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Introdução

A questão: o que é o número um? ou: o que significa o sinal 1? receberá
freqüentemente como resposta: ora, uma coisa. E se fazemos então notar que a
proposição

"O número um é uma coisa"

não é uma definição, porque há em um lado o artigo definido, no outro o indefi-
nido, e que ela apenas afirma que o número um pertence às coisas, mas não que
coisa seja, seremos talvez convidados a escolher uma coisa qualquer que deseje-
mos chamar de um. Contudo, se cada um tivesse o direito de entender o que qui-
sesse por este nome, a mesma proposição a respeito do um significaria coisas
diferentes para diferentes pessoas; tais proposições não teriam nenhum conteúdo
comum. Alguns talvez recusem a questão, lembrando que também o significado
da letra a em aritmética não pode ser indicado; e quando dizemos: a significa um
número, poderíamos encontrar aí o mesmo erro que encontramos na definição:
um é uma coisa. Ora, a recusa da questão no que concerne a a é plenamente justi-
ficada: a não significa nenhum número determinado e possível de ser indicado,
mas serve para exprimir a generalidade de proposições. Se ema+a—a=a
substituímos a por um número qualquer, mas sempre o mesmo, obtemos sempre
uma equação verdadeira. Neste sentido é usada a letra a. No caso de um, porém,
as coisas se passam de modo essencialmente diferente. Na equação 1 + 1 = 2
podemos substituir 1 ambas as vezes pelo mesmo objeto, digamos a Lua? Pelo
contrário, parece que o primeiro 1 deve ser substituído por algo diferente do que
o segundo. Por que deve ocorrer aqui precisamente o que no outro caso se consti-
tuía em erro? À aritmética não basta a letra a apenas, precisa usar ainda outras,
como b, c, etc., a fim de exprimir de modo geral relações entre números diferen-
tes. Dever-se-ia pois imaginar que também o sinal 1 não bastasse, caso analoga-
mente servisse, para emprestar generalidade a proposições. Mas não aparece o
número um como um objeto determinado, dotado de propriedades que se podem
indicar, como por exemplo a de não alterar quando multiplicado por si próprio?
Não é possível, neste sentido, indicar nenhuma propriedade de a; pois o que se
enuncia de a é uma propriedade comum dos números, enquanto 1' = 1 não enun-
cia nada da Lua, nem do Sol, nem do Saara, nem do pico de Tenerife; pois qual
poderia ser o sentido de um tal enunciado?
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A maior parte dos próprios matemáticos não estará preparada para oferecer
uma resposta satisfatória a tais questões. Ora, não é vergonhoso para a ciência
estar tão pouco esclarecida acerca de seu objeto mais próximo, e aparentemente
tão simples? Tanto menos poder-se-á dizer o que seja número. Quando um con-
ceito que serve de base a uma importante ciência oferece dificuldades, torna-se ta-
refa irrecusável investigá-lo de modo mais preciso e superar estas dificuldades,
em particular porque dificilmente conseguiríamos esclarecer totalmente os núme-
ros negativos, fracionários e complexos enquanto nossa compreensão dos funda-
mentos do edifício global da aritmética fosse ainda defeituosa.

Muitos estimarão decerto que isto não paga a pena. Deste conceito tratam
suficientemente, acreditam eles, os livros elementares, encerrando-se assim o
assunto' de uma vez por todas. Pois quem julga ter ainda o que aprender sobre
algo tão simples? Tanto é o conceito de número inteiro positivo tomado como
livre de qualquer dificuldade, que se imagina possível tratá-lo de maneirá cientifi-
camente completa e adequada a crianças, cada uma delas podendo conhecê-lo
precisamente sem maiores reflexões e sem se familiarizar como que outros pensa-
rani - a seu respeito. Falta portanto freqüentemente aquele primeiro pré-requisito
da aprendizageM: o saber do não saber. A conseqüência é Contentar-se com uma
concepção ainda grosseira, embora Herbart já nos tenha ensinado uma mais
correta.' É triste e desolador que deste modo um conhecimento já adquirido este-
ja constantemente ameaçado de desaparição, que tanto trabalho pareça tornar-se
inútil porque, acreditando-se numa riqueza imaginária, não se julga necessário
apropriar-se de seus frutos. Também .este_ trabalho, vejo-o bem, expõe-se a este
perigo. Defronto-me com o caráter gross*o desta concepção quando o cálculo é
chamado de pensamento agregativo e mecánico. 2 Duvido que haja um pensa:
mento assim. Uma imaginação agregativa já ..dei-xar-se-ia passar mais facilmente;
mas ela não teria significado algum parkO. cálculo. O pensamento é essencial-
mente o - mesmo: não se devem considerar .diferentes espécies 0, leis de pensar
mento conforme os objetos emouestão, À . diferença .consiste apenas na maior ou
menor pureza eindependência . cOln444•ab a influências psicológicas e adjutórios
exteriores, como a linguagem, os numerais; etc., e-ainda, em alguma medida, na
finura da estrutura de cOnce4os;mas justamente neste ponto a matemática não se
P(¥1.eria deixar ultrapassarpor nenhuma ciência, nem mesmo pela filosofia.

Este escrito permitira. perceber que mesmo um raciocínio aparentemente
próprio da matemática, como'o de p. a n,-1- 4,.se assenta sobre leis lógicas gerais,
não carecendo de leis particulares do pensamento agregativo. Pode-se decerto
empregar os -sinais mecanicamente; ift,mesma maneira que se pode falar como
um papagaio; mas-isto dificilmente ~ria ser chamado de pensamento. Pode
apen9 acontecer que; :depois: de construída a linguagem simbólica por meiO do
pensamento efetiva, , ela o seja de tal maneira, quepasse, por assim dizer, a pensar
por nós. Isto não prova que os- números se -formem de modo particularmente

Siimmiliche Werke, ed. Hartenstein, vol. X, parte 1; Umriss piidagogischer Vorlesungen, § 252. nota 2:
"Dois não significa duas coisas, mas sim duplicação", etc. (N. do A.)

Fischer, System der Logik und Metaphysik oder Wissenschaftslehre, 	 §-,94. (N. do A.)
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mecânico, mais ou menos como um monte de areia é formado de grãos de quar-
tzo. É, creio eu, do interesse dos matemáticos opor-se a uma tal opinião, apro-
priada a desacreditar um objeto fundamental de sua ciência, e com isto a própria
ciência. Entretanto, também nos matemáticos encontram-se formulações bastante
semelhantes. Deve-se reconhecer, pelo contrário, que o conceito de número pos-
sui uma estrutura mais fma que a maioria dos conceitos das outras ciências, em-
bora seja ainda um dos mais simples da aritmética.

Ora, a fim de desmentir a ilusão de que, com -respeito aos números inteiros
positivos, reina concordância geral, não havendo propriamente nenhuma dificul-
dade, pareceu-me conveniente discutir algumas opiniões de filósofos e matemá-
ticos acerca das questões aqui consideradas:- Ver-se-á como -é pequeno o acordo
que se pode encontrar, de modo queloga aparecerão formulações contraditórias.
Uns dirão, por exemplo: "as unidades são iguais entre si", outros as tomarão
como diferentes, e todos sterão parasuas asserções razões que não se deixam afas-
tar fácilmente. Procuro despertar assim a necessidade de uma investigação mais
precisaa. Ao[tUesiiük- tempo pretendo, mediante o exame prévio , das opiniões fbr-
muladas por ditros, preparar:u terreno para minha própria concepção, a fim de
que, todos se convençam de que estes outros caminhos não conduzem ao alvo, e
que-Minha tese não é uma entre rniiitas igualmente justificadas; e assim espero
decidir a pendência definitivamente, ao menos no essencial.

Minhas considerações tornaram-se por isso, é certo, bem mais filosóficas do
que pode parecer apropriado a muitos matemáticos; mas uma investigação radi-
cal do conceito de número deverá sempre resultar um tanto filosófica. Essa tarefa
é comum à matemática e à filosofia.

Se o trabalho conjunto destas ciências não é, apesar das várias tentativas de
ambas as partes, tão fecundo quanto seria desejável e mesmo possível, isto deve-
se, a meu ver, ao predomínio em filosofia de métodos psicológicos de reflexão,
que se infiltram ate mesmo na lógica. A matemática não tem com esta orientação
absolutamente nenhuma afinidade, explicando-se assim facilmente a aversão de
muitos matemáticos diante de reflexões filosóficas. Quando Stricker, 3 por exem-
plo, chama de motores as representações dos números, dependentes de sensações
musculares, o matemático não pode reconhecer aí seus números, não sabendo o
que fazer com uma tal proposição. Uma aritmética fundada em sensações muscu-
lares certamente tocaria muito nossa, sensibilidade, mas resultaria também tão
confusa quanto seu fundamento. Não, a aritmética não tem absolutamente nada
a ver com sensações. Nem tampoucó com imagens mentais formadas a partir dos
vestígios deixados por impressões sensíveis anteriores. A instabilidade e indeter-
minação de todas estas configurações opõem-se firmemente à determinação e
estabilidade dos objetos e conceitos matemáticos, Na verdade, pode ser útil exa-
minar as ,representações, e a alternância das representações, que aparecem no
pensamento matemático; mas que a psicologia não imagine poder contribuir em
algo para a fundamentação da aritmética. Ao matemático enquanto tal são irrele-

' Studien über Association der Vorstellungen, Viena, 1883. (N. do A.)
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vantes-estas imagens internas, sua gênese e modificações. O próprio Stricker afir-
ma que a palavra "cem" não o faz representar nada além do símbolo 100. Outros
poderão representar a letra C ou outra coisa qualquer; não resulta daí que neste
caso estas imagens mentais sejam, no que concerne à essência da questão,
completamente irrelevantes e arbitrárias, tanto quanto o são um quadro-negro e
um pedaço de giz, e que elas não mereçam, enquanto tais, ser chamadas de repre-
sentações do número cem? Não se vê absolutamente nestas representações a
essência da questão ! Que não se tome a descrição da gênese de uma represen-
tação por uma definição, nem a indicação das condições mentais e corporais para
que uma proposição chegue à consciência por uma demonstração, e que não se
confunda o ser uma proposição pensada com sua verdade. Devemo-nos lembrar
que, pelo que parece, uma proposição não deixa de ser verdadeira se paro de pen-
sar nela, tanto quanto o Sol não se aniquila se fecho os olhos. Caso contrário
concluiríamos que se deveria fazer menção, na demonstração do teorema de Pitá-
goras, ao índice de fósforo de nosso cérebro, e que um astrônomo recearia esten-
der suas conclusões a um passado remoto, a fim de que não se lhe objetasse:
"você calcula: 2 . 2 = 4; mas a representação do número possui de fato um
desenvolvimento, uma história ! Pode-se duvidar que naquele tempo ela já tivesse
ido . tão longe. Como você sabe que neste passado remoto esta proposição já exis-
tia? Não seria possível que os seres vivos daquela época tivessem a proposição
2.2 = 5, a partir da qual ter-se-ia desenvolvido, pela seleção natural na luta pela
existência, a proposição 2 . 2 = 4, que estaria por sua vez destinada a progredir,
pelas mesmas vias, até 2. 2 = 3?" Est modus in rebus, sunt certi denique fines 1 4

O método histórico de reflexão, que procura detectar a gênese das coisas e a par-
tir da gênese reconhecer sua natureza, tem certamente muitos direitos; mas tem
também seus limites. Se no fluxo constante de todas as coisas nada se mantivesse
firme e eterno, o conhecimento do mundo deixaria de ser possível e tudo mergu-
lharia em confusão. Imagina-se, pelo que parece, que os conceitos nascem na
alma individual como as folhas nas árvores, e pretende-se ser possível conhecer
sua essência por meio da investigação de sua gênese, que se procura explicar
psicologicamente a partir da natureza da alma humana. Mas esta concepção
lança tudo no subjetivo e, levada às últimas conseqüências, suprime a verdade. O
que se chama de história dos conceitos é de fato uma história de nosso conheci-
mento dos conceitos ou dos significados das palavras. Freqüentemente é apenas
mediante um vasto trabalho do espírito, que pode levar séculos, que se consegue
conhecer um conceito em sua pureza, extraí-lo dos invólucros estranhos que o
dissimulavam aos olhos do espírito. O que dizer então daqueles que, ao invés de
prosseguir este trabalho onde ele não aparece ainda realizado, o menosprezam, se
dirigem ao quarto das crianças ou se transportam para as mais antigas fases
conhecidas de desenvolvimento da humanidade, a fim de lá descobrir, como J. S.
Mill, algo como uma aritmética de pãezinhos e pedrinhas ! Falta apenas atribuir
ao sabor do pão um significado particulr para o conceito de número. Contudo,

4 Há uma medida para as coisas; afinal, existem certos limites. (Horácio) (N. do E.)
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este é precisamente o contrário de um procedimento racional e, de qualquer
modo, tão pouco matemático quanto possível. Não é surpreendente que os mate-
máticos não queiram saber dele ! Ao invés de encontrar, onde se julga estar mais
próximo de suas fontes, uma pureza particular dos conceitos, vê-se tudo confuso
e indistinto como através de uma névoa. É como se alguém, a fim de se instruir
sobre a América, desejasse transportar-se à situação de Colombo no momento do
primeiro vislumbre incerto de suas supostas Índias. Uma tal comparação, é certo,
não prova nada; mas espero que esclareça minha tese. Pode ser que de fato a his-
tória das descobertas seja útil, em, muitos casos, como preparação para pesquisas
posteriores; mas ela não pode pretender tomar seu lugar.

