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Resumo:  Este texto tem como objetivo 
mostrar  a  relação do sujeito  metafísico 
com  a  ética  segundo  a  Filosofia  do 
Tractatus de  Wittgenstein.  Procuro 
explicar como podemos interpretar que a 
ética  é  transcendental,  conforme  Witt-
genstein  denomina a  ética  no Tractatus 
6.421. Também utilizo de anotações dos 
Tagebücher de Wittgenstein para contex-
tualisar,  esclarecer  e  tratar  da  questão, 
tendo  em  vista  que  Wittgenstein  as 
escreveu no mesmo período que o Trac-
tatus.  O sujeito  metafísico  se distingue 
do sujeito empírico no Tractatus e é por-
tador  da  ética  enquanto  que  o  sujeito 
empírico faz parte  dos  fatos  do mundo 
como qualquer outro fato do mundo sem 
algum  privilégio.  O  sujeito  metafísico 
pode ser interpretado como o limite do 
mundo e da linguagem. A ética não per-
tence à linguagem e nem ao mundo no 
Tractatus, ela apenas pode ser mostrada 
na  maneira  como  o  sujeito  metafísico 
contempla o mundo como um todo.
Palavras-chave: Sujeito, ética, lingua-
gem, Wittgenstein.

Abstract: This text aims at showing the 
relationship of the metaphysical subject 
with  ethics  according  to  Wittgenstein's 
philosophy  of  Tractatus.  I  will  explain 
how  one  can  interpret  ethics  as 
transcendental, as Wittgenstein calls it in 
the  Tractatus 6.421. I  will  also use the 
comments  from  Wittgenstein's  diary  to 
contextualize  and  to  outline  the  ques-
tions, as Wittgenstein wrote it during the 
same  time  period  as  the  Tractatus.  In 
Tractatus a distinction is made between 
the  metaphysical  subject  and  the 
empirical  subject.  The  metaphysical 
subject is the carrier of the ethics whiles 
the empirical subject is part of the facts 
of the world, like any other fact without 
privilege.  The metaphysical subject can 
be interpreted as a boundry of the world 
and of language. Ethics is not a part of 
the language or the world according to 
Tractatus, it can only be showed in the 
way  that  the  metaphysical  subject 
contemplates the world as a whole.
Keywords: Subject, ethics, language, 
Wittgenstein.
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Wittgenstein estava consciente das dificuldades de se tratar do sujeito, como deixou 
claro nos  Tagebücher 5.8.1916: “Das Ich, das Ich ist das tief Geheimnisvolle!”1. Uma 
das  dificuldades  na  questão  do  sujeito,  no  Tractatus,  consiste  em explicar  como o 
sujeito  metafísico  se  relaciona  com  o  mundo  enquanto  “portador”  da  ética.  Nos 
Tagebücher, em 2.8.1916, Wittgenstein dá ao sujeito metafísico a função de sujeito ético 
enquanto “portador” da vontade (Träger des Willen, des Ethischen), com as seguintes 
observações: 

Gut und Böse tritt  erst durch das  Subjekt ein. Und das Subjekt gehört nicht zur 
Welt, sondern ist eine Grenze der Welt. - Wie das Subjekt kein Teil der Welt ist, 
sondern eine Voraussetzung ihrer Existenz,  so sind gut und böse,  Prädikate  des 
Subjekts, nicht Eigenschaften in der Welt.2

Em 5.8.1916, ele escreve: 

Das vorstellende Subjekt ist wohl leerer Wahn. Das wollende Subjekt aber gibt es. 
Wäre der Wille nicht, so gäbe es auch nicht jenes Zentrum der Welt, das wir das Ich 
nennen, und das der Träger der Ethik ist. Gut und böse ist wesentlich nur das Ich,  
nicht die Welt.3 

E, em TB 2.9.1916: 

Das philosophische Ich ist nicht der Mensch, nicht der menschliche Körper oder 
die  menschliche  Seele  mit  den  psychologischen  Eigenschaften,  sondern  das 
metaphysische  Subjekt,  die  Grenze  (nicht  ein  Teil)  der  Welt.  Der  menschliche 
Körper aber, mein Körper insbesondere, ist ein Teil der Welt unter anderen Teilen 
der Welt.4

1 TB 5.8.1916: “O Eu, o Eu é profundamente misterioso!” Wittgenstein, Ludwig.  Tagebücher 1914-16.  
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995.

