura. E são essa mitologia e essas crenças que, em 

última análise, determinam o significado das  representações.  Ou 

seja, não é a realidade que se impõe à  linguagem mas, ao contrário, 

é a linguagem que se impõe à realidade e determina a forma como 

ela será representada. Diferentes mitologias e crenças irão levar a 

diferentes representações da realidade, logo irão constituir diferentes 

realidades. 

 Um segundo aspecto da crítica de Wittgenstein à noção de 

representação é que muitas vezes toma-se  como representação o 

que, na verdade, tem um outro uso. Um exemplo a esse respeito é o 

dos índios bororos  que costumam referir-se a si mesmos como 

‘papagaios vermelhos’. Aqueles  que concebem a linguagem  como 

uma forma de representação tendem a encarar este tipo de 

afirmação como um exemplo  de pensamento ‘primitivo’ porque o 

tomam como uma  descrição que estes índios  fazem de si mesmos. 

Mas vista sob uma perspectiva wittgensteiniana, esta afirmação só 

adquire significação dentro da mitologia, ou sistema de crenças, na 

qual está inserida, podendo portanto estar desempenhando um outro 

papel que não o da descrição. 

 Wittgenstein faz, então, uma importante distinção entre 

proposições empíricas que são usadas para fazer afirmações sobre a 

realidade, e proposições gramaticais que têm outros usos diferentes 

das afirmações sobre a realidade. (Baker e Hacker, 1985b; Monk, 
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1990). 

Uma palavra pode, ou não, ser usada para representar. Para 

Wittgenstein, o que distingue uma proposição empírica de uma 

gramatical não é a sua forma mas o seu uso. Isto significa que uma 

mesma proposição pode ser tanto empírica quanto gramatical 

dependendo das circunstâncias em que ela é usada. Um exemplo 

clássico é ‘Isto ↑ é vermelho’, apontando-se para algo vermelho. O 

que irá definir se esta proposição é gramatical ou empírica é o uso 

que fazemos dela. Se ela for usada para ensinar uma criança o 

conceito de vermelho, ela é uma proposição gramatical porque ela é 

usada como uma definição do conceito; ela serve de regra para 

definí-lo.  Por outro lado, se ela estiver sendo usada ao separar 

objetos de diferentes cores, ela será empírica porque é usada para se 

referir a um objeto empírico, servindo para afimar uma de suas 

propriedades (Baker e Hacker, 1985b). 

 A importância desta distinção, e mais do que isso, a 

importância da observação que uma proposição é empírica ou 

gramatical dependendo do papel que ela tem em nossa práticas, é 

chamar atenção para o fato de muitas vezes tomarmos como 

proposição  empírica o que, na realidade, é a uma proposição 

gramatical. E os conceitos psicológicos são um exemplo claro disto. 

Por exemplo, toma-se a sentença ‘Eu tenho uma dor de dente’ como 

sendo empírica, i.e., como se referindo a uma coisa – sensação – que 

eu possuo.  Como ela tem a mesma forma da proposição empírica 

‘Eu tenho um carro’ a tomamos como tal, sem perceber que ela pode 

ter um uso diferente; por exemplo, servir para pedir ajuda ou se 

desculpar. 

 Em suma, as proposições empíricas, embora se refiram à 

realidade, não a descrevem no sentido de a representarem como 
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uma cópia. Elas representam a realidade dentro de um sistema que é 

gramatical, portanto, arbitrário. Esta é a diferença fundamental entre 

a posição de Wittgenstein e a visão tradicional de linguagem. Um 

exemplo são os diferentes sistemas de representação de cores de 

diferentes culturas. Elas criam diferentes sistemas para representar 

as cores conforme suas necessidades, e nenhum deles pode ser 

considerado falso ou verdadeiro. Para Wittgenstein, a aparente 

harmonia entre linguagem e realidade não é produto de um 

isomorfismo entre proposição e fato, ela é uma articulação intra-

gramatical. É a gramática que estabelece relações internas entre 

uma proposição e o fato que a torna verdadeira. Portanto, é a 

gramática que estabelece os limites do sentido e não a realidade.  A 

harmonia entre linguagem e realidade nada mais é que uma 

convenção gramatical (Baker e Hacker, 1984b; 1985b). 

 Esta posição tem como conseqüência rejeitar também a 

suposta harmonia entre pensamento e realidade invocada pela visão 

cartesiana que procura explicar a relação entre linguagem e 

realidade através de um isomorfismo entre pensamento e realidade, 

tendo o pensamento um papel mediador na relação 

linguagem/realidade. No exemplo dado anteriormente considerava-

se, segundo uma visão tradicional, que o pensamento mediatiza o 

acreditar ou esperar e aquilo que torna a crença verdadeira ou 

preenche a expectativa. Contudo, segundo a posição de 

Wittgenstein, a expectativa e o evento esperado, a esperança e sua 

realização, ou a crença e aquilo que a torna verdadeira, fazem 

contato na gramática e não via um intermediário psicológico. O que 

há é uma relação interna, gramatical não-mediada, entre a 

expressão da crença ou expectativa, e a descrição de sua satisfação. 

Uma análise dos usos da linguagem mostra que é a descrição da 
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satisfação de uma atitude proposicional que a define, que lhe dá 

significado, e não o evento mental.  Por exemplo, a realização do 

desejo de beber cerveja é beber cerveja, e não nadar ou qualquer 

outra coisa, embora isto possa levar ao desaparecimento do desejo. 

O beber cerveja é um critério de nossa gramática, estabelecido por 

nós, para a realização do desejo de beber uma cerveja, enquanto 

nadar não o é. A implicação disto é que o pensar, acreditar, 

intencionar, desejar, etc. não são tipicamente estados mentais mas 

são definidos por nossa gramática, criada por nós (Backer e Hacker, 

1984b). 

 Portanto, para Wittgenstein, uma linguagem é algo usado em 

atividades humanas, e deve ser vista como uma forma de ação, i.e., 

como um aspecto da ação humana. Ela é parte da teia de ação 

humana e tem significação apenas em relação a complexos contextos 

de formas de vida humana (Baker e Hacker, 1984b; Hacker, 1986). 

 Isto significa que para se compreender o significado de uma 

verbalização é necessário conhecer o padrão de atividade dentro do 

qual ela está inserida. O papel da atividade tornou-se tão importante 

para Wittgenstein que ele teria mesmo sugerido que a frase de 

Goethe ‘No início era a ação’ poderia servir de lema para toda a sua 

filosofia final (Monk, 1990). 

 Este padrão de atividade parece poder ser entendido em dois 

níveis de generalidade. O primeiro, chamado de ‘forma de vida’ por 

Wittgenstein, é o da mitologia e sistema de crenças de diferentes 

culturas, já visto. Mas dentro de uma mesma cultura, e supondo 

portanto uma mesma mitologia, é preciso, para compreender uma 

verbalização, conhecer a atividade dentro da qual ela está inserida, o 

que constitui o segundo nível. 

 Aqui, pode ser mencionado um exemplo dado por Wittgenstein 
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(1958). A situação envolve um construtor, seu assistente e 

diferentes blocos de construção. Enquanto o primeiro nomeia os 

blocos, o segundo os pega e entrega. A nomeação em si poderia ser 

tomada como uma descrição do objeto mas ela pode ter também 

outros usos como, por exemplo, ser um pedido ou uma ordem. No 

caso de verbalizações psicológicas como por exemplo, ‘Estou com dor 

de cabeça’, o que parece ser, e pode ser, uma descrição também  

pode ser usada para exprimir a dor, conseguir ajuda, desculpar-se, 

etc. É, portanto, o contexto da atividade que define o uso de 

verbalizações e seu significado (Baker e Hacker, 1985a). 

 Em suma, embora Wittgenstein não negue a possibilidade de 

representação e descrição, com as ressalvas apresentadas quanto à 

sua determinação, ele considera que nem toda verbalização 

representa e descreve. Ela pode ser usada para outros fins como 

fazer afirmações, suposições, perguntas, pedidos, ordens, etc. 

 A forma tradicional para diferenciar estes diferentes usos da 

linguagem é fazer referência  às intenções do falante, o que constitui 

uma explicação cognitivista. Mas Wittgenstein chama atenção que as 

diferenças são diferenças na prática de usar sentenças, nas 

circunstâncias nas quais elas são verbalizadas e nas diferentes 

práticas de reagir a elas. As  diferenças não estão nos atos mentais 

de significação mas em fatores externos e pragmáticos (Baker e 

Hacker, 1985a). 

 A idéia que a linguagem envolve uma prática, um uso, uma 

forma de ação pode ser melhor entendida a partir de duas analogias 

apresentadas por Wittgenstein (1958). A primeira é a analogia entre 

palavras e ferramentas, ou instrumentos, que é utilizada para 

enfatizar o fato de palavras de determinada categoria gramatical 

poderem ter usos muito diferentes. Por exemplo, a palavra ‘Fogo’ 
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pode ser usada para nomear o fogo, ou como um pedido para se 

acender um cigarro,  dar uma ordem para os bombeiros agirem, etc.  

A segunda analogia é conceber a linguagem como um jogo, i.e., 

imaginar que jogamos diferentes jogos com as palavras e as 

sentenças. Assim como podemos jogar diferentes jogos com bola 

também podemos jogar diferentes jogos com uma palavra.  E assim 

como o que irá definir cada um dos diferentes jogos com bola são as 

suas diferentes regras, também o que irá definir o significado de uma 

palavra são as suas regras de uso. Portanto, uma palavra não tem 

um significado único, mas variável, dependendo do ‘jogo de 

linguagem’ dentro do qual está inserida. O uso da linguagem não 

pode ser desvinculado da prática que ocorre simultaneamente. 