No que concerne ao matemático, mal teria sido necessária uma luta
contra tais concepções; mas como eu pretendia pôr um fim nas questões tratadas
também no que concerne aos filósofos, fui obrigdo a ocupar-me um pouco com
psicologia, ainda que somente para repelir sua invasão na matemática.

De resto, também em manuais de matemática aparecem expressões psicoló-
gicas. Quando alguém se sente na obrigação de fornecer uma definição sem ser
capaz de fazê-lo, procura ao menos descrever a maneira como pode chegar ao ob-
jeto ou conceito em questão. Este caso pode ser facilmente reconhecido pelo fato
de posteriormente não se recorrer mais a esta explicação. Para fins didáticos uma
introdução ao assunto é perfeitamente oportuna; apenas devia-se sempre distin-
gui-la claramente de uma definição. E. Schroeder 5 fornece-nos um divertido
exemplo de que também os matemáticos podem confundir razões demonstrativas
e condições internas ou externas da produção de uma demonstração, ao oferecer,
sob o título "Axioma Único", o seguinte: "O princípio em questão bem poderia
ser chamado de axioma da inerência dos sinais. Ele nos dá a certeza de que,
durante todos os nossos desenvolvimentos e inferências, os sinais permanecem
cravados em nossa memória — mas de modo ainda mais firme no papel", etc.

Tanto mais deve pois a matemática recusar qualquer subsídio por parte da
psicologia, tanto menos pode renegar sua conexão íntima com a lógica. Na verda-
de, partilho a opinião daqueles que consideram impraticável uma separação pre-
cisa entre ambas. Deve-se ao menos conceder que toda investigação acerca da
cogência de uma demonstração ou da legitimidade de uma definição deve ser ló-
gica. Estas questões, porém, não podem de modo algum ser afastadas da matemá-
tica, pois apenas mediante sua resposta pode-se alcançar a necessária certeza.

Também nesta direção vou decerto um pouco mais além que o habitual. A
maioria dos matemáticos em investigações desta natureza contentam-se em satis-
fazer suas necessidades imediatas. Se uma definição presta-se de bom grado às
demonstrações, se em nenhum momento esbarra-se em contradições, se conexões
entre temas aparentemente distantes entre si deixam-se perceber, e se deste modo
resulta uma ordem e regularidade superiores, costuma sse então considerar a defi-
nição suficientemente estabelecida, indagando-se pouco por sua legitimidade lógi-
ca. Este procedimento tem, em todo caso, o mérito de não facilitar o desvio com-

Lehrbuch der Arithmetik und Algebra. (N. do A.)
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pleto com respeito aos fins. Também eu sou de opinião que as diferenças devem
ser confirmadas por sua fecundidade, pela possibilidade de com elas serem con-
duzidas demonstrações. Mas deve-se atentar bem ao fato de que o rigor de uma
demonstração permanece ilusório, ainda que a cadeia de raciocínio não tenha
lacunas, enquanto as definições apenas justificarem-se retrospectivamente, por
não se ter esbarrado em nenhuma contradição. Portanto, tem-se sempre obtido de
fato apenas uma certeza empírica, e deve-se estar sempre preparado para encon-
trar por fim ainda uma contradição que faça desmoronar todo o edifício. Por isso
acreditei dever remontar aos fundamentos lógicos gerais um pouco mais do que
a maioria dos matemáticos talvez julgue necessário.

Nesta investigação ative-me firmemente aos seguintes *princípios:
deve-se separar precisamente o psicológico do lógico, o subjetivo do

objetivo;
deve-se perguntar pelo significado das palavras no contexto da proposição,

e não isoladamente;
não se deve perder de vista a distinção entre conceito e objeto.
Para obedecer ao primeiro princípio empreguei a palavra representação

sempre em sentido psicológico, e distingui as representações dos conceitos e obje-
tos. Se não se observa o segundo princípio, fica-se quase obrigado a tomar como
significado das palavras imagens internas e atos da alma individual, e deste modo
a infringir também o primeiro. Quanto ao terceiro ponto, não passa de ilusão pre-
tender que. seja possível converter um conceito em objeto sem alterá-lo. Resulta
daí ser insustentável uma muito difundida teoria formal das frações, números
negativos, etc. Como penso corrigi-la, posso neste escrito apenas indicar. Impor-
tará em todos estes casos, como no dos números inteiros positivos, estabelecer o
sentido de uma equação.

Creio que meus resultados, ao menos no essencial, encontrarão a adesão dos
matemáticos que se derem ao trabalho de levar em conta minhas razões. Elas
parecem-me estar no ar, e cada uma individualmente talvez já tenha sido formula-
da, ao menos de modo aproximado; mas nesta conexão mútua podem ser novas.
Surpreenderam-me muitas vezes exposições que, aproximando-se muito de minha
concepção em um ponto, em outros divergiam dela tão fortemente.

Sua recepção pelos filósofos será diferente conforme o ponto de vista, pior
no caso daqueles empiristas que pretendem reconhecer apenas a indução como
modo original de inferência, e mesmo ela nem sequer como modo de inferência,
mas como hábito. Talvez um outro julgue oportuno submeter os fundamentos de
sua teoria do conhecimento a novo exame. Àqueles que possam criticar minhas
definições por não serem naturais, sugiro que reflitam sobre o fato de não ser a
questão a de saber se são naturais, mas se tocam o núcleo do problema e são logi-
camente inatacáveis.

Permito-me esperar que também os filósofos, examinando-o sem preconcei-
tos, encontrarão neste escrito algo utilizável.



§ 1. Após afastar-se por algum tempo -dó rigor euclidiano, a matemática
volta agora a ele, e de algum modo esforça-se para ultrapassá-lo. Na aritmética,
já, como conseqüência da origem hindu de muitos de seus métodos e conceitos,
herdou-se uma forma de pensamento mais frouxa do que na geometria, desenvol-
vida principalmente pelos gregos. A descoberta da análise superior apenas serviu
para -reforçá-la; pois por um lado opuseram-se a um tratamento rigoroso desta
disciplina dificuldades consideráveis e quase invencíveis, por outro lado osesfor-
ços dispendidos para superá-las pareceram prometer pouca recompensa. No
entanto, seu desenvolvimento posterior mostrou, de modo cada vez mais claro,
que em matemática não basta uma convicção simplesmente.moral, apoiada sobre
muitas aplicações fecundas. Hoje exige-se demonstração para muito do que antes
valia como auto-evidente. Em muitos casos, apenas assim estabeleceram-se os
limites desta validade. Os conceitos de função, continuidade, limite e infinito
mostraram-se carentes de uma determinação mais precisa. Os números negativos
e irracionais, já de há muito admitidos na ciência, tiveram que se submeter a um
exame mais pormenorizado de legitimidade.

Evidenciou-se assim em todas as direções o esforço para demonstrar'rigoro-
samente, traçar precisamente limites de validade e, para que isto se tornasse pos-
sível, apreender acuradamente os conceitos.

§ 2. Este caminho, seguido adiante, conduz ao conceito de número e e às
proposições mais simples válidas para os números inteiros positivos, o que cons-
titui os fundamentos de toda a aritmética. Decerto fórmulas numéricas como
5 + 7 = 12 e leis como a da assoctatividade da adição são confirmadas de tantas
maneiras pelas inúmeras aplicações que delas fazemos diariamente que pode
parecer quase ridículo pretender pô-las em dúvida através da exigência de
demonstração. Mas está fundado na essência da matemática, sempre que uma
demonstração for possível, preferi-la a uma verificação por indução. Euclides
demonstrou muità coisa que de qualquer modo todos lhe concederiam. Conside-

° "Número" aqui traduz Anzahl. O par Zahl-Anzahl implica dificuldades insuperáveis de tradução. Zahl
significa número em geral, enquanto Anzahl significa número em conexão com a operação de contar. Para
Frege são Zahlen todos os números de todas as espécies (inteiros e fracionários, positivos e negativos, racio-
nais e irracionais, reais e complexos), mas são Anzahlen apenas os que respondem à questão "Quantos?" os
que chamamos de cardinais. Apesar disto, emprega quase sempre os dois termos indiferentemente, o que nos
levará também a traduzi-los indiferentemente por "número", a menos que o contexto particular imponha que
se acentue a distinção; neste caso traduziremos Anzahl por "número cardinal", sem deixar de reconhecer a
artificialidade da solução. (N. do T.)
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rar insuficiente o rigor euclidiano conduziu às investigações relativas ao axioma
das paralelas.

Este movimento no sentido de maior rigor foi portanto, por muitos aspectos,
mais além da necessidade sentida de início, e esta não parou de crescer em exten-
são e intensidade.

De fato, a demonstração não tem apenas a finalidade de colocar a verdade
de uma proposição acima de qualquer dúvida, mas também a de propiciar a
compreensão da dependência das verdades umas em relação às outras. Depois de
nos termos convencido, por meiq de frustradas tentativas de movê-lo, de que um
rochedo é inabalável, podemos perguntar por aquilo que o sustenta assim tão
firmemente. Quanto mais prosseguimos nestas investigações, menor é o número
de leis primitivas a que tudo se reduz; e esta simplificação já é, em si mesma, um
fim digno de esforços. Talvez confirme-se inclusive a esperança de que se possam
obter procedimentos gerais de formação de conceitos ou de fundamentação apli-
cáveis também em casos mais complexos, através da tomada de consciência do
modo como as pessoas agiram instintivamente nos casos mais simples, e do
discernimento do que aí seja universalmente válido.

§ 3. Também motivos filosóficos determinaram-me a realizar estas investi-
gações. As questões da natureza a priori ou a posteriori, sintética ou analítica das
verdades aritméticas esperam encontrar aqui sua resposta. Pois ainda que estes
conceitos pertençam propriamente à filosofia, creio contudo que uma decisão não
pode dispensar o auxílio da matemática. Isto depende, é certo, do sentido que se
atribui a estas questões.

Não raramente obtém-se antes o conteúdo de uma proposição e em seguida,
por vias diferentes e mais árduas, conduz-se sua demonstração rigorosa, por meio
da qual freqüentemente toma-se também conhecimento de suas condições de vali-
dade de modo mais preciso. Tem-se em geral que distinguir a questão de como
chegamos ao conteúdo de um juízo da questão do que justifica nossa asserção.

As distinções entre a priori e a posteriori, sintético e analítico, concernem, a
meu ver, não ao conteúdo do juízo mas à justificação da emissão do juízo. Pois
onde não há esta justificação, desaparece também a possibilidade daquela divi-
são. Um erro a priori é neste caso algo tão absurdo quanto, digamos, um conceito
azul. Se uma proposição é, em meu sentido, chamada de a posteriori, ou de analí-
tica, estão. em julgamento não as condições psicológicas, fisiológicas e físicas que
tornam possível formar na consciência o conteúdo do juízo, nem tampouco a
maneira como alguém mais, talvez erroneamente, chegou a tomá-la por verda-
deira, mas sim aquilo sobre o que se assenta mais fundamentalmente a justifiça-
ção de ser ela tomada como verdadeira.

A questão .é assim retirada do domínio da psicologia e remetida, tratando-se
de uma verdade matemática, ao da matemática. Importa então encontrar sua
demonstração e nela remontar até as verdades primitivas. Se neste caminho
esbarra-se apenas em leis lógicas gerais e definições, tem-se uma verdade analí-

' Não pretendo naturalmente introduzir com isto um novo sentido, mas apenas captar o que os autores
anteriores, especialmente Kant, visaram. (N. do A.)