2 TB 2.8.1916: “O bem e o mal só são introduzidos através do  sujeito. E o sujeito não pertence ao 
mundo,  mas  é  um  limite  do  mundo.  –  Como  o  sujeito  não  é  uma  parte  do  mundo,  mas  uma 
pressuposição de sua existência, assim bem e mal, são predicados do sujeito e não propriedades do  
mundo.”

3 TB 5.8.1916: “O sujeito de representações é certamente, mera ilusão. Mas o sujeito volitivo existe. Se 
a vontade não existisse, não haveria aquele centro do mundo, que chamamos o Eu, e que é o portador  
da ética. O que é bom ou mau é, essencialmente, o Eu,  não o mundo”.

4 TB 2.9.1916: “O Eu filosófico não é o homem, não é o corpo humano ou a alma humana com as 
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O papel ético do sujeito metafísico implica que este não faz parte do mundo. Ele é 
muito mais uma atitude do sujeito para com o mundo, como podemos observar em TB 
4.11.1916: “Der Wille ist eine Stellungnahme des Subjekts zur Welt. – Das Subjekt ist 
das wollende Subjekt”.5 O sujeito metafísico não pode alterar nada no mundo, a não ser 
os seus limites.6 Wittgenstein nega a ligação do sujeito ético – bom e mau – com o 
sujeito empírico (parte do mundo), pois, segundo ele, o sujeito empírico, enquanto mero 
fato no mundo, não é bom nem mau.7

Encontramos um pouco mais tarde nos  Tagebücher  trechos em que Wittgenstein 
relaciona o querer com a ação, isto é, com o corpo, e, dessa maneira, torna o sujeito 
volitivo  parte  do  mundo.  Conforme  podemos  notar  nas  seguintes  anotações  dos 
Tagebücher:

Es  ist  klar:  Es  ist  unmöglich  zu  wollen,  ohne  nicht  schon  den  Willensakt 
auszuführen.  – Der Willensakt ist  nicht  die  Ursache der Handlung,  sondern die 
Handlung selbst. - Man kann nicht wollen, ohne zu tun. (TB 4.11.1916).8 Wünschen 
ist nicht tun. Aber, Wollen ist tun. (TB 4.11.1916).9 

Aqui,  Wittgenstein  parece  fazer  uma vaga  distinção  entre  Wünschen e  Wollen. 
Wünschen parece estar mais distanciado do mundo, enquanto um “eu” que observa se o 
que ele deseja ocorre. Wünschen não está ligado à ação, e dessa maneira, também não 
está  ligado ao corpo.  Já o  Wollen parece estar  ligado à ação,  na qual  o meu corpo 
desempenha  um  papel  especial  perante  os  demais  objetos  do  mundo.  Esse  papel 
desempenhado pelo meu corpo é fundamental para a minha subjetividade. Esse tema é 
abordado por Wittgenstein nas seguintes anotações dos Tagebücher: 

Ist nun ein prinzipieller Unterschied zwischen diesem Willen [dem ethischen] und 
dem, der den menschlichen Körper in Bewegung setzt? (TB  21.7.1916).10

Es scheint nämlich durch die Betrachtung des Wollens, als stünde ein Teil der Welt 

propriedades psicológicas, mas o sujeito metafísico, o limite (não uma parte) do mundo. No entanto, o 
corpo humano, em especial meu corpo, é uma parte do mundo entre outras partes do mundo”.

5 TB 4.11.1916: “[...] A vontade é uma atitude do sujeito para com o mundo. – O sujeito é o sujeito 
volitivo.”

6 Cf.  TLP  (Tractatus  logico-philosophicus) 6.43.   wittgenstein,  Ludwig.   Tractatus  Logico-
Philosophicus.  Londres: Routledge and Kegan Paul,  [trad. C. K. Ogden (1922), D. Pears and B. 
McGuiness (1961)].

