
MMIINNIICCUURRSSOO:: SSOOBBRREE OO PPRROOBBLLEEMMAA DDAA EEXXCCLLUUSSÃÃOO DDAASS CCOORREESS:: OO CCOOMMEEÇÇOO DDOO FFIIMM DDOO TTRRAACCTTAATTUUSS

PPAALLEESSTTRRAANNTTEE:: PPRROOFF.. DDRR.. MMAARRCCOOSS SSIILLVVAA ((PPÓÓSS--DDOOUUTTOORRAANNDDOO NNAA UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE FFEEDDEERRAALL DDOO CCEEAARRÁÁ))

PPRRIIMMEEIIRROO EENNCCOONNTTRROO:: 2222//99 1155--1177 HHSS -- CCOOMMOO OOPPEERRAARR CCOOMM AA MMÚÚTTUUAA EEXXCCLLUUSSÃÃOO??

SSEEGGUUNNDDOO EENNCCOONNTTRROO:: 2222//99 1188--2200 HHSS -- AAPPLLIICCAANNDDOO AA MMEETTAAFFÍÍSSIICCAA DDAA TTAABBEELLAA DDEE VVEERRDDAADDEE AAOO PPRROOBBLLEEMMAA DDAASS CCOORREESS

TTEERRCCEEIIRROO EENNCCOONNTTRROO:: 2233//99 1155--1177 HHSS -- OO IIMMPPAACCTTOO DDEE RRAAMMSSEEYY NNAA FFIILLOOSSOOFFIIAA DDEE WWIITTTTGGEENNSSTTEEIINN

LLOOCCAALL:: AAUUDDIITTÓÓRRIIOO PPAAUULLOO FFRREEIIRREE

RREESSUUMMOO:: Não é exagero defender que cores e sua organização perculiar ensinam ao jovem Wittgenstein que a lógica deveria ser muito mais
sofisticada do que admitiria sua lógica tractariana baseada na poderosa, mas restrita, noção de tautologia. Aqui não se trata, primariamente, de
uma questão acerca da natureza das cores, sobre sua subjetividade ou objetividade, mas sim de sua lógica, ou seja, do estatuto próprio de suas
exclusões e complementariedades. Como operar com a mútua exclusão de cores? A organização das cores representa o primeiro grave desafio
imposto à filosofia do Tractatus, sobretudo à sua imagem de lógica. A partir de 1929, rapidamente, Wittgenstein começa a chamar de regra algo
como "se um ponto do campo visual for vermelho, ele não pode ser azul" ou "se uma mesa tem 3 metros de comprimento, ela não tem 4 metros".
Estas regras ad hoc deveriam ser adicionadas ao sistema tractariano, restringindo seu espaco lógico. Mas qual é o estatuto destas regras adicionais?
Elas parecem ser necessárias e a priori, mas elas são tautologias? A sua negação engendra uma contradição? Representam um axioma adicional em
um formalismo apenas? São evidências da existência de juízos sintético a priori? São princípios fenomenológicos ou um tipo de lei pragmática? É
importante notar que este tipo de pergunta se desloca naturalmente para o exame do estatuto de uma regra ela mesma. Neste sentido, neste mini-
curso exploraremos problemas filosóficos, lógicos e históricos envolvidos no colapso do influente, mas desencaminhador, projeto tractariano.
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