 Esta análise leva Wittgenstein (1958) a considerar que os 

conceitos não são fixos mas envolvem ‘semelhanças de família’. Ou 

seja, assim como em uma família há uma complexa rede de 

semelhanças que se sobrepõem e se cruzam entre seus membros 

quanto a, por exemplo, os olhos, o nariz, o modo de andar, olhar, 

sorrir, etc., da mesma maneira se consideramos  o conceito de jogo, 

ele também envolve uma rede de semelhanças e relações.  Os jogos 

de tabuleiro apresentam relações variadas entre eles;  os jogos de 

cartas têm muitas correspondências com os anteriores mas muitas 

características desaparecem enquanto outras aparecem. Há também 

os jogos com bola, os jogos solitários, os jogos olímpicos, etc. Não 

há uma característica comum que atravesse todos os jogos mas há 

semelhanças como em uma família. Em suma, os conceitos não têm 

uma definição única, correta ou verdadeira, mas várias definições 

dependendo do jogo de linguagem dentro do qual estão inseridos. 

Wittgenstein analisa também verbos psicológicos tais como pensar, 

saber, compreender, e enfatiza que cada um é aplicado a uma família 
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de casos que têm um parentesco complexo um com o outro. Quando 

dizemos, por exemplo, que compreendemos, descrevemos uma 

família de estados, processos e atividades mentais, junto com o 

comportamento que os acompanha.  Não descrevemos uma 

experiência única comum a todos os casos de compreender (Baker e 

Hacker, 1985a). 

 Os conceitos são, portanto, usados de acordo com diferentes 

regras de uso, com regras pragmáticas. Dar o significado de uma 

palavra é descrever as regras do jogo de linguagem  dentro do qual a 

palavra é usada; é justificar o jogo de linguagem. As regras da 

linguagem, para Wittgenstein, prescrevem o uso correto e incorreto; 

dão as normas de correção de seu uso. Elas não são logicamente 

necessárias, mas têm um caráter prescritivo, normativo, o que 

permite desvios que não invalidam a regra. As regras têm uma 

natureza convencional, consensual, i.e., têm um uso comum que 

pode ser alterado. Portanto, elas não são nem pré-determinadas, 

nem fixas; elas constituem o próprio jogo de linguagem. Elas se 

revelam na própria prática, no jogo, no uso. No entanto, não há uma 

arbitrariedade total do significado porque há usos ‘efetivos’. Isto é, 

não há uma  determinação ou indeterminação total do significado 

mas um contínuo. 

 O conceito de regra constitui, assim, uma diferença básica da 

posição de Wittgenstein com relação a outras posições.  É a sua 

concepção diferente de regra que melhor caracteriza sua visão de 

linguagem como uma forma de ação.  Como foi visto, a concepção 

tradicional de regra  atribui um papel causal às regras da linguagem, 

no sentido de considerá-las determinantes do desempenho 

lingüístico, além de reificá-las e localizá-las no cérebro ou na mente.  

A concepção de Wittgenstein atribui outro papel às regras da 
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linguagem, um papel normativo, e deixa de vê-las como uma coisa 

que o falante possui internamente. Ele passa a encará-las como 

aplicações de normas externas dadas pelas explicações de 

significado. Isto porque a relação entre uma regra e os atos que 

estão de acordo com a regra não é causal mas conceptual, ou  lógica. 

Ou seja, há uma relação interna, i.e., lógica, entre a regra e os atos  

(Baker e Hacker, 1984a). 

 É preciso lembrar aqui o conceito de jogos de linguagem 

desenvolvido por Wittgenstein e, portanto, suas analogias  entre falar 

e jogar, entre regras de jogos e regras de linguagem. Assim como as 

regras de jogos, as regras da linguagem são variadas e apresentam 

uma grande variedade de formas e caráter. Elas não são imutáveis 

nem universais, mas são regras de linguagens particulares, 

características de formas particulares de representação.  Em última 

análise, elas dependem das formas de vida  (Baker e Hacker, 

1985b). 

 Para Wittgenstein, as ‘regras da gramática’ podem ser vistas 

nas maneiras em que a linguagem é ensinada, nas explicações de 

significado que os falantes dão,  nas justificativas que eles dão para 

usar as expressões. As explicações  do significado são regras para o 

uso de expressões, e é isto que uma criança aprende quando 

aprende uma língua; quando aprende um jogo de linguagem 

(Hacker, 1986). 

 Mas o que permite esclarecer a diferença entre as concepções 

tradicional e wittgensteiniana de regra é a diferenciação desenvolvida 

por Wittgenstein entre agir de acordo com uma regra e seguir uma 

regra.  Seguir, ou obedecer, uma regra  envolve  uma prática. 

Computadores e animais podem agir de acordo com regras mas eles 

não seguem regras, no mesmo sentido em que um ser humano o faz. 
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Dizemos de uma pessoa que ela segue uma regra pela maneira pela 

qual ela usa regras, invoca formulações de regras, se refere a regras 

ao explicar o que faz, ao justificar, avaliar, criticar (Baker e Hacker, 

1985b). 

 O seguir regras requer, portanto, uma linguagem e envolve 

uma relação interna, conceptual, entre a regra e os atos que estão 

de acordo com ela.  Isto significa que são as regras que determinam 

logicamente o que é contar como aplicações corretas delas, que  há 

uma necessidade lógica entre a regra e o ato de seguir uma regra, 

um não existe sem o outro. Não há portanto nenhuma razão para se 

lançar mão de entidades psicológicas para fazer a mediação entre a 

regra e o ato que está de acordo com ela. O comportamento não é, 

portanto, determinado por ‘regras escondidas’ no inconsciente ou no 

cérebro. Nós é que usamos regras como normas de conduta (Baker e 

Hacker, 1984a; 1985b). 

 O que foi dito sobre a concepção de regras de Wittgenstein 

significa que, para ele, elas são arbitrárias com relação à realidade.  

Aqui justifica-se, novamente, a analogia com os jogos. Assim como 

as regras do xadrez definem a atividade de jogar xadrez, são as 

regras gramaticais que definem nossos conceitos (Hacker, 1986). 

 A noção de critério, que depende da noção de regra, tal como 

formulada por Wittgenstein, torna-se fundamental para uma visão 

anti-psicologista do significado, pois é ela que permite a possibilidade 

de uma compreensão compartilhada, i.e., de um significado público e 

não individual (Baker e Hacker,  1985a). 

 O importante a respeito dos critérios é entender que eles são 

fixados por convenções gramaticais, podendo mudar. Eles são, 

portanto, normativos e não causais, i.e., eles dependem de normas e 

regras arbitrárias fixadas socialmente e não de uma realidade 
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externa à gramática. 

 Um critério define aquilo de que é um critério, sendo 

determinado por convenções gramaticais. Por exemplo, se uma 

pessoa corta-se e grita, tal comportamento justifica dizer que ela 

está com dor. Ele é um critério de dor, mas depende das 

circunstâncias, porque no caso da pessoa, em questão, estar 

representando em uma peça teatral, esse comportamento já não 

seria um critério de dor. As circunstâncias são, portanto, um aspecto 

fundamental para o estabelecimento de critérios. Isto é, chorar em 

certas circunstâncias é um critério para estar com dor; em outras, é 

um critério para estar triste,  e ainda em outras é um critério para 

fingir estar com dor (Hacker, 1986). 

 Tudo o que foi visto até aqui sobre a visão de linguagem de 

Wittgenstein poderá ser melhor compreendido apresentando, por 

fim, a forma adotada por ele para tratar da questão do significado. 

Para Wittgenstein, ela não envolve procurar aquilo a que uma 

palavra corresponde, ou substitui, mas analisar a relação existente 

entre compreensão e explicação do significado, usos de palavras e 

regras para diferentes usos. 

 A relação entre explicação e uso se deve ao fato das 

explicações terem, para Wittgenstein, um status normativo; elas 

estabelecem normas ou regras para o uso correto de expressões. Por 

outro lado,  explicação e uso também estão relacionados ao conceito 

de compreensão porque usar uma palavra corretamente e explicá-la 

corretamente são critérios de compreendê-la, ou melhor, como ela é 

usada e como é explicada são critérios de como ela é compreendida 

(Baker e Hacker, 1984b). 

 Uma das formas utilizadas por Wittgenstein para estudar essas 

relações foi analisar como se dá o ensino da linguagem, porque o que 
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é  ensinado é o uso de expressões e isto envolve explicações e 

compreensão do significado. A clarificação do significado deve ser 

encontrada, portanto, nas noções de explicação e compreender. Esta 

análise também permite mostrar que as explicações de significado, 

dadas no ensino, não funcionam em um vácuo lingüístico. Elas 

pressupõem alguma possibilidade de compreensão anterior,  mesmo 

que parcial (Baker e Hacker, 1985a). 

 Vejamos primeiro a noção de explicação para, em seguida, 

abordar a de compreensão. 

 Na visão de Wittgenstein, o significado de um nome não é seu 

portador: não é uma entidade empírica nem uma entidade mental ou 

abstrata. O significado é dado por explicações de significado que 

podem tomar formas variadas tais como a explicitação de critérios 

para a aplicação da expressão, a apresentação de uma definição 

formal, uma definição ostensiva, uma série de exemplo, uma 

paráfrase ou até mesmo um gesto. O significado de uma expressão 

é, portanto, o que é explicado. E uma explicação proporciona uma 

regra para o uso correto da expressão (Hacker, 1986). 

 As explicações de significado, para Wittgenstein, são  portanto 

normativas e não nomológicas porque elas não são empíricas. As 

explicações são gramaticais por envolverem um conjunto de 

articulações intra-gramaticais, em vez de ligar a linguagem à 

realidade. Elas consistem em apresentar algumas conexões na rede 

gramatical de regras.  E sua normatividade se deve ao fato de uma 

regra, dada por uma explicação aceitável, proporcionar uma norma 

para julgar usos corretos de uma expressão. 

 A noção de compreender está no centro da filosofia de 

Wittgenstein e tem um duplo interesse aqui pois, além de elucidar o 

conceito de significado, ela envolve um conceito psicológico. Como 
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visto, segundo a visão tradicional, a compreensão envolve um estado 

interno. Mas, para Wittgenstein, esta concepção envolve um 

confusão ou distorção da gramática deste conceito que nos leva à 

procura de um estado interno mitológico (Baker e Hacker, 1985a; 

Hacker, 1986). 