7 Cf.  TB 12.10.1916 : “Ein Stein, der Körper eines Tieres, der Körper eines Menschen, mein Körper, 
stehen alle auf gleicher Stufe. Darum ist, was geschieht, ob es von einem Stein oder von meinem 
Körper geschieht, weder gut noch schlecht.” (“Uma pedra, o corpo de um animal, o corpo de um 
homem, meu corpo, estão todos no mesmo nível. Por isso, o  que ocorre, quer ocorra com  uma pedra 
ou com meu corpo, não é bom nem mau.”)

8 TB 4.11.1916: “Está claro: é impossível querer sem já ter realizado um ato da vontade. – O ato da  
vontade não é a causa da ação, mas a ação mesma. – Não podemos querer, sem fazer.”

9 TB 4.11.1916: “Desejar não é fazer. Mas querer é fazer.”
10 TB 21.7.1916: “Ora, haveria uma diferença fundamental entre essa vontade [ética] e a vontade que 

coloca o corpo humano em movimento?”.
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mir näher als ein anderer (was unerträglich wäre).11

So stünde also der Wille der Welt nicht äquivalent gegenüber, was unmöglich sein 
muss. (TB 4.11.1916)12

Die  gewöhnliche  Betrachtungsweise  sieht  die  Gegenstände  gleichsam aus  ihrer 
Mitte, die Betrachtung sub specie aeternitatis von ausserhalb.13

So dass sie die ganze Welt als Hintergrund haben. (TB 7.10.1916)14

Se a vontade (Wille) é identificada à ação, e com isso se torna um fato do mundo, 
então  o  sujeito  volitivo  (das  wollende  Ich)  não  pode  ser  identificado  ao  sujeito 
metafísico.  Dessa  maneira,  bom  e  mau  se  tornam  propriedades  individuais,  o  que 
contraria  o  papel  desempenhado  pela  ética  enquanto  “condição  do  mundo”.15 Esse 
conflito entre o sujeito metafísico enquanto “portador” (Träger) do ético e o estreito 
contato da vontade (des Willens) com a ação corporal não é resolvido nos Tagebücher e 
a diferença entre Wünschen e Wollen acaba sendo abandonada. No Tractatus, o sujeito 
volitivo não tem mais um estreito contato com o mundo no sentido de que seja também 
uma parte do mundo. A vontade dependente da ação (Wille) no mundo se torna um fato 
(interior  ao mundo)  que  não possui  nenhuma dimensão ética,  e  que  poderia  ser  de 
interesse da psicologia.16 Nesse contexto, o sujeito volitivo do Tractatus se encontra no 
limite do mundo e é sua relação ética com o mundo que será denominada boa ou má.17

Na descrição dos fatos não encontramos nenhum sinal da existência do sujeito; isso 
é o que Wittgenstein tem em mente quando usa a metáfora do olho e do campo visual.  
Na perspectiva do Tractatus, o sujeito empírico é um mero fato do mundo e, por isso, 
não pode ser um sujeito no sentido próprio do termo. O sujeito enquanto tal, segundo o 
Tractatus é o sujeito metafísico que não se apresenta como um fato do mundo, mas 
antes como seu limite. Ele não é algo que seja ou não seja o caso. E a única maneira de 
percebermos um sujeito é por fora da experiência, mediante a ética. Segundo Heinrich 
Watzka18,  essa  possibilidade  de  perceber  o  sujeito  pela  ética  nos  revela  que  esta 
desempenha um papel transcendental.

O termo “transcendental” é aplicado tanto à ética quanto à lógica. Segundo Dejan 
Dejanov, em seu artigo The Architectonics of Philosophical Science: Logic and Ethics  
in the Early Wittgenstein,19 a transcendentalidade da ética, e também a impossibilidade 

11 TB  4.11.1916: “Pois parece que, pela contemplação do querer, uma parte do mundo se torna mais 
próxima do que uma outra (o que seria inadmissível)”.