OS FUNDAMENTOS DA ARITMÉTICA 	 207

tica, pressupondo-se que sejam também levadas em conta as proposições sobre as
quais se assenta a admissibilidade de uma definição. Se não é possível, porém,
conduzir a demonstração sem lançar mão de verdades que não são de natureza
lógica geral, mas que remetem a um domínio científico particular, a proposição é
sintética. Para que uma verdade seja a posteriori requer-se que sua demonstração
não se possa manter sem apelo a questões de fato, isto é, a verdades indemons-
tráveis e sem generalidade, implicando enunciados acerca de objetos determina-
dos. Se, pelo contrário, é possível conduzir a demonstração apenas a partir de leis
gerais que não admitem nem exigem demonstração, a verdade é a priori.8

§ 4. Partindo destas questões filosóficas, chegamos à mesma exigência que,
de maneira independente, havia aparecido no próprio domínio da matemática:
demonstrar, se possível, os princípios da aritmética com o maior rigor; pois ape-
nas evitando da maneira a mais cuidadosa toda lacuna na cadeia de raciocínio
poder-se-á dizer seguramente sobre que verdades primitivas se apóia a demons-
tração; e apenas seu conhecimento o permitirá responder àquelas questões.

Ao se tentar satisfazer esta exigência, chega-se bem logo à proposição cuja
demonstração é impossível enquanto não se consegue resolver os conceitos que
nela aparecem em conceitos mais simples, ou reduzi-los a conceitos mais gerais.
Ora, é antes de tudo o número cardinal que deve ser definido ou reconhecido
como indefinível. Esta pretende ser a tarefa deste livro. 9 De sua execução depen-
derá a decisão quanto à natureza das leis aritméticas.

Antes de abordar propriamente estas questões, desejo adiantar algo que
pode fornecer uma indicação para sua resposta. Se de outros pontos de vista e de
maneira fundamentada concluirmos que os princípios da aritmética são analíti-
cos, isto testemunhará também em favor de sua demonstrabilidade e da definibi-
lidade do conceito de número. As razões em favor do caráter a posteriori destas
verdades terão um efeito contrário. Por isso, cabe inicialmente submeter estes
pontos de disputa a um rápido exame.

o Se alguém reconhece de algum modo verdades gerais, deve também admitir que há tais leis primitivas,
visto que de questões de fato singulares enquanto tais nada se segue senão em razão de uma lei. A própria
indução assenta-se sobre a proposição geral segundo a qual este procedimento pode fundamentar a verdade,
ou ao menos a probabilidade, de uma lei. Para quem o negue, a indução não será nada mais que um fenô-
meno psicológico, uma maneira de se chegar à crença na verdade de uma proposição, sem que por meio dela
esta crença absolutamente se justifique. (N. do A.)
• No que se segue, salvo indicação em contrário, tratar-se-á exclusivamente dos números inteiros positivos,
que respondem à questão: quantos? (N. do A.)



Opiniões de alguns autores sobre a natureza
das proposições aritméticas

As fórmulas numéricas são demonstráveis?

§ s?..; Devem-se distinguir as fórmulas numéricas que, como 2 + 3 = 5, tra-
tande números determinados, das leis gerais que valem para todos",os números
inteiros.

Aquelas são tomadas por alguns filósofos c' como indemonstráveis e
imediatamente evidentes,- 'como os axiomas. Kant" qualificou-as de indemons-
tráveis e sintéticas, mas receou chamá-las de axiomas por-não serem gerais e por
serem infinitas em número. Hankel 12 diz com justiça ser esta hipótese de infinita-
mente muitas verdades indemonstráveis inadequada e paradoxal. De fato, ela
conflita com a necessidade que sente a razão de abarcar completamente os pri-
meiros fundamentos. Ora, é imediatamente evidente que

135664 + 37863 = 173527?

Não ! E Kant invocou precisamente este fino em favor da natureza sintética des-
tas proposições. Entretanto, ele testemunha antes contra sua indemonstrabi-
lidade; pois como, senão mediante uma demonstração, poderiam ser reconheci-
das, visto não serem imediatamente evidentes? Kant pretende recorrer à intuição
de dedos ou pontos, no que se arrisca a permitir; contra sua opinião, que elas apa-
reçam como empíricas; pois a intuição de 37863 dedos não é, de modo algum,
pura. Também a expressão "intuição" não parece adequada, visto que já dez
dedos, em virtude da disposição de uns em relação aos outros, podem ocasionar
as mais diversas intuições. Temos pois enquanto tal uma intuição de 135664
dedos ou pontos? Se a tivéssemos, e se tivéssemos uma de 37863' dedos e uma de
173527 dedos, a correção de nossa equação deveria evidenciar-se imediatamente,
ao menos no que concerne a dedos, fosse ela indemonstrável; mas não é o que
ocorre.

Kant tinha -em mente; é claro, apenas números pequenos. As fórmulas para
grandes nUmeros`serigm então demonstráveis, as	 Alaspara pequenos núme-

° Ifebbes, Locke, ~too: Cf. Batunann,- Die Lehren von Zeit, Raum smd Mathematik, p„ 241 e-242, p.
365 ss., p. 475. (N. do A.)
11 Kritik der seinen Varnunft, ed. Hartenstein, Iü p.:157. (N. do,A.)
2 Vorlesungen überdie complexen Zahlen und ihren Funetionen, p. 55. (N. do A.)
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ros imediatamente evidentes por meio da intuição. Mas é arriscado fazer tuna dis-
tinção fundamental entre números pequenos e grandes, particularmente porque
não seria possível traçar um limite preciso entre eles. Se fossem demonstráveis,
digamos, as fórmulas numéricas a partir. de 10, ter-se-ia o direito de indagar: por
que não- a partir de 5, a partir de 2, a partir de 17

§ 6. Outros filósofos e matemáticos afirmaram por sua vez a demonstrabi-
lidade das fórmulas numéricas. Leibniz diz:

"Não é uma verdade imediata que 2 e 2 sejam 4, supondo-se que 4 designe
3 e 1. Pode-se demonstrá-la, de fato assim:
Definições: 1) 2 é 1 e 1,

2) 3 é 2 e 1,
3) 4 é 3 e 1.

Axioma: Quando se substituem iguais, a equação persiste.
DemOnstração: 2 2 = 2 + 1 -I- 1 ='3 + 1 = 4.

Def. 1	 Def. 2 Def. 3
Logo: pelo axioma: 2+2=4".

Esta demonstração parece de início construída inteiramente a partir de ciefi-
nições e do axioma citado. Também ele poderia ser convertido em uma definição,
como o fez o próprio Leibniz em outro local.' 4 Parece não ser necessário saber
nada sobre 1, 2, 3 e 4 além do que está contido nas definições. Um exame mais
preciso permite descobrir contudo uma lacuna, oculta pela supressão dos parênte-
ses. Mas precisamente, dever-se-ia escrever:

2 -I- 2 = 2 + (1 + 1)
(2+1)+1=3+1=4

Falta aqui a proposição
2 + (1 + 1) = (2 + 1) + 1,

que é um caso particular de

a + (b + c) = (a + b) + c.
Pressupondo-se esta lei, vê-se facilmente que toda fórmula de adição pode ser
assim demonstrada. Cada número deve então ser definido a partir do que o prece-
de. De fato, não vejo como, digamos, o número 437986 nos poderia ser dado de
modo mais apropriado que à maneira leibniziana. Apoderamo-nos dele deste
modo, mesmo não dispondo de nenhuma representação. O conjunto infinito dos
números reduz-se mediante tais definições ao um e ao aumento em um, e cada
uma das infinitas fórmulas numéricas pode ser demonstrada a partir de algumas
proposições gerais.

3 Nouveaux Essais, IV, 10. Erdmann, p. 363. (N. do A.)
' 4 Non inelegans specimen demonstrandi in Abstractis, Erdmann, p. 94. (N. do A.)
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Também é esta a opinião de H. Grassmann e Hankel. Aquele pretende obter
a lei

a + (b + 1) = (a + b) + 1
por meio de uma definição, dizendo:'

"Se a e b são membros quaisquer da série fundamental, entenda-se pela
soma a + b aquele membro da série fundamental para o qual vale a
fórmula

a + (b + e) = (a + b) + e".
Neste caso e deve significar a unidade positiva. Contra esta definição cabem

duas espécies de objeções. Em primeiro lugar, a soma é definida por ela própria.
Não se sabendo o que deve significar a + b, não se entende também a expressão
a + (b + e). Mas esta objeção talvez pudesse ser afastada dizendo-se, certamente
em contradição com o texto, que não se trata de definir a soma, e sim a adição.
Poder-se-ia então objetar ainda que a + b seria um sinal vazio, caso não hou-
vesse nenhum membro da série fundamental, ou caso houvesse mais de um, da
espécie requerida. Grassmann simplesmente pressupõe que isto não ocorre, sem
demonstrá-lo, de modo que o rigor é apenas aparente.

§ 7. Dever-se-ia pensar que as fórmulas numéricas são sintéticas ou analíti-
cas, a posteriori ou a priori, conforme o sejam as leis gerais sobre as quais se

s essenta sua demonstração. John Stuart Mill tem contudo outra opinião. Na ver-
dade, de início ele parece, como Leibniz, pretender fundamentar a ciência sobre
definições,' 6 pois define os números singulares como este; mas seu preconceito
de que todo saber seja empírico, por outro lado, arruína imediatamente a concep-
ção correta. Ele informa-nos que estas definições não o são em sentido lógico,
que elas não apenas estipulam o significado de uma expressão, mas também
assertam um fato observado. Onde no mundo estaria o fato observado ou, como
Mill também diz, o fato físico assertado na definição do número 777864? De
toda a riqueza de fatos fisicos que se descortina diante de nós, Mill menciona um
único, que seria assertado na definição do número 3. Segundo ele, este fato con-
siste em existirem coleções de objetos que, podendo produzir nos sentidos uma
impressão000, podem ser separadas em duas partes, como segue:oo o. Que bom
pois que nem tudo no mundo esteja firmemente alinhavado; neste caso não pode-
ríamos proceder a esta separação, e 2 + 1 não seriam . 3 ! Que pena Mill não ter
descrito também os fatos fisicos que fundamentam os números O e 1 !

Mill prossegue: "Admitida esta proposição, chamamos de 3 todas as partes
semelhantes àquela". Vê-se daí nãO ser propriamente correto falar de três badala-
das quando o relógio bate três horas, ou chamar o doce, o azedo e o amargo de
três sensações gustativas; não se pode tampouco aceitar a expressão "três manei-

' 5 Lehrbuch der Mathematiklar Hõhere Lehranstalten, parte I; Arithmetik, Stettin, 1860, p. 4. (N. do A.)
1 6 y

S siem der deductiven und inductiven Logik, traduzido [para o alemão: N. do Ti por J. Schiel, livro III,
cap. XXIV, § 5. (N. do A.)
' 7 Ob. cit., Livro II, cap. VI, § 2. (N. do A.)
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ras de resolver uma equação"; pois nunca se tem delas uma impressão sensível
como se tem de á°•

Diz Mill: "Os cálculos não se seguem das próprias definições, mas dos fatos
observados". Mas onde, na demonstração acima mencionada da proposição
2 + 2 = 4, Leibniz deveria ter recorrido ao fato em questão? Mill deixa de indi-
car a lacuna, embora ofereça uma demonstração da proposição 5 + 2 = 7 intei-
ramente análoga à demonstração leibniziana. 18 Assim como Leibniz, ele não se
dá conta da lacuna realmente existente, que consiste na supressão dos parênteses.

Se de fato a definição de cada número singular assertasse um fato fisico
particular, nunca se poderia admirar suficientemente por seu conhecimento fisico
alguém que calculasse com números de nove algarismos. No entanto, Mill talvez
não pretenda que todos estes fatos devam ser observados individualmente, mas
que baste derivar por indução uma lei geral que os inclua a todos. Mas que se
tente formular esta lei, e descobrir-se-á ser impossível. Não é suficiente dizer: há
grandes coleções de coisas que podem ser decompostas; pois não se está dizendo
que há coleções tão grandes, e da mesma espécie, quanto as que se exigem para
a definição, digamos, do número 1 000 000, e tampouco é indicado mais precisa-
mente o modo de reparti-las. A concepção de Mill conduz necessariamente à exi-
gência de que para cada número se observe um fato em particular, porque em
uma lei geral perder-se-ia exatamente a peculiaridade do número 1 000 000, que
pertence necessariamente à sua definição. De fato, não se poderia, segundo Mill,
afirmar que 1 000 000 = 999999 + 1 se não se tivesse observado precisamente
aquela maneira peculiar de decompor uma coleção de coisas, diferentes da que
convém a qualquer outro número.