 Em primeiro lugar, as atividades mentais supostamente 

responsáveis pela compreensão são compatíveis com a não-

compreensão ou um erro de compreensão. Portanto, não são elas 

que  podem definir o que é a compreensão. Em segundo lugar, a 

compreensão também não pode ser definida por um estado ou 

processo mentais porque ela não envolve a noção de temporalidade 

presente  nestes conceitos (Baker e Hacker, 1984a). 

 Para Wittgenstein, é preciso examinar nosso uso do termo 

compreender para perceber que nosso critério para atribuir 

compreensão a alguém está em seus desempenhos (Baker e Hacker, 

1985a; Hacker, 1986). Ele concebe o compreender como sendo 

aparentado a uma habilidade. A compreensão é um saber fazer, ela é 

exibida em uma prática e envolve o emprego de uma regra. 

Compreender a regra, é saber usar signos de uma linguagem de 

acordo com regras para seu uso (Hacker, 1986). Isto se deve ao fato 

de  que um aspecto de nosso conceito de compreender é que uma 

pessoa que compreende uma verbalização pode fazer certas coisas 

como, por exemplo, explicar o que significa, responder a ela 

apropriadamente, etc. Sua compreensão se manifesta no exercício 

dessas habilidades, portanto, é o desempenho destas habilidades que 

constitui a base sobre a qual nós atribuimos compreensão a ela. São 

elas que constituem os critérios que justificam a nossa atribuição de 

compreensão a uma pessoa (Baker e Hacker, 1984a). 

 Contudo o compreender não deve ser equacionado ao 
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comportamento que o manifesta porque este é um conceito que 

envolve semelhanças de família. Isto é, não há uma coisa única que 

a pessoa deva saber para satisfazer os critérios de compreender 

(Baker e Hacker, 1984a, 1985a). 

 Pelo que foi visto até aqui, parece que a ‘realidade’ e a 

‘natureza humana’ não têm um papel em nossa linguagem. Mas 

Wittegenstein não vai tão longe, nem faria sentido pensar assim. 

Existem constrangimentos impostos pela realidade e nossa natureza  

biológica que não podem ser desconsiderados. Por exemplo, dado o 

caráter multicolorido do mundo e nossas capacidades perceptuais, a 

nossa gramática atual das cores nos é útil. Mas se o mundo 

apresentasse apenas objetos de diferentes tons do que é hoje, para 

nós, uma única cor, então a gramática das cores discriminaria novos 

conceitos permitindo às pessoas perceber diferenças e semelhanças 

que hoje, dado nosso vocabulário para as cores, nem notamos 

(Baker e Hacker, 1985b). 

 No entanto, esses constrangimentos não são elementos 

componentes de nossos conceitos, i.e., não são parte de suas 

explicações. Como vimos, são elas que dão significado a nossos 

conceitos e verbalizações. Os constrangimentos são parte do quadro 

de referência do nossos jogos de linguagem mas não são parte do 

próprio jogo. Se fizermos uma analogia com o jogo de tênis, 

podemos dizer que a lei da gravidade possibilita este jogo, 

entretanto, ela não faz parte das regras do jogo. O que dá significado 

ou ‘define’ o que é um jogo de tênis são suas regras (Baker e 

Hacker, 1985b). 

 A posição de Wittgenstein pode ser sintetizada dizendo-se que, 

para ele, a linguagem é autônoma e arbitrária com relação à 

realidade (Baker e Hacker, 1985a). 
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 Tendo em mente estas idéias mais gerais de Wittgenstein sobre 

a linguagem, podemos passar a ver primeiro suas implicações para a 

psicologia em geral e, em seguida, começar a pensar sobre algumas 

conseqüências para o desenvolvimento cognitivo. 

 Como foi visto, se a linguagem é concebida como uma forma 

de representação, então os conceitos psicológicos devem representar 

estados ou processos mentais. Ao considerar, por exemplo, que 

‘raiva’, ‘compreensão’, ‘inteligência’ substituem algo, o debate se 

volta para aquilo que essas palavras substituem, o que leva a 

psicologia a querer investigar o estado ou processo interno a que 

elas supostamente se referem. Mas de acordo com as análises de 

Wittgenstein, deveríamos considerar essas palavras como 

ferramentas e examinar suas funções no discurso já que o uso de 

muitos conceitos psicológicos está relacionado a critérios 

comportamentais complexos (Baker e Hacker, 1985b). 

 Além disso, quem adota este tipo de posição tradicional, 

termina por admitir a possibilidade de uma linguagem privada. Isto 

quer dizer que uma pessoa sabe o que a palavra ‘dor’ significa 

apenas a partir de seu próprio caso, de sua própria experiência ou 

sensação. A questão que se coloca, então, é o papel do estado 

interno, ou objeto privado, na comunicação e como ela é possível. 

Segundo Wittgenstein, de acordo com a posição tradicional, se a 

comunicação é possível, então o objeto privado supostamente 

referido é inútil e não tem nenhum papel na comunicação.  Por outro 

lado, se o objeto privado, ou sensção, tem um papel, então a 

comunicação é impossível (Bouveresse, 1976; Hacker, 1986). 

 Pelo que foi visto da visão de Wittgenstein, quando foi 

analisada a ‘compreensão’ e quando foi feita a diferença entre 

proposições empíricas e gramaticais, não faz sentido conceber um 
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estado mental sem critérios comportamentais, assim como torna-se 

necessário distinguir expressões ou declarações de um estado 

interno das descrições destes estados. Uma sentença como ‘Tenho 

dor’ geralmente não é empregada como uma descrição de um estado 

interno. Ela tem outro uso: o de pedir ajuda ou solicitar simpatia, por 

exemplo. De acordo com Wittgenstein, uma criança é ensinada a 

usar a sentença ‘Tenho dor’ para substituir, por exemplo, as caretas 

ou o choro que são expressões naturais ou primitivas de dor. 

Portanto, a expressão verbal de dor não descreve o chorar nem um 

estado interno; ela substitui o chorar (Baker e Hacker, 1985a, 

1985b).  

 A verbalização de dor não se apóia na introspecção. Neste 

contexto, ela é uma expressão ou manifestação de dor; é uma forma 

aprendida de comportamento de dor. Há uma relação interna, 

conceptual, entre o comportamento de dor e a dor, porque o 

comportamento de dor, seja ele um grito ou uma verbalização de 

dor, é um critério para dizer que uma pessoa está com dor. Ou seja, 

a dor e suas manifestações comportamentais não são independentes 

(Hacker, 1986). 

 No entanto, como já foi mencionado, Wittgenstein não sugeriu 

que a dor pudesse ser identificada com uma resposta ou um conjunto 

de respostas comportamentais. Por isso, sua posição não pode ser 

aproximada ao reducionismo e fisicalismo do behaviorismo lógico, 

como muitas vezes se pretende, porque, para ele, um enunciado não 

implica algo independente da utilização que é feita normalmente em 

um certo jogo de linguagem, i,e., no contexto de certas atitudes, 

crenças e hábitos (Bouveresse, 1976). 

 A posição tradicional, cognitivista, envolve assim um ‘mito da 

interioridade’. Mas isto não significa que os estados e processos 
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internos sejam míticos. O que é mítico é a concepção do modo de 

funcionamento da linguagem psicológica que nos leva a fazer 

suposições enganosas, mencionadas acima, a de que apenas a 

própria pessoa sabe o que está sentindo quando tem uma sensação e 

que o sabe pela introspecção (Bouveresse, 1976). 

 Wittgenstein não nega a existência dos processos internos ou 

experiências mentais. O que ele constesta é que uma palavra como 

‘pensamento’, por exemplo, seja utilizada para designar uma  

experiência ou processo psicológico porque não é isto que chamamos 

de pensamento. Sua crítica ao mentalismo não decorre portanto de 

uma contestação das próprias experiências mentais. O que 

Wittgenstein procurou mostrar foi o erro em supor que todos os 

termos de nosso vocabulário psicológico devam designar 

necessariamente experiências mentais específicas. Na maior parte do 

tempo, essas palavras não são utilizadas dessa maneira (Bouveresse, 

1976). 

 Palavras como sentir, pensar, acreditar, por exemplo, só têm 

sentido em função de jogos de linguagem públicos que jogamos com 

elas. Não é porque pensamos, e que podemos nos ‘observar’ 

pensando, que sabemos o que é pensamento. Também não temos 

um conceito de cor dentro de nós porque olhamos para um objeto 

colorido. Ter um conceito, para Wittgenstein, é ter dominado uma 

técnica do uso de uma palavra; é uma habilidade e não uma 

experiência (Bouveresse, 1976; Hacker, 1986). 

 Quanto à relação pensamento/linguagem, como visto, a  visão 

mentalista, tradicional, pressupõe a primazia do pensamento sobre a 

linguagem, supondo que a linguagem serve para exprimir 

pensamentos, que ela remete a um mundo de significações pré-

existentes e que uma palavra evoca em nós uma representação 
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mental específica. 

 Wittgenstein combateu este tipo de visão, ao considerar que 

uma representação, tanto quanto a palavra, também é um símbolo e 

ao mostrar que o significado depende do sistema ao qual a palavra 

ou signo pertencem, havendo, portanto, uma relação lógica, e não 

uma relação empírica, entre o fato de poder falar e poder pensar, 

pois aprendemos, até certo ponto, ao mesmo tempo a falar uma 

linguagem e a pensar nessa linguagem (Bouveresse, 1971, 1976). 

 Em última análise, segundo Wittgenstein, pelo menos uma das 

origens da confusão conceptual apresentada pela concepção 

tradicional de nossa consciência de nossos pensamentos, desejos e 

emoções, intenções ou percepções parece estar no contraste entre o 

que é ‘interno’ e o que é ‘externo’. Neste caso, o interno é concebido 

sobre o modelo do externo o que nos faz pensar que podemos 

introspeccionar os ‘objetos’ do ‘mundo’ dentro de nós da mesma 

maneira que inspeccionamos os objetos do mundo à nossa volta. Mas 

esta analogia é enganadora porque estamos assimilando esse jogo 

de linguagem ao contraste escondido/revelado que envolve um jogo 

de linguagem muito diferente. A questão é que o que pode estar 

escondido da visão é também o que pode ser revelado por ela. Mas 

isto não se aplica ao caso da experiência privada (Hacker, 1896). 