12 Id. “Assim a vontade não se confrontaria ao mundo como seu equivalente, o que deve ser impossível.”
13 TB 7.10.1916:  “O modo  habitual  de  ver  as  coisas  enxerga  os  objetos  a  partir  de  seu  centro,  a  

contemplação sub specie aeternitatis a partir de fora.”
14 De modo que ela tem o mundo como um todo como pano de fundo.”
15 Cf. TB 24.7.1916
16 Cf. TLP 6.423
17 Cf. TLP 6.43
18 Cf. Watzka, Heinrich.  Sagen und Zeigen: die Verschränkung von Metaphysik und Sprachkritik beim  

frühen und beim späten Wittgenstein.  Stuttgart [etc.]: Kohlhammer,  2000, p. 100.
19 Dejanov,  Dejan.  “The  Architectonics  of  Philosophical  Science:  Logic  and  Ethics  in  the  Early 
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de formular proposições éticas, é concebida no Tractatus de maneira obscura por meio 
da analogia entre lógica e ética. Para esclarecer isso, segundo Dejanov, seria necessário 
introduzir como contrapartida do conceito de forma lógica o conceito de forma ética da 
ação.

Essa interpretação é atraente na medida em que assinala que a questão não está em 
que ambas, a ética e a lógica, sejam transcendentais, mas em como cada uma delas é 
transcendental. Pois a lógica e a ética são partes de diferentes instrumentos do silêncio 
filosófico. Segundo a leitura de Dejanov, Wittgenstein, em 6.422, quer mostrar que a 
questão das punições e recompensas éticas não se relaciona às conseqüências da ação 
ética.  “Conseqüências”,  no  sentido  ético,  não  são  eventos,  e  devem  estar  na  ação 
mesma. Elas não são constituintes da ação ética, mas fazem parte da forma da ação 
ética, a qual mostra-se em si mesma. Na lógica não há punições e recompensas – isso 
seria um modo não usual de utilizar essas palavras.

Dejanov cria um conceito de forma da ação ética para realizar a distinção entre a 
ação  mesma  e  as  conseqüências  da  ação,  e  para  dizer  que,  em  Wittgenstein,  as 
conseqüências da ação, num sentido ético, ocorrem na própria ação. Mas é preferível 
manter simplesmente a distinção traçada por Wittgenstein entre a ação ela mesma e suas 
conseqüências, sem criar um novo conceito para tratar dessa questão. Com isso evitam-
se novos problemas filosóficos  que poderiam decorrer  de uma possível  comparação 
entre a forma da ação ética e a forma lógica da proposição.

Wittgenstein afirma que a lógica é um “espelho do mundo”, e logo em seguida diz 
que ela é “transcendental”. A metáfora do espelho, que sugere um isomorfismo entre a 
figuração e o figurado,  ocorre no  Tractatus porque:  a)  a forma lógica não pode ser 
representada,  ela  reflete  a  si  mesma;  e  b)  a  proposição  mostra  a  forma  lógica  da 
realidade.  A idéia  da  forma  lógica  deriva  da  forma  lógica  dos  objetos  enquanto 
possibilidade de suas combinações em estados de coisas.20 Todavia, a ética – nosso foco 
de investigação – não é transcendental no sentido de uma imagem do mundo. Ela não é 
inerente aos objetos mas ao sujeito do querer, o qual é um “veículo” da ação ética. A 
ação ética somente é possível por meio do sujeito. Essa formulação aproxima a ação 
ética  do  “sujeito  metafísico”.  Nessa  perspectiva,  o  “sujeito  metafísico”  é  um 
pressuposto para a possibilidade da ética.

Wittgenstein  trata  da  ética  como uma  relação  entre  o  “sujeito  metafísico”  e  o 
mundo.  Essa  relação,  segundo Wittgenstein  em  TB 24.7.1916,  consiste  que  a  ética, 
assim como a lógica, deve ser uma condição do mundo.21 Para entendermos como a 
ética é uma condição do mundo precisamos entender  o que Wittgenstein quer dizer 
quando afirma que, segundo a perspectiva ética, o mundo aumenta ou diminui “como 

Wittgenstein”. En Kampits, Peter.  Ethik und Religion im Werk Ludwig Wittgensteins.  Viena: Verein 
"Freunde d. Hauses Wittgenstein", 1999. p. 21-26.

20 Cf. TLP 2.0141
21 Cf. TB 24.7.1916
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um todo”. Levando em conta a noção de sujeito e a discussão em torno do solipsismo no 
Tractatus,  podemos encontrar  uma solução plausível.  Se o mundo é “meu mundo”, 
então o mundo também se altera de acordo com o “sujeito” (sua maneira de “ver” o 
mundo,  sua  atitude  para  com  o  mundo).  Assim  como  nada  pode  ser  pensado  ou 
expressado fora da lógica, nenhuma valoração pode ser encontrada fora da ética. Os 
valores  éticos  não podem ser  descritos  por  meio  de  fatos,  mas  eles  se  mostram na 
maneira como o “sujeito” vive.22 Nesse sentido, a ética é uma condição do mundo, na 
medida em que consiste na atitude do sujeito metafísico para com o mundo como uma 
totalidade limitada.

