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Introdução à Filosofia Tractariana da Matemática * 

Esta pesquisa se insere em um projeto de investigação dos conceitos de 'cálculo', de 'prova' e  de 
'experimento' na primeira publicação de Ludwig Wittgenstein,  Tractatus Logico-Philosophicus. O 
alicerce do ano inaugural da pesquisa foi a imersão introdutória à filosofia tractariana, auxiliada por 
trabalhos como os de Mathieu Marion e Pasquale Frascolla, dois dos mais respeitados especialistas 
da filosofia  da matemática  de Wittgenstein.  A produção de  uma resenha detalhada  do livro  de 
Marion,  intitulado  Introdução ao  Tractatus  Logico-Philosophicus,  tem dado a  diretriz  de  nossa 
pesquisa até o momento. Vimos tecendo uma resenha por vezes explicativa, por vezes crítica, das 
posições interpretativas do professor Marion, com base na leitura de outros comentadores, como 
François  Latraverse  e,  evidentemente,  com  base  na  leitura  do  próprio  Tractatus.  Críticas 
endereçadas ao modo como Frascolla interpreta a noção de 'pensamento' no Tractatus engendraram 
ainda um cioso desvio de percurso em nossa pesquisa, com a produção de um trabalho apresentado 
ao XIX Encontro Nacional de Pesquisa na Graduação em Filosofia da USP, em abril deste ano. A 
importância deste desvio com relação aos objetivos centrais  da pesquisa se justifica a partir  do 
reconhecimento de que aquilo que Wittgenstein chama de “pensamento fundamental” de sua obra 
(que constantes lógicas não representam, cf. o aforismo 4.0312) é relevante para sua compreensão 
sobre o estatuto do simbolismo matemático, como um tipo de discurso suis generis que não possui 
função  representacional  legítima.  Nosso  trabalho  se  volta  agora  para  o  aprofundamento  da 
compreensão dos primeiros estágios da filosofia da matemática de Wittgenstein, mediante o término 
da leitura e do trabalho de resenha à Introdução do professor Marion e, por fim, mediante o estudo 
dos trabalhos mais aprofundados sobre o tema, como os livros de Marion e de Frascolla, intitulados, 
respectivamente,  Wittgenstein,  Finitism,  and  The  Foundations  of  Mathematics e  Wittgenstein's  
Philosophy of Mathematics. 
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