§ 8. Mill parece acreditar que as definições 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 4 = 3
+ 1, etc., não se puderam formular antes que fossem observados os fatos por ele
mencionados. Na verdade, não se pode definir o 3 como (2 + 1) se não é ligado
absolutamente nenhum sentido a (2 + 1). Pergunta-se porém se para isto é neces-
sário observar aquela coleção e sua separação. Misterioso seria então o número
0; pois até hoje provavelmente ninguém viu ou tocou em O pedrinhas. Mill segu-
ramente explicaria o O como algo desprovido de sentido, como uma mera manei-
ra de falar; os cálculos com o zero seriam um mero jogo com sinais vazios, e ape-
nas seria surpreendente que pudesse resultar daí algo racional. Se contudo estes
cálculos possuem seriamente um significado, também o próprio sinal O não pode
ser inteiramente desprovido de sentido. E surge a possibilidade de que 2 + 1,
analogamente ao 0, pudesse ter um sentido ainda que não se tivesse observado o
fato mencionado por Mill. Na verdade, quem pretende afirmar que o fato contido,
segundo Mill, na definição de um número de dezoito algarismos já foi observado,
e quem pretende negar que este numeral tenha apesar de tudo um sentido?

Supõe-se talvez que os fatos fisicos seriam utilizados apenas para os núme-
ros menores, digamos até 10, podendo os demais ser compostos a partir daqueles.
Mas se é possível formar 11 a partir de 10 e 1 por simples definição, sem ter visto
a coleção correspondente, não há razão pela qual não se possa também compor

' s Ob. cit., Livro III, cap. XXIV, § 5. (N. do A.)
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o 2 a partir de 1 e 1 da mesma maneira. Se os cálculos com o número 11 não se
seguem de um fato que lhe seria característico, por que motivo devem os cálculos
com o 2 apoiar-se sobre a observação de uma certa coleção e de seu tipo peculiar
de separação?

Perguntar-se-á talvez como a aritmética poderia existir se não pudéssemos
distinguir pelos sentidos absolutamente nada, ou apenas três coisas. Para nosso
conhecimento das proposições aritméticas e suas aplicações, uma tal situação
seria certamente um tanto delicada; mas também para sua verdade? Se uma
proposição é chamada de empírica porque tivemos que fazer observações para
tomar consciência de seu conteúdo, a palavra "empírico" não está sendo empre-
gada no sentido em que se opõe a a priori. É neste caso formulada uma asserção
psicológica, que concerne apenas ao conteúdo da proposição; se este é verda-
deiro, é algo que não entra em questão. Neste sentido, são também empíricos
todos os contos de Münchhausen; pois certamente foi preciso muito observar
para poder inventá-los.

As leis da aritmética são verdades indutivas?

§ 9. As considerações precedentes tornam provável que as fórmulas numéri-
cas sejam deriváveis exclusivamente das definições dos números singulares por
meio de algumas leis gerais, e que estas definições não assertam nem pressupõem
para sua legitimidade fatos observados. Importa pois reconhecer a natureza des-
tas leis.

Mill' 9 deseja utilizar, em sua demonstração acima mencionada da fórmula
5 + 2 = 7, a proposição "o que é composto de partes é composto de partes des-
tas partes". Ele toma-a por uma expressão mais característica da proposição me-
lhor conhecida sob a forma "as somas de iguais são iguais". Chama-a de verdade
indutiva e lei da natureza de ordem superior. Caracteriza a imprecisão de sua
exposição o fato de não recorrer a esta proposição no momento da demonstração
onde, em sua opinião, ela é indispensável; no entanto, parece que sua verdade
indutiva pretende fazer as vezes do axioma leibniziano: "quando se substituem
iguais a equação persiste". Mas a fim de poder chamar as verdades aritméticas de
leis da natureza, Mill introduz um sentido que elas não têm. Acredita, pôr exem-
plo," que a equação 1 = 1 pudesse ser falsa; porque nem sempre um peso de
uma libra pesa exatamente como outro. Mas tampouco pretende de modo algum
assertá-lo a proposição 1 = 1.

Mill entende o sinal + de modo a exprimir-se por meio dele a relação entre
as partes de um corpo físico, ou de um aglomerado, e o todo; m- as não é este o
sentido do sinal 5 + 2 = 7 não significa que, quando vertemos dois volumes de
liquido em cinco volumes de liquido, obtemos sete volumes de líquido, mas esta
é uma aplicação da proposição apenas admissível se, em conseqüência de uma
reação química, digamos, não ocorre uma alteração de volume. Mill confunde
sempre as aplicações que se podem fazer das proposições aritméticas, freqüente-

' 9 Ob. cit., Livro III, cap. XXIV, § 5. (N. do A.)
20 Ob. cit., Livro II, cap. VI, § 3. (N. do A.)
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mente físicas e pressupondo fatos observados, com a própria proposição pura-
mente matemática. O sinal de mais pode de fato, em muitas aplicações, aparente-
mente corresponder à constituição de um aglomerado; mas não é este seu
significado; pois em outras aplicações pode não se tratar de aglomerados, agrega-
dos, ou da relação entre um corpo físico e suas partes, por exemplo quando o cál-
culo se refere a acontecimentos. Realmente, pode-se falar também aqui de partes;

)neste )caso, porém, a palavra é empregada não em sentido físico ou geométrico,
mas lógico, como quando dizemos que os assassinatos de chefes de Estado são
uma parte dos assassinatos em geral. Tem-se aqui subordinação lógica. E por-
tanto também a adição não corresponde de modo geral a uma relação física.
Conseqüentemente, tampouco podem as leis gerais da adição ser leis da natureza.

§ 10. Não obstante, talvez pudessem ser verdades indutivas. Como conce-
bê-lo? De que fatos se deveria partir para se ascender ao geral? Apenas seria pos-
sível partir das fórmulas numéricas. No entanto, perderíamos assim novamente a
vantagem obtida com a definição dos números singulares, e deveríamos procurar
outra maneira de fundamentar as fórmulas numéricas. Ainda que não nos impor-
temos com este problema, não de todo fácil, percebemos ser o terreno desfavo-
rável à indução: pois falta aqui aquela uniformidade que pode, em outros domí-
nios, conferir a este procedimento uma alta credibilidade. Já Leibniz," à
afirmação de Philalèthe:

"Os diferentes modos do número não são capazes de nenhuma outra
diferença que não a de mais ou menos; são por isso modos simples, como
os do espaço",

responde:

"Pode-se dizê-lo do tempo e da linha reta, mas de modo algum das figu-
ras, e ainda menos dos números, que não diferem simplesmente em gran-
deza, mas são também dessemelhantes. Um número par pode ser divi-
dido em duas partes iguais, e um ímpar não; 3 e 6 são números
triangulares, 4 e 9 são quadrados, 8 é um cubo, etc.; e isto ocorre com os
números ainda mais que com as figuras; pois duas figuras desiguais
podem ser perfeitamente semelhantes, mas nunca dois números".

Habituamo-nos de fato a considerar, sob muitos aspectos, os números como
homogêneos; mas isto dá-se apenas porque conhecemos um conjunto de proposi-
ções gerais, válidas para todos os números. Entretanto, devemo-nos colocar aqui
no ponto de vista de quem ainda não conhece nenhuma destas proposições. Na
verdade, seria difícil encontrar um exemplo de inferência indutiva que correspon-
desse a nosso caso. Em outras situações, recorremos freqüentemente à proposição
de que cada lugar no espaço e cada momento em si mesmo vale tanto quanto
qualquer outro. Um resultado deve ser obtido da mesma maneira em outro lugar
e outro momento, desde que as condições sejam as mesmas. Isto não ocorre aqui,
por não serem os números espaciais e temporais. As posições na série dos núme-
ros não equivalem aos lugares do espaço.

2 ' Baumann, ob. cit., vol. II, p. 39; Erdmann, p. 243. (N. do A.)
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Os números comportam-se também de modo completamente diferente que
os indivíduos, digamos, de uma espécie animal, pois possuem por natureza uma
hierarquia determinada, pois cada um é formado de maneira peculiar e possui
características peculiares, o que é particularmente evidente no caso do O, do 1 e
do 2. Quando em outros domínios uma proposição referente a uma espécie é
fundamentada por indução, dispõe-se habitualmente, apenas pela definição do
conceito da espécie, já de toda uma série de propriedades comuns. Aqui seria difi-
cil encontrar uma única sequer que não devesse antes ser demonstrada.

Nosso caso pode ser mais facilmente comparado ao seguinte. Notou-se que
em uma perfuração a temperatura aumenta regularmente com a profundidade;
encontraram-se até certo ponto camadas de rocha muito diferentes. Evidente-
mente nada se pode concluir apenas a partir das observações feitas nesta perfura-
ção acerca da constituição das camadas mais profundas, e a questão de saber se
a regularidade da distribuição da temperatura continuaria a ser constatada deve
permanecer aberta. Sob o conceito "o que é encontrado perfurando-se continua-
mente" caem de fato tanto o que já se observou quanto o que está em local mais
profundo; mas isto é aqui de pouca utilidade. Será igualmente de pouca utilidade,
no caso dos números, que eles caiam todos sob o conceito "o que se obtém por
meio do aumento contínuo em um". Pode-se perceber uma diferença entre ambos
os casos no fato de serem as camadas apenas encontradas, enquanto os números
são literalmente criados, e inteiramente determinados em sua natureza, mediante
o aumento contínuo em um. Isto apenas pode significar que, da maneira como um
número, por exemplo 8, surge mediante o aumento em um, seria possível derivar
todas as suas propriedades. Com isto concede-se basicamente que as proprie-
dades dos números se seguem de suas definições, e abre-se a possibilidade de
demonstrar as leis gerais dos números a partir do método de gênese comum a
todos, enquanto as propriedades particulares dos números singulares deveriam
seguir-se do método particular pelo qual são formados mediante o aumento con-
tínuo em um. Assim, pode-se também deduzir, no que concerne às camadas geo-
lógicas, justamente o que é determinado simplesmente pela profundidade em que
são encontradas, a saber, suas relações de posição espacial, sem que se tenha ne-
cessidade de indução; mas o que não pode ser determinado desta maneira não
pode também ser obtido por indução. Provavelmente o próprio procedimento de
indução apenas pode ser legitimado por meio de leis gerais da aritmética, caso
não seja entendido como simples hábito. Este não tem absolutamente nenhum
poder de garantir a verdade. Enquanto o procedimento científico conforme a pa-
drões objetivos ora encontra uma alta probabilidade fundada sobre uma única
confirmação, ora não confere quase nenhum valor a milhares deAcontecimen-
tos, o hábito é determinado pelo número e força'das impressões e /condições sub-
jetivas, que não têm nenhum direito de influir sobre o juízo. A indução deve
apoiar-se sobre a teoria das probabilidades, visto que nunca pode tornar uma
proposição mais do que provável. Não se vê, porém, como seria possível desen-
volver esta teoria sem pressupor leis aritméticas.

§ 11. Leibniz, 22 pelo contrário, julga que as verdades necessárias, como as

22 Baumann, ob. cit., vol. II, p. 13 e 14: Erdmann, p. 195, p. 208 e 209. (N. do A.)
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que se encontram em aritmética, devam ser princípios cuja demonstração não
depende de exemplos, e portanto tampouco do testemunho dos sentidos, ainda
que sem os sentidos a ninguém teria ocorrido concebê-los. "Toda a aritmética
é-nos inata, e está em nós de maneira virtual." O que entende pela expressão
"inata", esclarece em outro local:" "Não é verdade que tudo o que se aprende
não seja inato; — as verdades dos números estão em nós e, não obstante, são
aprendlas, seja tirando-as de sua fonte, quando aprendidas de modo demonstra-
tivo (o que mostra precisamente que são inatas), seja . . . ".

As leis de aritmética são sintéticas a priori ou analíticas?

§ 12. Considerando-se também a oposição entre analítico e sintético, resul-
tam quatro combinações, uma das quais porém, a saber,

analítico a posteriori,

é impossível. Aqueles que se decidiram com Mill em favor do a posteriori não
resta pois escolha, restando-nos ponderar ainda somente as possibilidades

sintético a priori

e

analítico.

