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RESUMO
O presente trabalho tem como intenção a exploração da perspectiva
lingüística de Wittgenstein, com ênfase maior à filosofia produzida a partir das
Investigações Filosóficas. A partir do estudo da teoria dos jogos de linguagem,
pretende-se estabelecer uma concepção lingüística do Direito, na qual as regras,
normas, princípios e conceitos sejam considerados como mecanismos lingüísticos
capazes de abrigar tanto constatações empíricas quanto juízos de valor. Diante da
determinação da possibilidade de tais representações através da linguagem jurídica,
pretende-se determinar o espaço ocupado pela ética dentro do Direito, a partir de
uma perspectiva que nasça da concepção ética de Wittgenstein e que, portanto,
mantenha coerência com a filosofia da li nguagem apresentada nas Investigações
Filosóficas. Diante da determinação específica do espaço ocupado pela ética, é
preciso explicar como exatamente os desdobramentos morais ingressam no Direito,
e como essa transposição é reage diante da comunicação entre os diversos jogos de
linguagem constituintes do Direito. Através da apresentação dessa estrutura, passase então a uma determinação dos princípios como mecanismos de ingresso da ética
no Direito, e como uma espécie diferenciada de elementos que compõem o Direito
como momentos de apresentação do contexto ao qual as normas e regras devem
ser aplicadas. Por fim, o presente trabalho demonstra que os princípios, segundo
uma perspectiva lingüística, são veículos da manutenção do sujeito transcendental
como foco de proteção do universo jurídico, mas que podem se tornar a via de
entrada para a opção que supera o transcendentalismo e passa a vigorar dentro da
totalidade do real.
Palavras-chave: certeza, direito, Direito, ética, jogo, linguagem, lógica, Moral, norma,
operacionalização, ordenamento, princípio, regra, saber, sistema, verdade.
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SUMMARY
This work intends to explore Wittgenstein’s linguistic perspective, with
emphasis to the philosophy obtained from the Philosophical Investigations. From the
study of the theory of language games, it intends to establish a linguistic conception
of Law, in which rules, norms, principles and concepts are considered as linguistic
mechanisms capable of sheltering not only empiric conclusions but also valor
propositions. In contrast to the determination of the possibility of such
representations through jurisdictional language, it is our intention to determine the
space occupied by ethics inside Law, from the perspective which is born of
Wittgenstein’s ethic conception, maintaining coherence with the philosophy of
language presented within the Philosophical Investigations. In confrontation with the
specific determination of the space occupied by ethics, it is necessary to explain
exactly how moral developments come to exist into Law, and how this transposition
reacts with the communication between several language games which constitute
Law itself. Through the presentation of this structure, the argumentation heads to a
determination of the principles as entrance mechanisms of ethics into the core of Law
and as a many different species of elements - which compose Law as moments of
representation of the context over which norms and rules must be applied. At last,
this work demonstrates that principles, according to a linguistic perspective, are the
vehicles of maintenance of the transcendental subject as the focus of protection of
the jurisdictional context. Still, these principles can become a gateway for the
alternative which surpasses transcendentalism and transports itself to the core of the
hole reality.
Keywords: certainty, ethics, game, language, law, logics, norm, operationalization,
principle, rule, knowledge, system, truth.
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