 As implicações da posição de Wittgenstein para a psicologia 

são, antes de tudo, implicações para a própria ciência. É que, 

eliminando a noção de representação, tal como concebida pela visão 

tradicional de linguagem, desaparece a reificação dos conceitos. Se 

tomarmos como exemplo o conceito de tempo, e aplicarmos o que foi 

visto das reflexões de Wittgenstein sobre a linguagem, não 

poderíamos dizer o que é tempo. Segundo suas análises, não há um 

Tempo, i.e., uma essência, que uma ou diversas teorias poderiam 
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tentar dizer o que é. O que há são diferentes práticas relacionadas a 

‘tempo’. Da mesma forma, não há uma Razão ou Racionalidade que 

reflita a Realidade, mas diferentes práticas com relação a ela. Ou 

seja, não conhecemos o ‘Real' a  partir da ‘Razão’, mas temos 

diferentes conhecimentos do real a partir de diferentes práticas com 

relação a ele. Portanto, não há um conhecimento de um real mas 

diferentes formas de interação com o ‘real’. Como foi visto, para 

Wittgenstein, a realidade se constitui a partir da ação, ou melhor, a 

partir da linguagem. Em suma, os conceitos de razão, racionalidade, 

realidade, tempo deixam de ser concebidos como representando 

essências que a ciência deve explicar. Os conceitos científicos devem 

ser entendidos no contexto de suas teorias. Seus significados são 

dados pelos pressupostos, interesses e objetivos do teórico, que 

também envolvem os pressupostos, interesses e objetivos de sua 

cultura, assim como pelo seu uso dentro de um contexto teórico. 

Portanto, não faz sentido pensar que a ciência chegue a 

representações mais precisas, mais verdadeiras da ‘realidade’. 

Embora os conceitos científicos possam ser mais delimitados que os 

conceitos da linguagem ordinária, eles também são subsidiários de 

uma forma de vida. Eles podem, portanto, variar, como têm variado. 

Mas é uma ilusão pensar que esta variação se deve a uma maior 

precisão, no sentido deles passarem a representar melhor a 

‘realidade’. Por um lado, não há nada na natureza, nenhuma lei 

natural que nos obrigue a fazer as representações que fazemos. 

Nossa constituição biológica e a ‘realidade’ estabelecem limites, são 

parâmetros que limitam nossas representações, mas não as 

determinam. Nossas representações seguem leis normativas, sociais, 

e não nomológicas. Por outro lado, se a ‘realidade’ pode ser 

representada de uma forma, em certo sentido, ‘ilimitada’, passando a 
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ser constituída pela linguagem, não se pode conceber uma coisa da 

‘realidade’ independente da linguagem. E isto é válido tanto para os 

conceitos da linguagem ordinária quanto para os conceitos 

científicos. 

 Neste sentido, em termos de psicologia, não sendo possível a 

reificação dos conceitos em geral, e dos conceitos científicos em 

particular, desaparece o problema ontológico da mente e o problema 

da determinação de ação humana. Desaparecem, portanto, o 

dualismo e o mecanicismo. A separação entre um sujeito psicológico 

e o mundo externo deixa de fazer sentido por não haver mais a 

oposição entre o privado e o público. Tanto a constituição do privado 

quanto o conhecimento que temos dele, seja o nosso ou o do outro, 

têm uma origem pública, dada por uma linguagem também pública 

que é única linguagem possível. Não há um privado independente da 

linguagem, assim como também não temos um acesso privilegiado 

ao ‘nosso privado’. 

 Isto tem duas implicações importantes para o estudo do 

desenvolvimento cognitivo. Neste caso, a primeira oposição que 

desaparece, ou deve ser formulada em outros termos, é a oposição 

pensamento x linguagem. A visão de homem de Wittgenstein afasta 

esta distinção. 

 Em primeiro lugar, aquilo que chamamos de pensamento é 

constituído pela linguagem e não pode, portanto, ser concebido 

independente dela. Logo, a oposição desaparece. 

 Em segundo lugar, não havendo a reificação de conceitos, e a 

noção de privacidade, não podemos falar em ‘o pensamento’. Em 

diferentes situações e contextos culturais, diferentes tipos de 

atividades e ações podem ser concebidas como envolvendo 

pensamento. 
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 A segunda oposição, que merece ser mencionada de imediato, 

é a oposição entre o biológico e o social. Aqui também ela 

desaparece em dois sentidos diferentes, e pelas mesmas razões. 

 Em primeiro lugar, se o biológico não determina de nenhuma 

forma os nossos conceitos, mas impõe apenas limitações, ele se 

torna, em certo sentido, irrelevante para a compreensão que 

podemos ter de nossa relação e conhecimento da ‘realidade’. 

 Em segundo lugar, mas talvez mais importante, é que estes 

dois conceitos deixando de ser reificados não há como delimitar o 

que é ‘o biológico’ e ‘o social’.  As noções de biológico e social, da 

mesma maneira que as noções de razão, realidade, tempo, também 

não se referem a uma essência. Elas têm diferentes significados no 

contexto de diferentes teorias. Não há como supor um biológico e um 

social independente do uso que diferentes teorias fazem destes 

conceitos;  não há como precisar que aspectos do biológico e do 

social contribuem para o desenvolvimento cognitivo. Em outras 

palavras, o acesso que temos ao biológico se dá através de uma 

linguagem, assim como o acesso que temos ao meio, ao 

comportamento e ao social. Conseqüentemente, não se pode falar 

em uma interação entre entidades como o biológico e o social, nem 

em um papel do inato,  do meio, do comportamento, da linguagem e 

do social.  

 A conclusão deve ser que sendo a linguagem social, na medida 

em que suas regras são regras sociais, normativas, e sendo ela 

constituidora do pensamento e da ‘realidade’, o desenvolvimento 

cognitivo deve ser visto como  essencialmente social. 

Mas as implicações do pensamento de Wittgenstein para o 

estudo do desenvolvimento cognitivo merecem, e exigem, uma 

discussão mais pormenorizada dos diferentes aspectos envolvidos, e 
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dentro do contexto de posições específicas a esse respeito. Por isso, 

serão retomadas, a seguir, as posições de Piaget, Vygotsky e 

Skinner. 

 

DISCUSSÃO DOS LIMITES DO ANTI-MENTALISMO DE 

VYGOTSKY E SKINNER 

Tem sido afirmado, ao longo deste trabalho, que as propostas 

anti-mentalistas de Vygotsky e Skinner são insatisfatórias por terem 

se mantido presas à lógica do dualismo cartesiano. 

Esta avaliação tem como parâmetro as análises críticas 

desenvolvidas por Wittgenstein, a respeito da linguagem. Se 

considerarmos que suas reflexões fazem sentido, devemos concluir 

que a psicologia tem procurado explicar algo que não pode ser 

explicado, no sentido de tentar representar corretamente a realidade 

psicológica. Mais e mais teorias mentalistas ou anti-mentalistas têm 

sido propostas e inúmeras reformulações de teorias têm sido 

tentadas. Tem-se tentado completar as diferentes teorias de 

diferentes formas, a partir de diferentes critérios, como por exemplo 

o behaviorismo radical através do behaviorismo cognitivo, a 

epistemologia genética, introduzindo fatores culturais, e a teoria de 

Vygotsky através da Teoria da Atividade. Essas tentativas serão 

sempre vãs porque, segundo a perspectiva de Wittgenstein, a 

questão do psicológico está mal equacionada. Não se trata de 

descobrir e explicar como os fenômenos psicológicos ocorrem na 

'realidade' porque não há realidade independente da linguagem. 

Enquanto isto não for compreendido, serão apresentadas tantas 

explicações quantas linguagens acerca do psicológico puderem ser 

criadas – i.e., teorias. 
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Dentro desta perspectiva, e de uma maneira geral, os limites do 

anti-mentalismo de Vygotsky e Skinner se devem ao fato deles 

continuarem querendo explicar algo que não pode ser explicado. 

Wittgenstein parece ter sido mais consistente e coerente na rejeição 

do mentalismo por tê-lo atingido em suas próprias raízes, ao formular 

uma nova visão de linguagem.  

Em decorrência de considerar ser possível explicar o 

psicológico, os problemas apresentados pelas formulações anti-

mentalistas de Vygotsky e Skinner são, em certa medida, os pro-

blemas da tentativa de tornar a psicologia uma ciência. Sua visão de 

conhecimento está presa ao positivismo ou empirismo lógico, i.e., a 

forma de abordar a questão do conhecimento parte de uma visão de 

ciência positivista. Presos, portanto, a esta visão, ligada à visão 

cartesiana de linguagem, eles não procuraram, ou não conseguiram, 

escapar das reificações por ela introduzidas e, conseqüentemente, 

não conseguiram evitar o dualismo. Por outro lado, e em última 

análise, seu principal problema foi não terem percebido que a 

questão do mentalismo está ligada à questão da linguagem. Eles 

tentaram se contrapor ao dualismo cartesiano, i.e., o dualismo de 

substância, mas mantiveram várias características da separação 

entre o interno e o externo que só fazem sentido a partir da própria 

lógica cartesiana. Ou seja, eles procuraram rejeitar uma forma 

específica de dualismo mas não a lógica dualista. 

Em outras palavras, ao procurar atribuir uma origem externa ao 

mental, Vygotsky e Skinner não resolveram a questão do dualismo 

por não perceberem que o principal problema do cartesianismo é 

mais abrangente que a mera suposição de uma mente imaterial, 

assim como não perceberam que ele está ligado à questão da 

linguagem, como o fez Wittgenstein. 
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 Alguns autores têm procurado estabelecer paralelismos entre 

as posições de Wittgenstein e Skinner (Begelman, 1976; Johnson, 

1977; Waller, 1977; Deitz e Arrington, 1984) e entre Wittgenstein e 

Vygotsky (Toulmin, 1972, 1978; Wertsch, 1979). Estas aproximações 

têm sido realizadas a partir da análise de questões específicas que 

não levam em consideração os pressupostos mais básicos de 

Vygotsky e Skinner, de um lado, e os de Wittgenstein de outro. Estes 

autores têm sido aproximados, aparentemente, pelo simples fato de 

terem algo em comum que é a rejeição ao mentalismo clássico. 