Kant decidiu-se em favor da primeira. Neste caso, não há praticamente outra
alternativa senão apelar para uma intuição pura como fundamento último de
conhecimento, embora aqui seja dificil dizer se ela é espacial ou temporal, ou de
qualquer outra espécie. Baumann" concorda com Kant, ainda que por razões
um tanto diferentes. Também segundo Lipschitz, 2 5 as proposições que assertam
a independência do número cardinal com respeito à maneira de enumerar, e a
comutatividade e associatividade das parcelas da soma, decorrem da intuição
interna. Hankel 2 6 fundamenta a teoria dos números reais sobre dois princípios,
aos quais confere o caráter de notiones communes: "Uma vez explicitados, eles
tornam-se completamente evidentes, valem para todos os domínios de grandezas,
de acordo com a intuição pura da grandeza, e podem, sem perder seu caráter, ser
transformados. em definições, dizendo-se: Por adição de grandezas entenda-se
uma operação que satisfaça a estes princípios". Há nesta última afirmação uma
obscuridade. Talvez seja possível formular a definição; mas ela não se pode cons-
tituir em substituto para aqueles princípios; pois no momento da aplicação surgi-
riam sempre as questões: os números são grandezas, e o que costumamos chamar
de adição de números é adição no sentido desta definição? E para respondê-las já
seria preciso saber que aqueles princípios se aplicam a números. Além disto, a
expressão "intuição pura da grandeza" faz-nos hesitar. Considerando-se tudo o

Baumann, ob. cit., vol. II, p. 38; Erdmaim, p. 212. (N. do A.)
2 ♦ Ob. cft., vol. II, p. 669. (N. do A.)
2 5 Lehrbuch der Analysis, vol. I, p. 1. (N. do A.)
2 Theorie der complexen Zahlensysteme, p. 54 e 55. (N. do A.)
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que é chamado de grandeza: números, comprimentos, áreas, volumes, ângulos,
curvas, massas, velocidades, forças, intensidades de luz, intensidades de correntes
galvânicas, etc., não é difícil compreender como se pode subordiná-los a um con-
ceito de grandeza; mas a expressão "intuição de grandeza", e mais, "intuição
pura de grandeza", não pode ser reconhecida como pertinente. Não posso admitir
nem mesmo uma intuição de 100 000, muito menos uma de números em geral, ou
ainda uma de grandeza em geral. Recorre-se muito facilmente à intuição interna
quando não se é capaz de indicar outro fundamento. Neste caso, porém, não se
deveria perder totalmente de vista o sentido da palavra "intuição".

Kant define na Lógica (ed. Hartenstein, VIII, p. 88):
"A intuição é uma representação singular (repraesentatio singularis), o con-

ceito uma representação geral (repraesentatio per notas communes), ou refletida
(repraesentatio discursiva)".

Não se faz absolutamente menção à relação com a sensibilidade, que é con-
tudo introduzida na Estética Transcendental, e sem a qual a intuição não pode
servir de princípio de conhecimento para os juízos sintéticos a priori. Na Crítica
da Razão Pura (ed. Hartenstein, III, p. 55) diz-se:

"Por meio da sensibilidade, portanto, são-nos dos objetos, e apenas ela
fornece-nos intuições".

O sentido de nossa palavra é assim mais amplo na Lógica que na Estética
Transcendental. No sentido lógico poder-se-ia talvez chamar 100 000 de intui-
ção; pois conceito geral não é. Mas tomada neste sentido, a intuição não pode
servir de fundamento para as leis aritméticas.

§ 13. De modo geral, será conveniente não sobrestimar o parentesco com a
geometria. Já citei uma passagem leibniziana a este respeito. Um ponto geomé-
trico considerado em si mesmo não se pode absolutamente distinguir de qualquer
outro; o mesmo vale para retas e planos. Vários pontos, retas, planos podem
distinguir-se apenas quando apreendidos simultaneamente em uma intuição. Se
em geometria leis gerais são obtidas a partir da intuição, isto explica-se pelo fato
de que os pontos, retas e planos intuídos não são propriamente particulares,
podendo por isso valer como representantes de toda sua espécie. Isto não ocorre
no caso dos números: cada um tem sua peculiaridade. Em que medida um núme-
ro determinado pode representar todos os outros, e em que momento sua particu-
laridade se faz valer, é algo que não se pode dizer de antemão.

§ 14. Também a comparação das verdades com respeito ao domínio que
governam testemunha contra a natureza empírica e sintética das leis aritméticas.

As proposições de experiência valem para a realidade efetiva física ou psico-
lógica, as verdades geométricas governam o domínio der-ifituível espacial, seja
real ou produto da imaginação. Os delírios mais extravagantes, as invenções mais
atrevidas das lendas e dos poetas, que fazem os animais falarem, as estrelas
imobilizarem-se, as pedras transformarem-se em homens e os homens em árvores,
e contam como sair de um pântano puxando os próprios cabelos, tudo isto, na
medida em que permanece intuível, está preso aos axiomas da geometria. Apenas
o pensamento conceitual pode de certo modo, desembaraçar-se deles, admitindo,
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digamos, um espaço de quatro dimensões ou com medida positiva de curvatura.
Tais considerações não são absolutamente inúteis; mas abandonam completa-
mente o terreno da intuição. Quando também neste caso recorremos a ela, trata-
se sempre da intuição do espaço euclidiano, o único de que podemos fazer ima-
gem. Ocorre apenas não ser ela aí tomada pelo que é, mas como símbolo de algo
diferente; chama-se, por exemplo, de reto ou plano o que entretanto se intui como
curvo. Do ponto de vista do pensamento conceitual, pode-se sempre assumir o
contrário deste ou daquele axioma geométrico, sem incorrer em contradições ao
serem feitas deduções a partir de tais assunções contraditórias com a intuição..
Esta possibilidade mostra que os axiomas geométricos são independentes entre si
e em relação às leis lógicas primitivas, e portanto sintéticos. Pode-se dizer o
mesmo dos princípios da ciência dos números? Não teríamos uma total confusão
caso pretendêssemos rejeitar um deles? Seria então áinda possível o pensamento?
O fundamento da aritmética não é mais profundo que o de todo saber empírico,
mais profundo mesmo que o da geometria? As verdades aritméticas governam o
domínio do enumerável. Este é o mais inclusivo; pois não lhe pertence apenas o
efetivamente real, não apenas o intuível, mas todo o pensável. Não deveriam por-
tanto as leis dos números manter com as do pensamento a mais íntima das
conexões?

§ 15. Pode-se presumir que as formulações leibnizianas se deixem inter-
pretar em favor da natureza analítica das leis numéricas, pois para ele o a priori
coincide com o analítico. Assim, diz 2 7 que a álgebra empresta suas vantagens de
uma arte muito superior, a saber, da lógica verdadeira. Em outro lugar" compa-
ra as verdades necessárias e contingentes às grandezas comensuráveis e incomen-
suráveis, e afirma ser possível, no caso das verdades necessárias, uma demonstra-
ção ou redução a identidades. Estas declarações, porém, perdem força pelo fato
de Leibniz tender a encarar todas as verdades como demonstráveis 29 " . . . que
toda verdade tem sua demonstração a priori, extraída do conceito dos termos,
embora nem sempre esteja em nosso poder chegar a esta análise". Entretanto, a
comparação com a comensurabilidade e incomensurabilidade levanta novamente,
é certo, uma barreira intransponível, ao menos para nós, entre verdades contin-
gentes e necessárias.

W. Stanley Jevons pronuncia-se muito decididamente no sentido da natureza
analítica das leis numéricas:" "Número é apenas distinção lógica, e a álgebra
uma lógica altamente desenvolvida".

§ 16. Também esta tese, porém, tem suas dificuldades. Como pode a árvore
da ciência dos números, alta, de vasta ramificação e crescendo continuamente,
enraizar-se em meras identidades. E como as formas vazias da lógica chegam a
extrair de si mesmas um tal conteúdo?

Mill afirma: "A teoria de que podemos, por meio de uma manipulação artifi-
ciosa da linguagem, descobrir fatos e revelar os processos naturais ocultos é tão

Baumann, ob. cit., vol. II, p. 56; Erdmann, p. 424. (N. do A.)
28 Baumann, ob. cit., vol. II, p. 57; Erdmann, p. 83. (N. do A.)

Baumann, ob. cit., vol. II, p. 57; Pertz, II, p. 55. (N. do A.)
3 ° The Principies of Science, Londres, 1879, p. 156. (N. do A.)
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contrária ao senso comum que acreditar nela requer já algum progresso em
filosofia".

Certamente, se durante a manipulação artificiosa nada se pensa. Mill objeta
aqui contra um formalismo que não é representado praticamente por ninguém.
Todos que empregam as palavras ou sinais matemáticos pretendem que signifi-
quem algo, e ninguém esperará que de sinais vazios resulte algo dotado de senti-
do. Mas é possível a um matemático proceder a longos cálculos sem entender por
seus sinais nada sensivelmente perceptível, intuível. Nem por isso estes sinais
serão desprovidos de sentido; distinguir-se-á ainda entre eles e seu conteúdo, em-
bora , este conteúdo talvez apenas possa ser apreendido por meio dos sinais. Sabe-
se que para o mesmo conteúdo outros sinais poderiam ter sido estipulados. É sufi-
ciente saber • como deve ser manipulado logicamente o conteúdo que se faz
sensível nos sinais e, quando se pretende fazer aplicações à fisica, como deve ser
feita a passagem aos fenômenos. Mas não se pode reconhecer nesta aplicação o
sentido próprio das proposições. Nela perde-se sempre uma grande parte da gene-
ralidade, e introduz-se algo particular, que em outras aplicações será substituído
por algo diferente.

§ 17. Não se pode negar, a despeito de toda depreciação da dedução, que as
leis fundamentadas por indução não bastam. Delas devem ser derivadas novas
proposições que não estãó contidas em nenhuma particular. Que estejam já aloja-
das no conjunto de todas, isto não dispensa o trabalho de revelá-las e expô-las por
si mesmas. Abre-se assim a eguinte possibilidade. Ao invés de remeter imediata-
mente uma cadeia de raciocínio a um fato, pode-se deixá-lo em suspenso e assu-
mir seu conteúdo como condição. Substituindo-se assim em um raciocínio todos
os fatos por condições, o resultado obtido terá a forma do estabelecimento de
dependência de uma conseqüência com relação a uma série de condições. Esta
verdade fundamentar-se-ia apenas pelo pensamento, ou, para falar como Mill,
pela manipulação artificiosa da linguagem. Não é impossível que as leis numéri-
cas sejam desta espécie. Seriam então juízos analíticos, embora nada exigisse que
fossem descobertos exclusivamente pelo pensamento; pois não está aqui em ques-
tão a maneira de descobrir, mas sim a natureza das razões da demonstração; ou
como diz Leibniz:" "Não se trata aqui da história de nossas descobertas, que é
diferente em diferentes pessoas, e sim da conexão e ordem natural das verdades,
que é sempre a mesma". A observação teria finalmente que decidir se as condi-
ções contidas nas leis assim fundamentadas são satisfeitas. Deste modo, chegar-
se-ia por fim ao ponto preciso que seria atingido mediante a remissão imediata da
cadeia de raciocínio aos fatos observados. Mas o tipo de procedimento aqui indi-
cado é em muitos casos preferível, pois conduz a uma proposição geral, que não
precisa ser aplicável apenas aos fatos precisamente em questão. As verdades da
aritmética estariam então para as da lógica assim como os teoremas da geometria
para os axiomas. Cada uma conteria, concentrada em si, toda uma cadeia de
raciocínio para uso futuro, e sua utilidade consistiria em não ser mais preciso

Nouveaux Essais, IV, § 9; Erdmann, p. 360. (N. do A.)
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perfazê-la passo a passo, mas em ser possível enunciar o resultado da série total
imediatamente.' Diante do enorme desenvolvimento da teoria aritmética e de
suas múltiplas aplicações, não se poderá manter o menosprezo amplamente
difundido pelos juízos analíticos e a lenda da esterilidade da lógica pura.

Caso fosse possível levar a cabo esta idéia, que não se exprimiu aqui pela
primeira vez, de modo pormenorizado e tão rigoroso que não restasse a menor
dúvida, este não seria a meu ver um resultado despido de qualquer importância.

