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I - OBJETIVO 
 

Em 1930, Wittgenstein começa a dar aulas em Cambridge, após permanecer 

vários anos afastado da filosofia. Por essa época, seu pensamento está 

atravessando uma crise, que culminará no completo abandono do modelo de 

análise lógica da linguagem proposto no Tractatus. Esse abandono 

determinará, por sua vez, o surgimento de sua filosofia madura.  

Desse primeiro curso dado por Wittgenstein, restam apenas as anotações 

feitas por alguns alunos. Ao todo, somam apenas quarenta páginas impressas, 

correspondentes aos três períodos letivos anuais de Cambridge. As anotações 

são bastante fragmentárias e imperfeitas, mas estão cercadas por uma 

enorme quantidade de manuscritos produzidos exatamente nesse período, e 

disponíveis hoje tanto na Wiener Ausgabe quando na edição eletrônica 

Bergen.  

Meu curso será uma tentativa de, a partir desse material impresso, reconstruir 

as aulas ministradas por Wittgenstein durante os dois primeiros períodos 

letivos daquele ano. Eis os principais tópicos que serão abordados: 

 

II – CONTEÚDO 
 

1. Apresentação panorâmica do Tractatus Logico Philosophicus 

2. A conferência sobre a forma lógica 
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3. O curso de 1930 

A. A nova concepção de filosofia 

B. As modificações na teoria da figuração 

C. O papel central do conceito de medida 

D. O novo tratamento do infinito 

E. O novo tratamento dos números 

 

III – MÉTODO UTILIZADO 
 

 Aula expositiva 

 

IV – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 

 Prova 

 

V - BIBLIOGRAFIA 
 

BIBLIOGRAFIA ESSENCIAL 
Obs.: Indico abaixo as traduções inglesas, que geralmente são as melhores. 

Outras traduções, além dos originais em alemão, estão disponíveis na 

biblioteca. 

 

Wittgenstein, L.  Tractatus Logico-Philosophicus 

   “Some Remarks on Logical Form” 

   Philosophical Remarks 

   Wittgenstein and the Vienna Circle 

   The Big Typescript 

   Wittgenstein’s Lectures 1930-32 

   Wittgensteins Nachlass (Bergen Electronic Edition) 