Nessa perspectiva, a tese da transcendentalidade da ética se sustenta à medida que 
“Die Welt und das Leben sind Eins”23. Isto é, enquanto o sujeito é o limite do mundo 
(Grenze der Welt),  o mundo é “meu mundo”.  E,  dessa maneira,  o limite interno do 
mundo traçado pela lógica também traça para a ética um limite.24 Em outras palavras, a 
transcendentalidade da ética se sustenta na noção de sujeito em Wittgenstein à medida 
que o mundo é tratado enquanto “meu mundo”, ou seja, “die Grenzen der Sprache (der 
Sprache, die allein ich verstehe) die Grenzen  meiner Welt bedeuten”.25 Nesse sentido, 
não há nenhum contraste entre a linguagem ordinária e a minha linguagem, pois há 
apenas a minha linguagem, bem como não há contraste entre o mundo e meu mundo. 
Nessa perspectiva, também é traçado um limite para a ética, à medida que traçamos o 
limite do mundo e da linguagem. Em outros termos,  quando determinamos o que é 
mundo e o que é linguagem, determinamos também o que não é mundo e o que não é a 
linguagem,  ou  seja,  excluímos do mundo e  da linguagem a  ética  e,  dessa  maneira, 
traçamos um limite para ela.

Que a ética não faça parte do mundo nem da linguagem significa que não podemos 
dizer nada sobre a ética (silêncio ético). Isto não significa, entretanto, que a ética seja 
inferior à lógica; pelo contrário, é um sinal de sua importância. Wittgenstein critica o 
cientificismo que ambiciona resolver todas as questões, dizendo que há questões que 
não são da ordem da ciência, e cujas respostas não estão no domínio do verdadeiro e do 
falso. Mas Wittgenstein também critica a metafísica, dizendo que o problemático nela é 
querer expressar o que é inexprimível, querer falar sobre o que se deve calar. A ética 
como  uma  mudança  na  maneira  de  ver  o  mundo  não  é  alcançável  por  meio  do 
pensamento; há, assim, problemas éticos, sobre os quais, no entanto, não se pode falar.26

Para  Wittgenstein,  no  Tractatus,  a  “minha  linguagem”  não  constitui  nenhuma 
“linguagem privada” e “meu mundo” também não constitui um “mundo privado”, senão 
que participam ambos da forma lógica “do” mundo. O mundo visto na sua totalidade só 

22 Cf. Watzka, Heinrich. Sagen und Zeigen,  p. 100.
23 TLP 5.621: “O mundo e a vida são um só”.
24 Cf. Watzka, Heinrich. Sagen und Zeigen,  p. 101.
25 TLP 5.62:  “os limites  da linguagem (a linguagem que, só ela, eu entendo) significam os limites de 

meu mundo”.
26 Cf. Watzka, Heinrich.  Sagen und Zeigen, p. 99.
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pode ser enquanto tal o “meu mundo”, mesmo que todos os fatos (Tatsachen) no interior 
do mundo sejam constituídos independentes de mim.

Wittgenstein  fala  da  equivalência  entre  “o  mundo”  e  “meu  mundo”,  da 
“linguagem” e “minha linguagem”, “a vontade” (der Wille) e “minha vontade” (meiner 
Wille)  e  isso não significa que a ação do “eu” oponha um mundo a outros mundos 
possíveis, mas sim que “meu” mundo está relacionado (ligado) com a estrutura lógica 
“do” mundo e, dessa forma, relacionado com os mundos possíveis.27

O sujeito metafísico de Wittgenstein é o “sujeito do querer” (Wollende Subjekt) e 
Wittgenstein  concebe o  querer  como uma atitude  do sujeito  para  com o mundo.  O 
“sujeito metafísico” se caracteriza como ético à medida que se relaciona com o mundo 
como um todo e não como uma parte.28