32 É notável que também Mill (ob. cit., Livro II, cap. VI, 4) pareça formular esta idéia. Seu bom senso
chega a romper, de tempos em tempos, seu preconceito em favor do empírico. Mas este preconceito faz conti-
nuamente com que tudo se emaranhe de novo, levando-o a confundir as aplicações físicas de aritmética com
ela própria. Ele parece não saber que um juízo hipotético pode também ser verdadeiro quando sua condição
não é verdadeira. (N. do A.)



II

Opiniões de alguns autores sobre o conceito de número

§ 18. Atentando agora aos objetos primitivos da aritmética, distinguimos os
números singulares 3, 4, etc., do conceito geral de número. Ora, já nos decidimos
em favor da idéia de que o melhor a fazer é derivar os números singulares a partir
do um e do aumento em um, à maneira de Leibniz, Mill, H. Grassmann e outros,
mas de que estas definições, porém, permanecem incompletas enquanto não
forem definidos o um e o aumento em um. Vimos que são necessárias leis gerais
para derivar as fórmulas numéricas a partir destas definições. Tais leis não
podem, precisamente em virtude de sua generalidade, seguir-se das definições dos
números singulares, mas tão-somente do conceito geral número. Submeteremos
agora este conceito a um exame mais preciso. Em seu curso presumivelmente
também o um e o aumento em um deverão ser discutidos, e por conseguinte tam-
bém as definições dos números singulares poderão esperar complementação.

§ 19. Gostaria agora de opor-me diretamente à tentativa de apreender o nú-
mero geometricamente, como razão entre comprimentos ou áreas. Claramente,
acreditava-se facilitar as múltiplas aplicações da aritmética à geometria, colocan-
do-se desde o início na mais íntima das relações.

Newton" quer entender por número não tanto um conjunto de unidades
como a proporção abstrata entre cada grandeza e uma outra da mesma espécie,
tomada por unidade. Pode-se conceder ser assim descrito satisfatoriamente o nú-
mero em sentido mais amplo, que inclui também as frações e os números irracio-
nais; contudo, são aí pressupostos os conceitos de grandeza e proporção entre
grandezas. Parece portanto não ser supérflua a definição de número em sentido
mais estrito, de número cardinal; pois Euclides precisa do conceito de equimúl-
tiplo a fim de definir a igualdade de duas proporções entre comprimentos; e o
equimúltiplo por sua vez remete a uma igualdade numérica. Pode ocorrer, porém,
que a igualdade de proporções entre comprimentos seja definível independen-
temente do conceito de número. Neste caso continuaríamos entretanto na dúvida
quanto a que relação haveria entre o número assim geometricamente definido e o
número da vida ordinária. Este seria então completamente afastado da ciência. E
no entanto pode-se certamente exigir da aritmética a indicação dos pontos de
contato entre todas as aplicações do número, ainda que a aplicação ènquanto tal

33 Saumann, ob. cit., vol. I, p. 475. (N. do A.)
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não seja de sua alçada. Também os cálculos ordinários devem encontrar na ciên-
cia a fundamentação de seu procedimento. E coloca-se então a questão de saber
se a aritmética enquanto tal pode satisfazer-se com um conceito geométrico de
número, quando se pensa no número de raízes de uma equação, de números pri-
mos relativamente a um outro e menores que ele, e casos semelhantes. Por outro
lado, o número que responde à questão: quantos? também determina quantas uni-
dades estão contidas em um comprimento. O cálculo com números negativos,
fracionários e irracionais pode reduzir-se ao cálculo com números naturais. No
entanto, Newton talvez pretendesse entender por grandezas, o número sendo defi-
nido como proporção entre elas, não apenas grandezas geométricas, mas também
conjuntos. Neste caso, porém, a definição seria inútil para nossos fins, visto que,
dadas as expressões "número pelo qual um conjunto é determinado" e "propor-
ção entre um conjunto e a unidade do conjunto", esta não informa mais que
aquela.

§ 20. A primeira questão será então a de saber se o número é defmível.
Hankel' ` manifesta-se contra esta possibilidade: "O que significa pensar ou pôr
um objeto uma, duas, três vezes . . . é algo que, devido à simplicidade do conceito
de posição, não pode ser definido". Aqui, porém, importa menos a posição do que
o uma, duas, três vezes. Se isto pudesse ser definido, a indefinibilidade da posição
pouco nos incomodaria. Leibniz tende a encarar o número, ao menos de modo
aproximado, como uma idéia adequada, isto é, como uma idéia tão clara que
tudo que nela aparece é por sua vez claro.

Se de modo geral tende-se mais a manter o número como indefinível, isto
deve-se mais ao fracasso das tentativas neste sentido do que à existência de
razões contrárias extraídas do próprio tema.

O número é uma propriedade das coisas exteriores?

§ 21. Tentemos ao menos indicar a posição do número entre nossos concei-
tos. Na linguagem os números aparecem freqüentemente sob forma adjetiva e em
construção atributiva, analogamente a palavras como duro, dificil e vermelho,
que significam propriedades de coisas exteriores. Surge naturalmente a questão
de saber se os números singulares devem também ser assim entendidos, e se
conseqüentemente o conceito de número pode ser classificado juntamente, diga-
mos, com o de cor.

Esta parece ser a opinião de M. Cantor' 5 quando chama a matemática de
ciência empírica, na medida em que começaria pelo exame de objetos do mundo
exterior. Apenas por abstração a partir de objetos surgiria o número.

E. Schroeder 3 6 faz com que o número copie a realidade efetiva, sendo dela
extraído mediante a figuração das unidades por uns. É o que chama de abstração

3 4 Theorie der complexen Zahlensysteme, p. 1. (N. do A.)
Grundffige einer Elementarmathematik, p. 2, § 4. Analogamente Lipschitz, Lehrbuch der Analysis,

Bonn, 1877, p. 1. (N. do A.)
3 6 Lehrbuch der Arithmetik und A Igebra, Leipzig, 1873, p. 6, 10 e 11. (N. do A.)
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do número. Nesta figuração as unidades seriam representadas apenas com res-
peito à sua freqüência, ignorando-se todas as outras determinações das coisas,
como cor e forma. Freqüência aqui é apenas outra expressão para número.
Schroeder coloca pois a freqüência ou número no mesmo plano que a cor ou a
forma, e toma-a por uma propriedade das coisas.

§ 22. 13amtuum37 rejeita a idéia de que os números sejam conceitos extraí-
dos das coisas exteriores: "Porque as coisas exteriores não nos apresentam unida-
des em sentido rigoroso; elas apresentam agrupamentos e pontos sensíveis delimi-
tados, mas temos a liberdade de considerá-los, por sua vez, como múltiplos". De
fato, enquanto não tenho condições de alterar em nada a cor de uma coisa, ou sua
dureza, conforme a maneira de apreendê-la, posso apreender a Ilíada como um
poema, como 24 cantos ou como um grande número de versos. Não falamos em
sentido completamente diferente de mil folhas e de folhas verdes de uma árvore?
Atribuímos a cor verde a cada folha, mas não o número 1 000. Podemos
compreender todas as folhas de uma árvore sob o nome de ramagem. Esta tam-
bém será verde, mas não será 1 000. A que pertence propriamente a propriedade
1 000? Parece que nem à folha singular nem à totalidade delas; talvez não per-
tence propriamente a coisas do mundo exterior? Se dou a alguém uma pedra e
digo "determine seu peso", dei-lhe assim todo o objeto de uma investigação. No
entanto, se dou-lhe nas mãos um maço de cartas de jogar e digo "determine seu
número", ele não saberá se desejo conhecer o número de cartas, de jogos comple-
tos ou, digamos, de unidades de valor no jogo de skat. Dando-lhe o maço nas
mãos, nem por isso dei-lhe de modo completo, o objeto de sua investigação; devo
acrescentar uma palavra: carta, jogo, unidade de valor. Não se pode também
dizer que neste caso os diferentes números coexistam um ao lado do outro, como
as diferentes cores. Posso apontar para urna superficie colorida singular sem
dizer uma palavra, mas não para um número singular. Se posso, com o mesmo
direito, chamar um objeto de verde e vermelho, isto é sinal de que este objeto não
é propriamente o portador do verde. Este portador, encontro-o antes em uma
superficie somente verde. Assim também um objeto a que se pode com o mesmo
direito conferir diferentes números não é propriamente .o portador de um número.

Uma diferença essencial entre cor e número consiste portanto em pertencer
a cor azul a uma superfície independentemente de nosso arbítrio. Ela é um poder
de refletir certos raios luminosos e absorver outros mais ou menos, e nossa
apreensão não pode alterá-lo em nada. Por outro lado, não posso dizer que a um
maço de cartas de jogar em si mesmo pertença o número 1 ou 100 ou qualquer
outro, mas quando muito posso dizê-lo com respeito à nossa maneira arbitrária
de apreendê-lo, e mesmo neste caso não poderíamos atribuir-lhe simplesmente o
número como predicado. O que desejamos chamar de jogo completo é claramente
uma estipulação arbitrária, e o maço de cartas nada sabe a respeito. Examinan-
do-o, porém, à luz desta estipulação talvez descubramos ser possível chamá-lo de
dois jogos completos. Alguém que não soubesse o que chamamos de jogo com-

3 7 Ob. cit., vol. II, p. 669. (N. do A.)
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pleto provavelmente descobriria- no maço não precisamente o número dois, mas
outro qualquer.

§ 23. À questão de saber a que pertence o número enquanto propriedade,
Mill 3 8 responde assim:

"O nome de um número designa unia propriedade que pertence ao agregado
de coisas que denominamos pelo nome; e esta propriedade é a maneira caracte-
rística pela qual o agregado é composto ou pode ser decomposto em partes".

Em primeiro lugar, o artigo definido na expressão "a maneira característica"
é aqui um erro; pois há maneiras muito diferentes pelas quais se pode decompor
um agregado, e não se pode dizer que apenas uma seja característica. Um feixe de
palha, por exemplo, pode ser fragmentado partindo-se cada talo, desfazendo-se o
feixe em talos singulares, ou fazendo-se dele dois feixes. Um monte de cem grãos
de areia é composto da mesma maneira que um feixe de cem talos de palha? E
tem-se no entanto o mesmo número. O numeral "um" não exprime, na expressão
"um talo de palha", como este talo é composto de células ou moléculas. O •núme-
ro O traz dificuldades ainda maiores. Os talos de palha devem de modo geral for-
mar um feixe a fim de poderem ser enumerados? É estritamente necessário reunir
os cegos do império alemão em uma assembléia para que a expressão "número de
cegos no império alemão" tenha sentido? Depois de semeados, mil grãos de trigo
deixam de ser mil grãos de trigo? Existem propriamente agregados de demonstra-
ções de um teorema, ou agregados de acontecimentos? E entretanto pode-se tam-
bém enumerá-los. Neste caso é indiferente que os acontecimentos sejam simultã-
neos ou separados por milênios.

§ 24. Chegamos assim a uma outra razão pela qual o número não pode ser
classificado juntamente com a cor e a solidez: a aplicabilidade muito maior.

Mill 3 9 considera como verdade válida para todos os fenômenos naturais que
tudo o que é composto de partes é composto de partes destas partes, visto que
todos poderiam ser enumerados. Mas não é possível enumerar ainda muitas ou-
tras coisas? Locke " diz: "O número aplica-se a homens, anjos, ações, pensa-
mentos, a toda coisa que existe ou pode ser imaginada". Leibniz 41 rejeita a opi-
nião dos escolásticos de que o número seja inaplicável a coisas incorpóreas, e diz
ser o número uma espécie de figura incorpórea, surgida da reunião de coisas
quaisquer, por exemplo Deus, um anjo, um homem e um movimento, que juntas
são quatro. Por isso considera que o número é absolutamente geral e pertence à
metafisica. Em outro local 43 diz: "Não pode ser pesado o que não tem força nem
potência; o que não tem partes não tem conseqüentemente medida; mas não há
nada que não admita o número. Assim, o número é como uma figura metafisica".

Seria de fato admirável que uma propriedade, abstraída de coisas exteriores
pudesse ser transportada a acontecimentos, representações e conceitos sem alte-

3 5 Ob. cit., Livro III, cap. XXIV, § 5. (N. do A.)
3 s Ob. cit., Livro III, cap. XXIV, 5. (N. do A.)
so Baumann, ob. cit., vol. I, p. 409. (N. do A.)
4 ' Idem, vol. II, p. 56. (N. do A.)
42 Idem, vol. II, p. 2. (N. do A.)
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ração de sentido. Seria precisamente o mesmo que pretender falar de um aconte-
cimento fusível, de uma representação azul, de um conceito salgado e de um juízo
espesso.