Porém, uma análise mais sistemática de sua visão de ciência e visão 

de linguagem deverá indicar que suas posições não devem ser 

facilmente aproximadas, mas também mostrar, como será feito a 

seguir, por que as propostas anti-mentalistas de Vygotsky e Skinner 

devem ser consideradas insatisfatórias, e limitadas, quando vistas 

sob uma perspectiva wittgensteiniana. 

Embora visão de ciência e visão de linguagem estejam 

interligadas, sendo a primeira dependente da segunda, elas serão 

analisadas, aqui, separadamente. Primeiro, serão apresentados os 

aspectos mais relevantes da visão de linguagem tradicional, para a 

presente discussão, e suas implicações para a visão de ciência. 

Procurar-se-à mostrar, então, de que maneira a teoria de Piaget se 

apóia na visão cartesiana. Em seguida, serão salientados dois pontos 

considerados dos mais importantes na visão de linguagem de 

Wittgenstein – a amplitude de sua noção de linguagem e a forma de 

conceber a representação – e suas implicações para a visão de 

ciência. Serão analisadas, então, as posições de Vygotsky e Skinner a 

esse respeito. Isto deverá apontar para os limites do anti-mentalismo 

desses dois autores quando visto sob a perspectiva não-mentalista de 

Wittgenstein. 
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A visão de linguagem tradicional, de inspiração cartesiana, 

concebe a linguagem como uma forma de representação e uma de 

suas formulações caracteriza-se pela concepção cognitivista do 

significado já que a ligação entre a palavra e aquilo que ela 

representa é efetuada por um processo mental. O significado de uma 

expressão lingüística é dado pelo pensamento que, por sua vez, 

representa a realidade. Desta posição decorrem as noções de fato da 

realidade que é representado, e sua conseqüente reificação; de 

verdade e falsidade das representações; de verificação das 

proposições empíricas, i.e., sua correspondência com a realidade; e 

de sujeito e objeto do conhecimento. E são estas noções que, junto 

com a noção de racionalidade como representação que admite a idéia 

da possibilidade de um conhecimento da realidade, dão a base para 

uma visão positivista de ciência. 

Piaget adere ao cartesianismo de uma forma direta ao 

apresentar uma posição cognitivista. Isto pode ser visto por sua 

concepção de estruturas mentais, responsáveis pelo conhecimento, 

que são representadas pela linguagem e outras formas de 

representação mental, e o recurso à lógica formal para sistematizar a 

sua teoria. Depois de um período inicial no qual a interação do sujeito 

com a realidade se dá através de ações motoras, as ações 

internalizam-se. Isto ocorre devido à diferenciação entre significante 

e significado. Constitui-se assim a representação mental e com ela a 

função simbólica, i.e., o pensamento. Posteriormente, as ações 

internalizadas tornam-se reversíveis dando lugar às operações 

lógico-matemáticas. Esta formulação cognitivista do desenvolvimento 

também é encontrada no tratamento dado à formação de conceitos. 

Ela acompanha o desenvolvimento cognitivo com uma contribuição 

relativa do input lingüistico. Na verdade, é o desenvolvimento 
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cognitivo que permite a aquisição da linguagem. Linguagem, para 

Piaget, significa signos verbais e é apenas uma das formas da função 

simbólica. Ela representa a ação, descreve a ação, em vez de fazer 

parte integrante dela. Por isso, o pensamento não depende apenas da 

linguagem mas da função simbólica em geral. 

Vemos assim que em Piaget, como na visão cartesiana, a noção 

de representação torna-se central tanto para a concepção de 

pensamento quanto de linguagem. 

Com relação à visão de ciência, Piaget adere ao positivismo. Ele 

critica as especulações das filosofias racionalista e empirista, 

advogando a necessidade de se fazer uma epistemologia científica, 

i.e., a sua epistemologia genética. Para isto, é necessário recorrer à 

psicologia para estudar questões de 'fato' através de verificações 

experimentais, assim como recorrer à lógica para 'formalizar' as 

ações e, desta maneira, as estruturas mentais. Além disso, ele 

procura uma explicação biológica tentando identificar as 'leis' 

responsáveis pelo desenvolvimento e realiza análises sobre as 

relações entre um 'sujeito' do conhecimento e o 'objeto' do 

conhecimento. Todos estes termos envolvem reificações que 

implicam a objetividade do conhecimento científico, por ele 

pretendida, e portanto um enfoque positivista consistente com o 

cartesianismo. 

A visão de linguagem de Wittgenstein apresenta duas 

características centrais – a maior amplitude da noção de linguagem e 

a reformulação da noção de representação – que permitem não a-

penas diferenciá-la significativamente da visão tradicional mas, mais 

do que isso, reconceptualizá-la de uma forma radical. 

Estas duas características são correlatas porque a maior 

amplitude da noção de linguagem torna a noção tradicional de 
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representação inviável, assim como a nova noção de representação 

passa a requerer uma noção de linguagem muito mais ampla. Elas 

são, portanto, interdependentes. 

A noção de linguagem de Wittgenstein deve ser entendida de 

uma forma muito mais ampla do que costuma ser feito. Geralmente, 

quando se pensa em linguagem, concebe-se uma situação atual de 

comunicação que pode envolver palavras e expressões verbais, um 

contexto, entonação, expressões faciais, etc. Em suma, concebe-se 

uma situação concreta de dimensões físicas, que participa da 

determinação do significado. Para Wittgenstein, ao contrário, quando 

uma pessoa entra em um contexto de comunicação, ela já traz uma 

rede de pressupostos e significações, a partir dos quais o contexto 

atual é interpretado. Esta rede de significações e pressupostos 

envolve a forma de vida, a mitologia e as crenças de uma cultura. 

Desta maneira, segundo a perspectiva de Wittgenstein, o contexto de 

comunicação não pode ser fisicalizado porque a própria situação física 

já pode ser interpretada de diferentes maneiras, i.e., ela não tem um 

significado em si mesma mas pode ter diferentes significados. Por 

exemplo, o significado de um jogo jogado durante os jogos olímpicos 

atuais e o 'mesmo' jogo jogado no contexto de uma cerimônia 

religiosa de uma cultura da antigüidade, não podem ser considerados 

os mesmos, porque eles envolvem atividades que devem ser 

inseridas em um contexto mais amplo que é a forma de vida de uma 

cultura, em um momento histórico específico. Ou seja, é o contexto 

mais amplo das crenças e mitologia que dá significado à atividade 

que ocorre em um contexto específico. 

               Aliada a esta nova concepção de linguagem temos a 

reformulação da noção de representação realizada por Wittgenstein. 

Ele não elimina a noção de representação mas passa a concebê-la de 
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maneira oposta à cartesiana quanto à sua determinação. O que 

Wittgenstein faz é eliminar qualquer conexão determinadora da 

realidade ou pensamento sobre a linguagem, devido justamente a 

sua visão mais ampla de linguagem que implica a idéia de que a 

linguagem é autônoma e arbitrária com relação à realidade. Embora a 

realidade participe do contexto lingüístico, ela não tem nenhum papel 

determinador sobre o significado mas, ao contrário, deve ser 

'interpretada' a partir das significações que iluminam o próprio 

contexto. Portanto, não faz sentido conceber uma realidade 

independente da linguagem como o faz a visão cartesiana. O que dá 

significado a esta posição de Wittgenstein é a sua concepção de 

regras normativas em vez de nomológicas. 

                Em termos da visão de ciência, as reformulações das 

noções de linguagem e representação têm como conseqüência a 

rejeição da visão positivista de ciência. Sendo a linguagem autônoma 

e arbitrária com relação à realidade, e sendo ela constituidora tanto 

do pensamento quanto da realidade, desaparecem com Wittgenstein 

as noções de verdade e certeza do conhecimento, assim como a 

reificação e separação entre sujeito e objeto do conhecimento. Com 

isso, inviabiliza-se o ideal de uma ciência positivista. Com a visão de 

linguagem de Wittgenstein são eliminadas as reificações do biológico, 

do social, da mente, do comportamento, e a questão epistemológica 

da ciência é colocada em outros termos. Como toda linguagem, a 

linguagem científica depende do uso e não da realidade. Ela pode ser 

mais precisa, no sentido de seus critérios de uso serem mais 

delimitados, mas ela não é mais verdadeira com relação à realidade. 

Por isso, ela pode proporcionar um entendimento mas não dar uma 

explicação no sentido de representar corretamente os fatos. 

Conseqüentemente, não há como a psicologia pretender especificar 
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qual é o papel do biológico e do social, o papel do meio e do 

comportamento no desenvolvimento cognitivo. 

Vejamos, então, de que maneira a visão de linguagem e a visão 

de ciência de Vygotsky e Skinner os afasta de Wittgenstein, 

impedindo-os de realizar uma crítica mais radical e consistente do 

mentalismo. 

Para Skinner, linguagem é comportamento verbal e para 

Vygotsky ela é, principalmente, fala. Estas concepções os afasta da 

visão de linguagem como representação e os aproxima da visão de 

linguagem como ação. Contudo, isto não é suficiente para 

realmente aproximá-los de Wittgenstein. Para Skinner, o significado 

de uma resposta verbal, que ocorre na presença de um S 

discriminativo é dado pela história passada de reforçamento. Isto 

permite admitir a variabilidade cultural já que diferentes comunidades 

verbais podem apresentar contingências diferentes. Skinner considera 

também que conceitos como 'Triângulo' permitem uma menor 

variabilidade cultural enquanto um conceito como 'Amor' permite 

uma variabilidade maior. Porém, no estudo da formação de conceito o 

que é levado em conta é a dimensão física do estímulo discriminativo. 