O “eu” transcendental em Wittgenstein é muito mais  um “sujeito volitivo”,  um 
portador da vontade (Träger des Willens) e sua relação com o mundo pode apenas ser 
mostrada.  Isso é  esclarecido com o uso da metáfora do olho e  do campo visual.  A 
diferença entre o olho e o campo visual está em que podemos ver o que está no campo 
visual, mas não o olho, e essa também é a diferença entre o que podemos representar 
pela linguagem e o que apenas se mostra, ou seja, o sujeito metafísico é o olho, e o 
campo visual corresponde ao mundo, ao que pode ser expresso pela linguagem.29

O sujeito  volitivo  pode  apenas  ter  uma  “atitude”  (Stellungnahme)  para  com o 
mundo, mas não pode intervir no mundo. Em Wittgenstein, o sujeito volitivo não faz 
parte do mundo, é independente dele e, dessa maneira, também não pode alterar nada no 
mundo,  a  não  ser  sua  “atitude”  para  com  ele,  sua  maneira  de  vê-lo.  Wittgenstein 
relaciona a ética com o “sujeito” (Ich) e não a trata como se fosse um dado do mundo.

Wittgenstein também relaciona a ética com a estética,  ao dizer  que a  ética e  a 
estética são uma e a mesma coisa.30 Também a estética faz parte do místico (do que é 
indizível), tanto quanto a ética. O místico consiste em um olhar para o mundo lançado 
“de fora”,  mas esse “fora” não é um ponto de vista extramundano (de Deus,  ou de 
alguma transcendência). O místico não se relaciona com nenhum outro mundo a não ser 
com o mundo que pode ser descrito e experienciado. Mas ele se relaciona com o mundo 
de um modo diferente do da lógica, por exemplo.

Nessa perspectiva, em Wittgenstein, o “olhar” e a “filosofia” são próximos. Já nos 
Tagebücher, Wittgenstein relaciona o modo de olhar o mundo “sub specie aeterni” com 
a vida  boa e  a  estética:  “Das Kunstwerk ist  der  Gegenstand  sub specie  aeternitatis 
gesehen, und das gute Leben ist die Welt  sub specie aeternitatis gesehen.  Dies ist der 
Zusammenhang zwischen Kunst und Ethik”;31 e, posteriormente, no Tractatus, ao dizer: 

27 Cf. Kross, Mathias.  Klarheit als Selbstzweck. Berlim: Akad.-Verl., 1993.  p. 132.
28 Cf. Ibíd., p. 130.
29 Cf. Ibíd.,  p. 132.
30 Cf. TLP 6.421
31 TB 7.10.1916: “A obra de arte é o objeto visto sub specie aeternitatis, e a vida boa é o mundo visto 

sub specie aeternitatis. Este é o elo entre arte e ética.”
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“Die Ethik ist transzendental. - (Ethik und Ästhetik sind Eins.)”.32

Wittgenstein, assim, considera a ética como um ponto de vista pelo qual olhamos o 
mundo, e a vida como uma obra artística. A  vida boa (ética) consiste em olhar o mundo 
como um todo e a vida de uma maneira artística. O maravilhoso (Wunder) artístico está 
em que o mundo existe, e maravilhar-se com a existência do mundo é importante para o 
sujeito como uma experiência do místico.

A relação da ética com o mundo é o tema das anotações de Wittgenstein registradas 
em 8.10.1916 e em 9.10.1916 em seus Tagebücher:

Habe ich den Ofen kontempliert, und es wird mir nun gesagt: jetzt kennst du aber 
nur den Ofen, so scheint mein Resultat allerdings kleinlich. Denn das stellt es so 
dar, als hätte ich den Ofen unter den vielen, vielen Dingen der Welt studiert. Habe 
ich aber den Ofen kontempliert, so war er meine Welt, und alles Andere dagegen 
blaß.33 Nun  ist  aber  endlich  der  Zusammenhang  der  Ethik  mit  der  Welt 
klarzumachen.34

Esta última observação, de 9.10.1916, refere-se à anotação realizada no dia anterior 
(8.10.1916); nesse sentido, a anotação de 8.10.1916 seria uma elucidação de como se dá 
a relação entre a ética e o mundo. Supomos que,  nessa passagem de  TB 8.10.1916, 
Wittgenstein está tentando esclarecer a noção de ver o mundo  sub specie aeternitatis, 
pois para ele a relação entre a ética e o mundo se dá pela contemplação do mundo 
enquanto totalidade limitada,  exemplificada em  TB 8.10.1916 pela  contemplação do 
fogão.