É absurdo que no não-sensível apareça algo que por natureza seja sensível.
Quando vemos uma superficie azul temos uma impressão peculiar, que corres-
ponde à palavra "azul"; e reconhecemos esta impressão: novamente quando Avis-
tamos outra superficie azul. Se quiséssemos admitir que, do mesmo modo, à visão
de um triângulo algo sensível correspondesse à palavra "três", deveríamos encon-
trá-lo novamente em três conceitos; algo não-sensível teria em si algo sensível.
Pode-se bem conceder que à palavra "triângulo" corresponda uma espécie de
impressão sensível, mas neste caso deve-se tomar a palavra como um todo. O
três, o vemos aí imediatamente; vemos sim algo que pode dar lugar a uma ativi-
dade espiritual conduzindo a um juízo onde o número 3 apareça. Como percebe-
mos pois, digamos, o número de figuras de raciocínio estabelecidas por Aristóte-
les? Será que com os olhos? Vemos quando muito certos sinais destas figuras de
raciocínio, não elas próprias. Como seria possível ver seu número, permanecendo
elas próprias invisíveis? Mas, afirmar-se-á talvez, basta ver os sinais; seu número
será igual ao número de figuras. Como, porém, o sabemos? Para isto já deve estar
determinado de outra maneira o número de figuras. Ou é a proposição "O núme-
ro de figuras de raciocínio é quatro" apenas uma outra expressão para "O núme-
ro de sinais de figuras de raciocínio é quatro?" Não ! Não se pretende enunciar
nada dos sinais; ninguém deseja saber a seu respeito, a menos que alguma sua
propriedade exprima ao mesmo tempo uma do que é designado. Como a mesma
coisa pode, sem nenhum erro lógico, ter diferentes sinais, não é necessário que o
número dos sinais coincida sempre com o do que é designado.

§ 25. Enquanto pára Mill o número é algo físico, para Locke e Leibniz con-
siste apenas em uma idéia. De fato, como diz Mill, 43 duas maçãs são fisicamente
distintas de três maçãs, dois cavalos de um cavalo, cada um sendo fenômeno visí-
vel e sensível distinto. Mas deve-se concluir daí que a doisidade e a tresidade
sejam algo fisico? Um par de botas pode ser o mesmo fenômeno visível e sensível
que duas botas. Temos aqui uma diferença numérica a que não corresponde
nenhuma física; pois dois e um par não são absolutamente o mesmo, como Mil,
de modo singular, parece acreditar. Enfim, como é possível que dois conceitos se
distingam fisicamente de três conceitos?

Berkeley diz: 4 5 "Cabe notar que o número não é nada fixo e estabelecido,
existindo realiter nas próprias coisas. Ele é inteiramente criação do espírito, ao
considerar uma idéia em si mesma, ou uma combinação de idéias, a que deseja
dar um nome e fazer valer assim como uma unidade. Conforme o espírito combi-
ne suas idéias de modo variado, variará a unidade, e com a unidade também o M-

3 Ob. cit., Livro III, cap. XXIV, 5. (N. do A.)
• Estritamente falando, dever-se-ia acrescentar: desde que seja em si mesmo um fenômeno. Pois se alguém

possui um cavalo na Alemanha e um na América (e nenhum mais), possui então dois cavalos. Eles não cons-
tituem contudo um fenômeno, mas apenas cada cavalo isoladamente poderia ser assim chamado. (N. do A.)
4 Baumann, ob. cit., vol. II, p. 428. (N. do A.)
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mero, que é apenas uma coleção de unidades. Uma janela = 1; uma casa onde há
quatro janelas = 1; muitas casas formam uma cidade".

O número é algo subjetivo?

§ 26. Nesta linha de pensamento, somos facilmente conduzidos a encarar o
número como algo subjetivo. A maneira como o número nasce em nós parece
poder esclarecer sua natureza. Tratar-se-ia pois, neste caso, de uma investigação
psicológica. Neste sentido, Lipschitz diz:46

"Quem deseje obter uma visão de conjunto de certas coisas começará com
uma coisa determinada e acrescentará continuamente uma nova coisa às anterio-
res". Isto parece convir melhor à maneira como obtermos, digamos, a intuição de
uma constelação do que à formação do número. A intenção de ter uma visão
geral não é essencial; pois dificilmente poder-se-ia dizer que se está mais próximo
de uma visão de conjunto de um rebanho quando se sabe de quantas cabeças é
constituído.

Uma tal descrição dos processos internos que precedem à formulação do
juízo numérico, ainda que correta, nunca poderá substituir uma determinação
genuína de conceito. Nunca se poderá recorrer a ela para a demonstração de uma
proposição aritmética; por meio dela não aprendemos nenhuma propriedade dos
números. Pois o númeró não é mais um objeto da psicologia, ou um resultado de
processos psíquicos que, digamos, o Mar do Norte. A objetividade do Mar do
Norte não é prejudicada pelo fato de depender de nosso arbítrio que parte da tota-
lidade da água que cobre a Terra pretendemos delimitar e marcar com o nome
"Mar do Norte". Esta não é uma razão para pretender investigar este mar por
vias psicológicas. Assim, também o número é algo objetivo. Quando dizemos "O
Mar do Norte tem 10 000 milhas quadradas" não nos referimos, por "Mar do
Norte" ou por "10 000", a um estado ou processo interno, mas assertamos algo
totalmente objetivo, independente de nossas representações ou coisa semelhante.
Se desejássemos, em outra ocasião, traçar de maneira um tanto diferente os limi-
tes do Mar do Norte, ou entender por "10 000" algo diferente, não se tornaria
falso o mesmo conteúdo que antes era verdadeiro; mas um conteúdo falso ter-se-
ia talvez introduzido no lugar de um verdadeiro, sem que de modo algum fosse
suprimida a verdade deste.

O botânico pretende dizer algo tão fatual quando indica o número de pétalas
de uma flor como quando indica sua cor. Um não depende mais de nosso arbítrio
que a outra. Há portanto certa semelhança entre o número e a cor; mas ela não
consiste em serem ambos perceptíveis pelos sentidos em coisas exteriores, mas em
serem ambos objetivos.

Distingo o objetivo do palpável, espacial e efetivamente real. O eixo da
Terra e o centro de massa do sistema solar são objetivos, mas preferiria não cha-
má-los de efetivamente, reais como a própria Terra. Chama-se freqüentemente o

4 Lehrbuch der Analysis, p. 1. Assumo que Lipschitz tenha em mente um processo interno. (N. do A.)
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equador de linha imaginária; mas seria falso chamá-lo de linha imaginada; ele
não nasceu do pensamento, não é produto de um processo mental, mas é apenas
conhecido, apreendido pelo pensamento. Se o tornar-se conhecido fosse gênese
não poderíamos dizer dele nada de positivo no que concerne ao período anterior
a esta suposta gênese.

O espaço, segundo Kant, pertence ao fenômeno. Seria possível que seres
racionais diferentes o representassem de maneira completamente diferente. Na
verdade, nunca podemos saber se ele aparece a uma pessoa como a uma outra;
pois não podemos colocar a intuição especial de uma ao lado da intuição da
outra a fim de compará-las. Entretanto, há ainda nelas algo objetivo; todos reco-
nhecem os mesmos axiomas geométricos, ainda que tão-somente de fato, e devem
fazê-lo a fim de poderem orientar-se no mundo. Nelas é objetivo o que é conforme
a leis, conceituai, judicável, o que deixa exprimir em palavras. O puramente intuí-
vel não é comunicável. Suponhamos, para esclarecer, dois seres racionais aos
quais apenas sejam intuíveis propriedades e relações projetavas: a posição de três
pontos em uma reta, de quatro pontos em um plano, etc.; para um poderia apare-
cer como plano o que outro intuirá como ponto, e vice-versa. O que para. um é
uma linha unindo dois pontos poderia ser para outro a aresta de intersecção entre
planos, etc., sempre em correspondência dual. Neste caso eles poderiam enten-
der-se muito bem, e a diferença de suas intuições nunca seria constatada, visto
que em geometria projetiva a cada teorema associa-se outro de modo dual; pois
a divergência quanto a uma avaliação estática não seria indício seguro. No que
diz respeito aos teoremas geométricos, estariam plenamente de acordo; eles ape-
nas traduziriam as palavras em intuições de maneira diferente. À palavra
"ponto", digamos, um associaria esta, o outro aquela intuição. Ainda assim
pode-se dizer que esta palavra significa para eles algo objetivo; apenas não se
pode entender por este significado o que há de particular em suas intuições. E
neste também o eixo da Terra é objetivo.

Habitualmente, "branco" faz-nos pensar em uma certa sensação, inteira-
mente subjetiva, é claro; mas já no uso ordinário da linguagem, parece-me, distin-
gue-se freqüentemente um sentido objetivo. Quando se diz que a neve é branca,
pretende-se uma qualidade objetiva que, à luz ordinária do dia, é reconhecida por
uma certa sensação. Caso ela seja iluminada por uma luz colorida, isto deve ser
levado em conta no momento do juízo. Dir-se-á talvez: ela agora aparece verme-
lha, mas é branca. Também um daltônico pode falar de vermelho e verde, embora
não diferencie estas cores nas sensações. Ele reconhece a diferença por outros o
fazerem, ou por meio de uma investigação física. Assim, uma palavra para cor
freqüentemente não designa nossa sensação subjetiva, da qual não podemos saber
se coincide com a de outrem — pois claramente a mesma denominação não é em
absoluto uma garantia — mas uma qualidade objetiva. Assim, entendo por obje-
tividade uma independência com respeito a nosso sentir, intuir, representar, ao
traçado de imagens internas a partir de lembranças de sensações anteriores, mas
não uma independência com respeito à razão; pois responder à questão do que
são as coisas independentemente da razão significa julgar sem julgar, lavar-se e
não se molhar.
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§ 27. Por este motivo não posso também concordar com Schloemilch,
que diz ser o número representação da posição de um objeto em uma série. 48 Se
o número fosse uma representação, a aritmética seria psicologia. E ela o é tão
pouco quanto, digamos, a astronomia. Assim como esta não se ocupa com as
representações dos planetas, e sim com os próprios planetas, também o objeto da
aritmética não é nenhuma representação. Se o dois fosse uma representação, seria
de início apenas meu. A representação•de outrem enquanto tal já é outra. Neste
caso teríamos talvez muitos milhões de dois. Dever-se-ia dizer: meu dois, teu
dois, um dois, todos os dois. Admitindo-se representações latentes ou incons-
cientes, haveria também dois inconscientes, que por sua vez tornar-se-iam mais
tarde conscientes. Com a sucessão das gerações nasceriam sempre novos dois, e
quem sabe se em milênios eles não se modificassem, de modo a 2 x 2 tornarem-se
5. Apesar de tudo, seria duvidoso haver, como se acredita comumente, infinita-
mente muitos números. Talvez 10' ° fosse apenas um sinal vazio, e não houvesse
absolutamente nenhuma representação, em nenhum ser, que pudesse ser assim
chamada.

Vemos a que extravagâncias conduz levar um pouco adiante a idéia de que
o número é uma representação. E chegamos à conclusão de que o número nem é
espacial e físico, como os aglomerados de pedrinhas e bolinhas de Mill, nem tam-
pouco subjetivo como representações, mas não-sensível e objetivo. O fundamento
da objetividade não pode de fato estar na impressão sensível, que, enquanto afec-
ção de nossa alma, é totalmente subjetiva, mas, tanto quanto posso perceber, ape-
nas na razão.

Seria, admirável que a mais exata de todas as ciências se devesse apoiar
sobre a psicologia, que, de modo tão inseguro, ainda caminha às apalpadelas.