O problema é especificar essas dimensões. Uma criança bororo 

aprende a verbalizar "Eu sou um papagaio vermelho". O que dá 

significado a esta verbalização? Certamente, não são apenas as 

dimensões físicas na presença das quais a verbalização ocorre; há 

por trás delas, ou iluminando-as, as crenças e a mitologia dos bororo. 

Teoricamente, estas talvez possam até ser descritas, fisicalizadas, 

dimensionadas. Talvez seja complexo realizar esta especificação mas 

isto não significa que não seja possível. Contudo, cabe perguntar se 

neste caso não teremos transformado o fenômeno inicial que 

queríamos compreender em outra coisa; em outro fenômeno. Dar 
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conta do significado de "Eu sou um papagaio vermelho" não pode ser 

reduzido a suas dimensões físicas porque fazer isto significa mudar 

seu significado; transformar esta verbalização em outra coisa. Isto é, 

o entendimento que teremos dessa atividade será outro. Neste 

momento, um skinneriano poderá argumentar que este será o 

entendimento correto porque chegamos a especificar as verdadeiras 

condições sob as quais a verbalização se dá. Mas, então, caímos na 

armadilha cartesiana da noção de verdade que Skinner em algumas 

situações rejeita. E aqui surge uma primeira contradição importante 

em Skinner. Por um lado, ele admite que o cientista e o poeta 

emitem conjuntos diferentes de respostas devido a contingências 

reforçadoras diferentes e afirma que "Qual comportamento mais se 

aproxima da situação atual não é tanto uma questão de fato, precisão 

e extensão mas dos interesses e práticas das comunidades verbais 

(Skinner, 57, p. 127). Isto parece aproximá-lo de uma visão 

wittgensteiniana. Mas, por outro lado, seu comportamento enquanto 

cientista parece aproximá-lo mais da noção de ciência como co-

nhecimento verdadeiro dos fatos, apesar de seus critérios científicos 

serem critérios pragmáticos. Skinner parece ter-se enredado e 

dividido entre uma visão contextualista de ciência e uma visão 

positivista. 

Esta discussão ainda deveria ser mais estendida mas será 

interrompida aqui para ser retomada mais adiante, de maneira a 

abordarmos a amplitude da noção de linguagem de Vygotsky. 

Ao tratar primordialmente da atividade de fala, em vez da 

linguagem, Vygotsky se afasta da visão cartesiana para aproximar-se 

da de Wittgenstein. Contudo, assim como Skinner, ele analisa 

principalmente situações específicas sem considerar os pressupostos 

que estão por trás da situação atual, como faz Wittgenstein. Fala 
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envolve uma atividade mas Vygotsky não analisa o contexto mais 

amplo da atividade. Esta teria sido uma de suas falhas que a teoria 

da atividade de Leontiev teria procurado sanar. Nos estudos sobre 

memória, por exemplo, em sua fase mais biologizante, Vygotsky 

parece reduzir suas análises aos estímulos físicos e processos 

cognitivos sem perceber que o que dá significado ao comportamento 

não são eles mas o tipo de atividade a ser desempenhada. Da mesma 

maneira, em sua segunda fase, a mais psicologizante, Vygotsky dá 

uma explicação cognitivista para a afirmação dos bororos de que são 

papagaios vermelhos. Segundo Vygotsky, eles fazem esta afirmação 

a respeito de si mesmos porque pensam em termos de complexos e 

não em termos de conceitos. Ou seja, "papagaios vermelhos" se re-

fere não a um conceito que inclui uma determinada espécie de ave de 

determinada cor mas um conjunto de objetos que inclui estas aves e 

também eles próprios. Neste caso, o significado é dado pelo nível ou 

tipo de pensamento. Em suma, embora a noção de atividade seja 

central, em termos de pressupostos, na teoria de Vygotsky, ela está 

pouco presente em suas análises da primeira e segunda fase, pelo 

menos. Sua tendência à psicologização o aproxima mais de Descartes 

do que de Wittgenstein. 

Vejamos, então, como vista é a questão da representação em 

Vygotsky e Skinner. 

            O tratamento dado por Skinner ao significado não é o da 

representação da referência. Isto é, o significado não é determinado 

pela referência mas pela contingência de três termos. É o que 

permite a variabilidade do significado de acordo com a comunidade 

verbal. Isto permite aproximá-lo da posição de Wittgenstein mas ele 

não chega à idéia de autonomia da linguagem com relação a 

realidade. Para Skinner, o estímulo discriminativo, ou referência, não 
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determina o significado, este depende também das conseqüências 

apresentadas pela comunidade verbal. Mas ele tem um papel. Ele é 

concebido como a propriedade ou conjunto de propriedades sob as 

quais o reforçamento é tornado contingente e  que controla a 

resposta. Mas o que é uma propriedade senão um aspecto físico? O 

que a posição de Skinner parece significar é que uma comunidade 

pode reforçar uma resposta relativa a um aspecto ou propriedade do 

estímulo e que passa a ser o estímulo controlador, enquanto outra 

comunidade pode reforçar uma resposta relativa a outro aspecto, ou 

propriedade do estímulo. Daí a variabilidade. Mas isto pressupõe a 

reificação dessas diferentes propriedades, o que não ocorre com 

Wittgenstein. Em outras palavras, Skinner supõe a existência de 

propriedades de estímulo independentes da linguagem que passam, 

ou não, a controlar a resposta verbal, enquanto Wittgenstein 

considera que o próprio estimulo, ou a própria referência, são 

constituídos pela linguagem, concebida em seu sentido mais amplo. A 

confusão ou falta de precisão de Skinner se torna aparente quando 

analisamos o seu exemplo de um paciente que vai ao médico e não 

sabe dizer, ou melhor descrever, o que sente. Segundo Skinner, isto 

ocorre não porque "o paciente não esteja sendo estimulado de uma 

forma perfeitamente clara, é simplesmente que ele nunca foi exposto 

a condições de instrução sob as quais ele tenha aprendido a 

descrever os estímulos adequadamente" (1974, p. 28). Aqui, os 

termos descrever e 'adequadamente' nos induzem a acreditar que 

Skinner admite a existência independente do estímulo que o sujeito 

apenas não aprendeu a discriminar e nomear. No caso de 

Wittgenstein, o estímulo é constituído não só a partir de suas 

propriedades. Elas têm um papel, é claro, mas além delas, para o 

estabelecimento de seu significado,  é preciso considerar também as 
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circunstâncias nas quais o estímulo ocorre, a cultura à qual pertence 

o indivíduo, i.e., sua forma de vida. É tudo isto que dá significado ao 

estímulo e não apenas as suas propriedades físicas. 

A diferença entre Wittgenstein e Skinner parece residir, em 

última análise, na noção peculiar de regras normativas de 

Wittgenstein. Para Skinner, a relação entre os estímulos e a resposta 

se dá através de leis nomológicas, as leis biológicas de 

condicionamento por ele descobertas, o que impõe limites muito 

maiores às possibilidades de respostas verbais. Neste caso, como 

explicar que os bororos afirmem a respeito de si mesmos que eles 

são 'papagaios vermelhos'? Como isto está relacionado a dimensões 

físicas de estímulos? As noções de forma de vida e jogos de 

linguagem de Wittgenstein parecem proporcionar um melhor 

entendimento. No seu caso, as propriedades físicas podem ser um 

pré-requisito mas não determinam de nenhuma maneira o 

significado. São as regras prescritivas, sociais, que normativamente 

estabelecem os critérios de correção. É esta concepção de regras que 

permite dar conta da afirmação – aparentemente inusitada para um 

espírito cartesiano – dos bororos. Em suma, embora Skinner não 

adira à noção de representação como um 'espelho da natureza', de 

alguma forma ele parece admitir a participação determinadora da 

natureza, aderindo assim à dualidade cartesiana que opõe linguagem 

e realidade. 

Cabe fazer, aqui, um esclarecimento quanto à questão da 

determinação ou indeterminação do significado pela referência. Pelo 

que tem sido dito pode parecer que Wittgenstein defende a posição 

da indeterminação total do significado. Porém, seria mais razoável 

dizer que ele admite a existência de um contínuo de 

determinação/indeterminação. Isto certamente irá depender do tipo 
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de conceito em questão, se mais 'concreto' ou mais 'abstrato'. Por 

exemplo, uma figura de forma triangular pode ser concebida como 

uma figura geométrica, i.e., um triângulo, como uma indicação de um 

abrigo subterrâneo ou de um prêmio de loteria. No primeiro caso, as 

propriedades físicas da figura têm certamente alguma contribuição 

para o seu significado, enquanto que nos dois outros casos não. O 

significado da 'mesma' figura, localizada na parede externa de um 

edifício, requer vários outros conhecimentos como por exemplo o que 

é um abrigo subterrâneo e o que é uma guerra nuclear. Neste caso, 

os atributos físicos da figura não determinam o seu significado. 

Vejamos a posição de Vygotsky quanto à questão da 

representação. Sua noção de significado parece aderir à visão re-

presentacional de linguagem. Embora, inicialmente, ele seja es-

tabelecido socialmente, como mostram o exemplo do movimento de 

pegar que se transforma em gesto e a função indicativa da palavra, 

posteriormente, para Vygotsky, o significado consiste na união de 

pensamento e linguagem. Para ele, a essência do significado da 

palavra é o ato de pensamento. A palavra se refere a uma classe de 

objetos, é uma generalização ou ato verbal de pensamento. Ela 

envolve um reflexo generalizado da realidade. Como na visão 

cartesiana, o pensamento parece representar a realidade e ser 

representado pela linguagem. O caráter de representação da 

linguagem também é claramente explicitado por Levina que diz que a 

fala tem caráter de representação da ação na sua função planejadora. 