A visão sub specie aeternitatis do mundo é denominada por Wittgenstein a correta 
visão do mundo. É na visão do mundo enquanto uma totalidade limitada pelo sujeito 
metafísico  que  surge  a  ética,  em  outras  palavras,  a  visão  do  mundo  sub  specie  
aeternitatis consiste numa atitude do sujeito metafísico para com o mundo no sentido 
que  o  sujeito  metafísico  condiciona  através  de  sua  atitude  o  mundo enquanto  uma 
totalidade limitada. É nesse sentido que a ética condiciona o mundo e se constitui na 
possibilidade de ver o mundo enquanto uma totalidade limitada.

Na  atitude  ética  do  sujeito  metafísico  com  o  mundo  temos  uma  importante 
diferença entre  o mundo do “homem feliz”  e o mundo do “homem infeliz”.35 O mundo 
do primeiro é, enquanto um todo, uma totalidade (als Ganze), um mundo feliz porque o 
homem feliz, em sua perspectiva, não tem nenhum motivo para desejar (wünschen) que 

32 TLP 6.421: “A ética é transcendental. – (Ética e estética são uma só.)”.
33 TB 8.10.1916: “Se contemplei o fogão e a seguir me dizem: agora você conhece somente o fogão,  

então meu resultado parece, de fato, trivial. Pois isto apresenta a situação como se eu tivesse estudado 
o fogão como uma entre muitas coisas do mundo. Mas se eu contemplei o fogão, ele era meu mundo, 
e todo o resto empalidece em  comparação”. 

34 TB 9.10.1916: “Mas  agora, finalmente, o elo da ética com o mundo deve ser esclarecido.”
35 Cf. TB 29.7.1916 e TLP 6.43
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os fatos do mundo sejam diferentes do que são.36 O sujeito feliz não vive no tempo, mas 
na  atemporalidade,  também  denominada  eternidade,  que  consiste  em  um  eterno 
presente.  Wittgenstein  trata  da  vida  do  homem  feliz  em  várias  anotações  dos 
Tagebücher,  entre elas:  TB 14.7.1916: “Wer in der Gegenwart lebt, lebt ohne Furcht 
und Hoffnung”37 e  TB 8.7.1916: “Wer glücklich ist, der darf keine Furcht haben [...]. 
Nur wer nicht in der Zeit, sondern in der Gegenwart lebt, ist glücklich [...] Um glücklich 
zu leben, muß ich in Übereinstimmung sein mit der Welt. Und dies heißt ja >glücklich 
sein<.”38 

Nessas anotações,  Wittgenstein caracteriza a  vida do homem feliz  como a vida 
daquele que vive no presente, não tem medo, nem esperança e está em harmonia com o 
mundo. Estar em harmonia com mundo significa não desejar alterar nenhum fato do 
mundo. Isso não é possível para o homem infeliz, porque ele se encontra confuso entre 
medo e esperança e não pode ver o mundo e a sua própria vida enquanto uma totalidade.

Concluindo, no  Tractatus,  a ética nada tem a ver com leis éticas normativas da 
forma “você deve”39, mas com a vida feliz, que é considerada boa, e a vida infeliz, que é 
caracterizada  como  má.  A atitude  ética  se  define  pela  visão  do  mundo  como  uma 
“totalidade limitada” (Sub specie aeterni) que consiste na experiência ética (mística) do 
sentido do mundo, não enquanto uma pergunta sobre como o mundo é, mas como uma 
aceitação do dado inefável de que ele exista.40

36 Cf. TB 29.7.1916
37 TB 14.7.1916: “Quem vive no presente, vive sem medo e sem esperança”.
38 TB 8.7.1916: “Quem é feliz, não deve ter nenhum medo [...] Somente aquele que não vive no tempo,  

mas no presente,  é feliz [...] Para viver feliz eu preciso estar em harmonia com o mundo. E isto 
significa > ser feliz<”.

39 Cf. TLP 6.422
40 Cf. TLP 6.44
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