O mesmo pode ser dito dos estudos sobre a formação de conceitos, 

i.e., ela requer o desenvolvimento do pensamento porque o conceito 

é um ato real de pensamento. Em suma, a posição de Vygotsky se 

assemelha muito à de Piaget. A principal diferença reside na origem 

social do desenvolvimento cognitivo para Vygotsky, enquanto para 
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Piaget esse desenvolvimento parece ser solitário e se deve a um fator 

endógeno. Mas, ainda assim, a explicação de Vygotsky é 

psicologizante e decorre do conceito de internalização. Isto fica claro 

se o compararmos a Wittgenstein. Para este, o significado dos 

conceitos psicológicos é dado por critérios externos enquanto para 

Vygotsky ele é dado por fatores internos, embora sua origem possa 

ter sido externa. É por isso que a explicação de Vygotsky da conduta 

humana é dada em termos de funções elementares ou funções 

superiores. Além disso, em Vygotsky a linguagem serve à ação mas 

ela não pode ser vista como uma forma de ação; o significado não é 

dado pelo uso como em Skinner e Wittgenstein, mas pelo nível de 

desenvolvimento cognitivo. Apenas no início do desenvolvimento o 

significado parece ser dado pelo uso, no contexto de uma atividade. 

Assim como em Skinner, a noção de linguagem de Vygotsky também 

parece mais restrita que a de Wittgenstein. Tivesse ele prosseguido 

na exploração e análise dos contextos de uso no estabelecimento do 

significado, talvez tivesse ele chegado a uma posição mais próxima à 

de Wittgenstein. Mas para isto teria sido necessário abandonar sua 

visão mentalista de linguagem. 

Em suma, no contexto desta análise da linguagem, um fator 

que parece ter impedido Vygotsky e Skinner de chegar à formulação 

de Wittgenstein foi a visão mais restrita de linguagem. Mas para 

melhor compreender isto torna-se necessário abordar suas visões de 

ciência. 

              Tanto Vygotsky quanto Skinner pretenderam desenvolver 

uma ciência da psicologia, criticando as abordagens não científicas. 

Embora toda rotulação seja problemática, no sentido de não 

caracterizar plenamente uma posição, é possível afirmar que, de 

alguma maneira, estes dois autores aderem à visão de ciência 
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positivista, predominante em sua época. Eles podem ser considerados 

como aderindo ao positivismo no sentido de aderir ao objetivismo. 

Eles parecem admitir a possibilidade de identificação de aspectos 

objetivos da realidade, seja ela física ou psico1ógica, e de estabelecer 

relações que permitam explicar objetivamente a conduta humana. 

Como visto, eles são herdeiros da psicologia fisiológica que pretendeu 

formar um corpo de conhecimento verdadeiro sobre a conduta 

humana, apoiando-se nos moldes das ciências naturais, i.e., seguindo 

os cânones do positivismo. Daí o recurso de ambos à biologia. 

Isto parece estar bem evidente em Skinner. Ele pressupõe que 

o comportamento é ordenado e determinado, pretende alcançar sua 

previsão e controle através da descoberta de leis subjacentes às 

relações encontradas entre estímulos e respostas. Embora ele 

reconheça que as noções de causa e efeito estejam ultrapassadas no 

pensamento científico, e procure estabelecer relações funcionais 

entre estímulos e respostas, isto pressupõe a objetividade das leis de 

condicionamento encontradas. Além disso, embora sua posição não 

adote a determinação mecânica do modelo pavloviano, ainda assim, 

ele tende para o mecanicismo, que também pressupõe uma visão 

objetivista. 

Quanto a Vygotsky, ele pretendeu desenvolver uma psicologia 

determinista científica, embora não reducionista e não mecanicista, 

que pelo menos em sua primeira fase adota conceitos tais como 

mediação e funções elementares, que pressupõem a objetividade. 

Além disso, mesmo que sua fase inicial tenha sido ultrapassada, 

ainda assim, ele adota, aparentemente até o fim, a noção de 

conceitos espontâneos que sugerem a existência de uma 'realidade 

objetiva' independente do sujeito psicológico. 
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Em suma, enquanto Piaget pode ser considerado como estando 

consistentemente ligado ao pensamento cartesiano devido a sua 

visão de cognição, de linguagem e de ciência, o mesmo não pode ser 

dito de Vygotsky e Skinner. Ambos procuram rejeitá-lo através de 

suas propostas anti-mentalistas. Mas alguns aspectos importantes de 

sua visão de ciência sugerem seu comprometimento com a lógica 

cartesiana. Para escapar dela teria sido necessário reformular a noção 

de representação. Wittgenstein pode fazê-lo ao ampliar a noção de 

linguagem. 

Sendo psicólogos e não filósofos, e impregnados da visão de 

ciência positivista, Vygotsky e Skinner não conseguiram fazer o 

mesmo que Wittgenstein, apesar da importância da noção de uso 

para Skinner e da noção de atividade para Vygotsky. 

Embora Vygotsky e Skinner tenham procurado escapar da visão 

tradicional, sua visão de linguagem não é satisfatória porque eles não 

conseguiram identificar o problema da representação, assim, não 

conseguiram reformulá-lo. Apesar de a noção de atividade estar 

presente em Vygotsky e a noção de uso em Skinner, nenhum dos 

dois apresenta uma visão de linguagem tão abrangente quanto 

Wittgenstein que permite reformular a noção de representação. 

Wittgenstein modificou sua visão de mundo a partir de sua 

análise da linguagem, enquanto Vygotsky e Skinner quiseram 

modificar a visão de linguagem mas a partir do referencial da visão 

de mundo cartesiana. Sua visão de linguagem permanece presa ao 

cartesianismo, embora com modificações. Por isso, não houve uma 

mudança do quadro de referência. 

Presos ao pensamento positivista, e sem uma visão mais 

abrangente de linguagem, Vygotsky e Skinner reificaram o biológico e 

o social o que resultou em sua visão de homem ora biológica, ora 
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social. Segundo a visão wittgensteiniana, essa divisão deixa de fazer 

sentido não só pelo estatuto epistemológico desses conceitos mas 

também porque a relevância do biológico é, em grande parte, 

eliminada. Isto é, embora o biológico seja um pré-requisito e 

imponha limitações à constituição do sujeito, ele não a determina. 

Além disso, também não é possível conceber o social independente 

da linguagem porque é através dela que ele participa da constituição 

do sujeito. O mesmo pode ser dito a respeito dos conceitos de meio e 

comportamento. 

               Em síntese, pode-se afirmar que as propostas 

anti-mentalistas de Vygotsky e Skinner tomaram o rumo que 

tomaram devido a sua visão de ciência, e que eles aderiram de 

alguma forma ao positivismo por não terem podido chegar à visão de 

linguagem de Wittgenstein. Tivessem eles tido outra visão de 

linguagem, não comprometida com a lógica do dualismo, sua 

abordagem do estudo e entendimento da conduta humana teria sido 

formulada em outros termos e seu anti-mentalismo teria tomado 

outra forma. 

Se nosso objetivo em psicologia for dar conta ou entender a 

variabilidade da conduta humana, em termos não-mentalistas, então 

devemos concebê-la como uma disciplina social. Mas se nosso 

objetivo for tratar do universal, então o enfoque terá de ser biológico. 

Não se propõe aqui descartar o estudo de aspectos biológicos do 

comportamento. O trabalho de Skinner tem se mostrado de extrema 

relevância nas áreas da psicofisiologia e psicofarmacologia. Ele 

permite um entendimento do comportamento humano para certos 

propósitos. Mas para outros propósitos, como o do entendimento da 

constituição da subjetividade, o enfoque deve ser outro. Isto não 

significa dizer que o homem é em parte biológico e em parte social. 
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Significa que os propósitos sendo diferentes, o objeto de estudo se 

torna diferente e, portanto, também os métodos de pesquisa. O 

próprio Skinner compreendeu isto ao afirmar que: 

 

"Se a psicologia é uma ciência da vida mental – da 

mente, da experiência consciente – então ela deve 

desenvolver e defender uma metodologia especial, o que 

ainda não foi feito com sucesso. Se, por outro lado, ela é 

uma ciência do comportamento de organismos, humano 

ou outro, então ela é parte da biologia, uma ciência 

natural para a qual estão disponíveis métodos testados e 

altamente bem sucedidos" (1969a, p. 221). 

 

Ele escolheu a segunda opção. Contudo, em outro lugar, 

Skinner diz que uma ciência independente da subjetividade deveria 

ser concebida nos seguintes termos: 

 

"... Diferentes comunidades verbais geram diferentes 

tipos e quantidades de consciência. As filosofias 

orientais, a psicanálise, a psicologia experimental, a 

fenomenologia e o mundo dos assuntos práticos levam à 

observação de sentimentos e estados da mente muito 

diferentes. Uma ciência independente do subjetivo seria 

uma ciência independente das comunidades verbais" 

(1974, p. 243).  

 

Isto deveria ser estendido também para o conhecimento da 

'realidade externa'. Neste sentido, 'diferentes comunidades verbais 

geram diferentes tipos de conhecimento do mundo externo', e 
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'diferentes comunidades científicas geram diferentes tipos de 

conhecimento do psicológico e, mais particularmente, do 

desenvolvimento cognitivo'. 

Não há como pretender especificar, portanto, o papel de 

diferentes fatores no desenvolvimento cognitivo. Tanto o inato como 

o meio, o comportamento, a linguagem e o social são conceitos que 

adquirem significado no contexto de uma teoria, i.e., de uma 

linguagem científica particular, não podendo ser definidos a partir de 

fatores extra-lingüisticos.  

O estudo do desenvolvimento cognitivo passa a requerer, 

assim, um novo enfoque que seja consistente com a visão 

wittgensteiniana de linguagem e, portanto, de homem. 

 

PERSPECTIVAS PARA UM NOVO RUMO NO ESTUDO DO 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

 No início deste trabalho afirmou-se que o estudo do 

desenvolvimento cognitivo, antes de envolver questões relativas à 

ciência da psicologia, i.e., antes de formular perguntas sobre as 

condições da aquisição ou desenvolvimento do conhecimento, deveria 

procurar conhecer como o próprio conceito de conhecimento e de 

mente tem sido debatido no âmbito da filosofia. 

A filosofia de Wittgenstein, embora tenha levado a algumas 

redefinições na própria psicologia, não tem tido qualquer influência 

sobre a psicologia do desenvolvimento cognitivo. 

O presente trabalho procurou mostrar que as propostas 

anti-mentalistas de Vygotsky e Skinner não são suficientes como 

formas de combate, ou oposição, ao pensamento cartesiano, quando 

vistas a partir das análises filosóficas de Wittgenstein, pois elas não 

conseguem solucionar o problema do dualismo. Isto porque, segundo 
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as investigações filosóficas de Wittgenstein, o problema do dualismo 

é mais abrangente que a mera aceitação da existência de uma mente 

imaterial. O dualismo original de Descartes se amplia e se ramifica 

por todo o pensamento ocidental e, mais particularmente na 

psicologia, envolvendo até as propostas anti-mentalistas. 

Neste momento, para concluir este trabalho, cabe procurar tirar 

algumas sugestões bastante gerais do que foi visto de maneira a se 

pensar em uma nova forma de abordar o estudo do desenvolvimento 

cognitivo. Não cabe, aqui, tentar especificar os requisitos de uma 

psicologia do desenvolvimento cognitivo de inspiração 

wittgensteiniana, mas apenas indicar qual seria sua orientação geral. 

O primeiro passo para uma psicologia do desenvolvimento 

cognitivo não-mentalista, e de cunho social, deveria ser a adoção de 

um enfoque que considere a diversidade sócio-cultural de maneira a 

se entender os diferentes contextos de vida, ou de desenvolvimento, 

em diferentes grupos culturais. 

Segundo uma perspectiva wittgensteiniana, isto requer uma 

análise da aquisição da linguagem, nestes diferentes contextos, de 

maneira a se entender como ela leva à constituição da subjetividade 

e ao desenvolvimento cognitivo e como ela acaba com a dicotomia 

entre o interno e o externo. 

Este tipo de abordagem do estudo do desenvolvimento 

cognitivo acarreta, então, a necessidade de se redefinir as pesquisas 

sobre as influências do inato, do meio, do comportamento, do social e 

da linguagem porque elas não podem mais ser isoladas das 

significações dos diferentes contextos sócio-culturais. Como 

conseqüência desfaz-se a oposição entre universalismo e 

particularismo, correlatos da oposição entre o inato e o adquirido, o 
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que leva à redefinição da dicotomia aprendizagem  x  de-

senvolvimento. 

Os principais problemas do enfoque piagetiano, que têm 

suscitado as principais críticas a sua teoria, são o universalismo e 

etnocentrismo. O ideal da procura dos universais não impediu Piaget 

de perceber as particularidades do pensamento de diferentes culturas 

mas, associado ao etnocentrismo, desvirtuou a interpretação de suas 

observações. Embora ele tenha compreendido o papel da visão de 

mundo sobre o desenvolvimento do pensamento, por considerar o 

pensamento científico da cultura ocidental como sendo aquele que 

melhor representa a realidade, o tomou como seu parâmetro. É por 

isso que as pesquisas transculturais de inspiração piagetiana têm tido 

como objetivo a procura dos universais cognitivos descritos pela 

epistemologia genética. 

Por outro lado, as pesquisas de cunho mais antropológico, ao 

focalizar as particularidades de determinada cultura, correm o risco 

de não permitir a compreensão dos aspectos do desenvolvimento 

cognitivo comuns a todas as culturas. 

Universalismo e particularismo não são necessariamente 

incompatíveis ou excludentes. Isto é, o interesse pela variabilidade do 

desenvolvimento em diferentes contextos culturais não precisa excluir 

a admissão de universais do desenvolvimento. Contudo, dentro desta 

perspectiva, a concepção de universal será diferente da de Piaget. 

Skinner, que foi um dos que mais combateu o inatismo, considerou 

que a explicação dos universais deve ser encontrada fora do 

organismo, admitindo, portanto, alguma forma de universalidade que 

não exclui a diversidade. 

Todo bebê humano precisa, por exemplo, dos cuidados de 

outros seres humanos para sobreviver. Isto pode dar origem a 
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aspectos universais de desenvolvimento como sua relação com um 

'pai', uma 'mãe', com uma família. Porém, a forma desta relação irá 

depender dos aspectos particulares de determinada cultura, das 

representações que determinada cultura faz da criança. Uma 

psicologia do desenvolvimento cognitivo requer, portanto, que se 

investigue os aspectos particulares de desenvolvimento mas também 

que se integre o resultado destes estudos em categorias mais amplas 

que permitam um entendimento mais abrangente do de-

senvolvimento. 

Para este propósito, podemos tomar o conceito de estágios de 

desenvolvimento e procurar refletir sobre como concebê-lo dentro 

desta perspectiva. 

            Em primeiro lugar, é preciso admitir que o desenvolvimento 

biológico pode oferecer limitações ou marcar etapas para o 

desenvolvimento cognitivo. A aquisição da fala, do andar, de 

habilidades motoras requerem o desenvolvimento biológico. Contudo, 

o mais interessante aí é procurar analisar as conseqüências destas 

aquisições em diferentes contextos sócio-culturais. Ou seja, podemos 

nos perguntar que conseqüências a aquisição da fala traz para 

crianças de diferentes culturas e níveis socio-econômicos. Se a fala 

não for um elemento importante das interações sociais, em 

determinado grupo social, provavelmente, esta aquisição não terá 

repercussões tão significativas sobre o desenvolvimento quanto em 

um grupo no qual a fala é um importante meio de interação. Da 

mesma forma, o andar pode permitir novos recursos de 

desenvolvimento se for dada a liberdade de locomoção e exploração à 

criança; do contrário ele pode não ser tão significativo. A puberdade 

também pode marcar uma fase de transição no desenvolvimento, ou 

não, dependendo da cultura. Ou seja, as mudanças comportamentais 
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e 'psicológicas', embora possam estar relacionadas a mudanças 

biológicas, devem ser vistas a partir de um contexto sócio-cultural. 

                 A idade de sete anos costuma marcar, para algumas 

teorias, o início de um novo estágio de desenvolvimento que permite 

então o início da escolarização formal. A interpretação disto costuma 

recorrer a elementos endógenos. Mas cabe indagar o que ocorre em 

culturas não ocidentalizadas. 

A análise dos estágios de desenvolvimento requer não apenas a 

identificação das semelhanças mas também das diferenças, e dos 

fatores responsáveis por umas e outras. Para isto, torna-se 

necessário investigar os conceitos de criança, infância 

desenvolvimento, entre outros, em diferentes grupos sócio-culturais. 

Em termos wittgensteinianos, isto significa investigar as crenças e 

mitologia destes grupos. 

Uma maior preocupação com os aspectos sociais e culturais tem 

incentivado uma linha de pesquisa que tem procurado relativizar o 

universalismo através de estudos transculturais sem que isto 

signifique, necessariamente, o seu abandono (ver por exemplo as 

coletâneas de Bruner et al., 1966; Berry e Dasen,1974 e o livro de 

Cole e Scribner, 1974). 

Fora do âmbito da psicologia, estudos como os de Ariès (1978), 

Benedict (1954), Bernstein (1980), Labov (1969) têm proporcionado 

um quadro de referência que leva em conta a diversidade 

sócio-cultural. Contudo, assim como Vygotsky e Skinner, estes 

enfoques diferentes também podem permanecer presos ao 

pensamento cartesiano. Como foi mencionado, podemos encontrar 

abordagens que admitem uma participação 'relativa' ou 'radical' do 

social na constituição do sujeito. 
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Pensando em termos de uma perspectiva wittgensteiniana, a 

primeira e mais óbvia sugestão para o estudo do desenvolvimento 

cognitivo, é a análise dos jogos de linguagem. Sendo o pensamento 

constituído pela linguagem, para estudar seu desenvolvimento, 

torna-se necessário analisar a aquisição da linguagem em termos de 

seus contextos de uso, i.e., dos jogos de linguagem. Porém, isto 

também requer a análise das formas de vida da cultura do estudo em 

questão já que é a partir delas que os jogos de linguagem ganham 

significado. 

               Foi realizada pelo menos uma tentativa, embora parcial, 

neste sentido. É uma pesquisa de Wertsch (1979), na qual este autor 

procura aproximar Vygotsky de Wittgenstein, aproximando a noção 

de função reguladora da fala do primeiro à noção de jogos de 

linguagem do segundo. Este estudo procura mostrar os diferentes 

estágios do desenvolvimento da função reguladora da fala em uma 

situação de interação entre adulto e criança na qual a criança deve 

montar um caminhão a partir de um modelo, com a ajuda da mãe. O 

foco da análise recai na aquisição pela criança dos jogos de 

linguagem da mãe que, por sua vez, deve tentar aproximá-los dos 

jogos de linguagem dominados pela criança.  

               Um segundo estudo de Wertsch, Minck e Arns (1984) 

inspira-se na Teoria da Atividade de Leontiev e também procura 

analisar como se dá a regulação pelo adulto em uma situação de a-

prendizagem em dois grupos de díades diferentes – mãe/criança e 

professora/criança. O objetivo aqui é mostrar como as formas de 

regulação utilizadas pela mãe e pela professora dependem de como 

elas 'interpretam' a situação, ou seja, do significado por  elas 

atribuído à situação. Em termos wittgensteinianos, e também na 

perspectiva de Leontiev, isto significa que embora a tarefa de copiar 
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um modelo seja a 'mesma', ela é concebida como envolvendo uma 

atividade diferente para a mãe e para a professora. Elas partem de 

pressupostos diferentes e, por esta razão, a forma de regulação por 

elas proporcionada é diferente. Embora este estudo não inclua uma 

análise dos jogos de linguagem, sua perspectiva é compatível com 

um enfoque wittgensteiniano. 

Em síntese, o estudo do desenvolvimento cognitivo requer 

portanto necessariamente uma análise comparativa de diferentes 

contextos culturais de desenvolvimento, com seus sistemas de 

representações, porque a participação dos aspectos biológicos 

também é conduzida por eles. 
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