O número como conjunto

§ 28. Alguns autores definem o número como um conjunto, multiplicidade
ou pluralidade. Existe aí um inconveniente, que consiste em excluir do conceito
os números O e 1. Aquelas expressões são muito indeterminadas: ora aproxi-
mam-se mais do significado de "aglomerado", "grupo", "agregado" — pensan-

4 7 Handbuch der algebraischen Analysis, p. I. (N. do A.)
4 Poder-se-ia também objetar que neste caso a mesma representação de posição deveria aparecer sempre
que ocorresse o mesmo número, o que é claramente falso. O que segue não procederia se ele pretendesse
entender por representação uma idéia objetiva; mas que diferença haveria então entre a representação da
posição e a própria posição?
Representação em sentido subjetivo é aquilo a que se referem as leis psicológicas da associação; sua natu-
reza é sensível, figurativa. Representação em sentido objetivo pertence à lógica, sendo essencialmente não
sensível, embora a palavra que significa uma representação objetiva freqüentemente carregue consigo tam-
bém uma subjetiva, que não é contudo seu significado. A representação subjetiva, na maioria dos casos, é
nitidamente diferente em diferentes pessoas, a objetiva é a mesma para todas. As representações objetivas
podem-se classificar em objetos e conceitos. Para evitar confusão, empregarei "representação" apenas em
sentido subjetivo. Kant, por ter associado a esta palavra ambos os significados, emprestou a sua teoria uma
coloração muito subjetiva, idealista, e dificultou o discernimento de sua verdadeira concepção. A distinção
feita aqui é tão legítima quanto aquela entre psicologia e lógica. Pudessem elas sempre ser mantidas rigoro-
samente distintas ! (N. do A.)
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do-se então em uma reunião espacial — ora são empregadas quase como .equiva-
lentes de "número", apenas de maneira mais indeterminada. Eis porque não se
pode encontrar nesta definição um esclarecimento do conceito de número. Tho-
mae 49 requer, para a formação do número, que diferentes nomes sejam dados a
diferentes conjuntos de objetos. Com isto pretende-se claramente determinar de
maneira mais precisa estes conjuntos, e a doação do nome é apenas sinal exterior
desta determinação. Que espécie de determinação é esta, eis a questão. Clara-
mente a idéia de número não surgiria se quiséssemos substituir "3 estrelas", "3
dedos", "7 estrelas" por nomes onde não se reconhecessem elementos comuns. O
que importa não é simplesmente dar nomes, mas designar por si próprio o que aí
é número. Para isto é necessário que ele seja reconhecido em sua particularidade.

Deve-se atentar ainda à seguinte distinção. Alguns chamam o número de
conjunto de coisas ou objetos; outros, como Euclides, " definem-no como um
conjunto de unidades. Esta expressão pede uma discussão particular.

45 Elementare Theorie der analytischen Functionen, p. 1. (N. do A.)
5 Início do Livro 7 dos Elementos: Monás esti, kath 7zen hékaston tõn ónton hèn légetaL Arithmds dé tó ek
monádon synkehnenon prédios. • (N. do A.)
• A unidade é aquilo em virtude do qual todas as coisas que existem são chamadas uma. O número é a mul-
tidão composta de unidades. (N. do E.)



III

Opiniões sobre unidade e um

O numeral "um "exprime uma propriedade de objetos?

§ 29. Nas definições oferecidas por Euclides no início do Livro 7 dos Ele-
mentos ele parece designar com a palavra Monás ora um objeto a enumerar, ora
uma propriedade deste objeto, ora o número um. Em todos os casos é admissível
a tradução "unidade", mas apenas porque esta própria palavra flutua entre estes
diferentes significados.

Schroeder 51 diz: "Cada uma das coisas a enumerar chama-se unidade".
Surge a questão de saber por que antes submeter as coisas ao conceito de unidade
e não definir simplesmente: o número é um conjunto de coisas, o que nos faria
voltar ao que já foi examinado. Poder-se-ia de início pretender encontrar na deno-
minação das coisas como unidades uma determinação adicional, encarando-se,
conforme a forma lingüística "um" como palavra para propriedade e entenden-
do-se "uma cidade" analogamente a "homem sábio". Uma unidade seria então
um objeto a que conviria a propriedade "um", e estaria para "um" assim como
"um sábio" está para o adjetivo "sábio". Às razões que se fizerem valer acima
contra a idéia de que o número seja uma propriedade de coisas acrescentam-se
neste caso ainda algumas razões específicas. Em primeiro lugar, seria notável que
cada coisa tivesse esta propriedade. Seria absolutamente incompreensível o moti-
vo da atribuição explícita da propriedade a uma coisa. Apenas em virtude da
possibilidade de que algo não seja sábio ganha sentido a asserção de que Sólon é
sábio. O conteúdo de um conceito diminui quando sua extensão aumenta: se esta
passa a abranger tudo, o conteúdo deve perder-se totalmente. Não é fácil conce-
ber como a linguagem chegaria a criar uma palavra para propriedade que não
pudesse servir de modo algum para determinar mais completamente um objeto.

Se "um homem" devesse ser estendido analogamente a "homem sábio",
dever-se-ia pensar que "um" também pudesse ser empregado como predicado, de
modo a poder-se dizer também, como se diz "Sólon foi sábio", "Sólon foi um".
Ora, se esta expressão pode de fato aparecer, ela não é contudo inteligível por si
só. Por exemplo, ela pode querer dizer: Sólon foi um sábio, se "sábio" pode ser
suprido pelo contexto. Mas isoladamente "um" parece não poder ser predica-
do. 52 Isto evidencia-se mais claramente no que concerne ao plural. Enquanto é

5 Ob. cit., p. 5. (N. do A.)
52 Há locuções que parecem contradizê-lo; mas um exame mais rigoroso revelará que uma palavra para
conceito deve ser suprida, ou que "um " não é empregada como numeral, que não se pretende assertar a uni-
cidade e sim a uniformidade. (N. do A.)
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possível contrair "Sólon foi sábio" e "Tales foi sábio" em "Sólon e Tales foram
sábios", não se pode dizer "Sólon e Tales foram uns". Não se compreenderia esta
impossibilidade se "um", assim como "sábio", fosse uma propriedade tanto de
Sólon quanto de Tales.

§ 30. Prende-se a isto o fato de não se ter oferecido nenhuma definição da
propriedade "um". Quando Leibniz 53 diz: "Um é o que compreen&mos por meio
de um ato do entendimento", define "um" por si próprio. E não podemos também
compreender algo múltiplo por meio de um ato do entendimento? Leibniz admi-
tiu-o neste mesmo local. Analogamente, diz Baumann: 5 4 "Um é o que apreen-
demos como um", e mais adiante: "O que desejamos pôr como ponto, ou como
indiviso, encaramos como um; mas todo um da intuição externa, tanto pura como
empírica, poderíamos encará-lo também como múltiplo. Cada representação é
uma, quando delimitada com respeito a outra representação; mas em si mesma
pode, por sua vez, ser diversificada em algo múltiplo". Borra-se assim toda deli-
mitação objetiva do conceito, tudo dependendo de nossa apreensão. Perguntamos
ainda: que sentido pode ter a atribuição da propriedade "um" a qualquer objeto
se este, conforme a apreensão, pode ser e também não ser um? Como pode repou-
sar sobre um conceito tão confuso uma ciência que procura celebrizar-se precisa-
mente por sua maior determinação e acuidade?

§ 31. Embora Baumann 55 faça o conceito de um repousar sobre a intuição
interna, refere-se contudo, na própria passagem citada, à indivisão e delimitação
como notas características. Se isto fosse correto seria de se esperar que também
os animais pudessem ter uma certa representação de unidade. Terá um cão, ao
avistar a Lua, uma representação, por mais indeterminada que seja, do que desig-
namos pela palavra "um"? Dificilmente ! E no entanto ele certamente distingue
objetos singulares: um outro cão, seu dono, Uma pedra com que brinca apare-
cem-lhe certamente delimitados, existindo por si e indivisos tanto quanto o são
para nós. Na verdade, ele perceberá a diferença entre ter que se defender de mui-
tos cães ou de apenas um, mas isto é o que Mill chama de diferença física. Impor-
taria em particular saber se ele tem consciência, ainda que obscura, do que há de
comum, por exemplo, nos fatos de ser mordido por um cão maior que ele e de
perseguir um gato, o que exprimimos através da palavra "um". Isto parece-me
improvável. Infiro daí que a idéia de unidade não é, como julga Locke, 5 5 trazida
ao entendimento por todo objeto fora de nós e toda idéia dentro de nós, mas que
a conhecemos através das faculdades superiores do espírito, que nos distinguem
dos animais. Neste caso, propriedades das coisas, tal como indivisão e delimita-
ção, percebidas pelos animais tanto quanto por nós, não podem ser o essencial
em nosso conceito.

§ 32. Pode-se entretanto suspeitar da existência de uma certa conexão. Indi-
ca-a a linguagem ao derivar "unificado" de "um". Algo presta-se tanto mais ã ser

Baumann, ob. cit., vol. II, p. 2; Erdmann, p. 8. (N. do A.)
• Ob. cit., vol. II, p. 669. (N. do A.)
" Ob. cit., vol. II, p. 669. (N. do A.)
• Baumann, ob. cit., vol. I, p. 409. (N. do A.)
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apreendido como objeto particular quanto mais suas diferenças internas desapa-
recem diante das diferenças com o ambiente, quanto mais suas conexões internas
prevalecem sobre as conexões com o ambiente. Assim, "unificado" significa uma
propriedade que nos leva, no momento da apreensão, a separar algo do ambiente
e examiná-lo por si próprio. Explica-se deste modo o francês "uni" significar
"plano", "liso". Também a palavra "unidade" é empregada de maneira seme-
lhante quando se fala da unidade política de um país, da unidade de uma obra de
arte. 57 Mas neste sentido "unidade" liga-se menos a "um" do que a "unificado"
ou "uniforme". Pois quando dizemos que a Terra tem uma lua, não pretendemos
com isto explicar que esta é uma lua delimitada, existindo por si e indivisa; mas
dizemo-lo em oposição ao que ocorre com Vênus, Marte ou Júpiter. Com respeito
a delimitação e indivisão, as luas de Júpiter podem medir-se com a nossa, e neste
sentido possuem unidade tanto quanto ela.

§ 33. Alguns autores passam da indivisão à indivisibilidade. G. Kõpp
chama de indivíduo toda coisa, perceptível pelos sentidos ou não, que seja pensa-
da como indecomponível e existindo por si, e chama os indivíduos a enumerar de
uns, empregando claramente "um" no sentido de unidade. Baumann, ao funda-
mentar sua tese de que as coisas exteriores não apresentam unidades em sentido
rigoroso sobre o fato de sermos livres para considerá-las como múltiplas, faz
também da indecomponibilidade uma característica da unidade em sentido rigo-
roso. Passando-se a um sentido incondicionado de conexão interna, pretende-se
claramente obter uma característica da unidade independente do arbítrio da
apreensão. Esta tentativa fracassa, por não restar quase nada que pudesse ser
chamado de unidade e enumerado. Por isso volta-se atrás, estabelecendo-se como
característica não a própria indivisibilidade, mas o ser pensado como indecompo-
nível. Retornamos assim novamente à apreensão oscilante. E ganha-se algo
concebendo-se as coisas diferentes do que são? Pelo contrário ! De uma assunção
falsa podem decorrer conseqüências falsas. Se, porém, não se quer deduzir nada
da indecomponibilidade, para que serve então? Se é possível, e até mesmo• neces-
sário, abrir mão de parte do rigor do conceito sem nenhum prejuízo, para que
então este rigor? Mas talvez apenas não se deva pensar na decomponibilidade.
Como se algo pudesse ser obtido através de uma falha no pensar ! Há porém
casos em que absolutamente não se pode evitar de pensar na decomponibilidade,
casos em que inclusive um raciocínio repousa sobre a composição da unidade,
por exemplo, no caso do problema: um dia tem 24 horas, quantas horas têm três
dias?

As unidades são iguais entre si?

§ 34. Falham assim todas as tentativas de definir a propriedade "um", e
devemos renunciar a ver na designação das coisas como unidades uma determi-

5 7 Sobre a história da palavra "unidade" cf. Eucken, Geschichte der philosophischen Terminologie, p.
122-3, p. 136, p. 220. (N. do A.)
5 Schularithmetik, Eisenach, 1867, p. 5 e 6. (N. do A.)
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nação adicional. Voltamos novamente à nossa questão: por que chamar as coisas
de unidades, se "unidade" é apenas outro nome para coisa, se todas as coisas são
unidades ou podem ser apreendidas como tais? Schroeder 5 9 aponta como razão
a igualdade conferida aos objetos a enumerar. Em primeiro lugar, não k pode ver
porque as palavras "coisa" e "objeto" não pudessem também indicá-lo. Em segui-
da, surge a questão: por que conferir igualdade aos objetos a enumerar? Ela é
apenas conferida ou eles são realmente iguais? De qualquer modo, dois objetos
nunca são absolutamente iguais. Por outro lado, pode-se quase sempre descobrir
algum aspecto em que dois objetos coincidam. Voltamos assim novamente à
apreensão arbitrária, se não desejamos conferir às coisas, faltando à verdade,
uma igualdade mais ampla do que aquela que lhes convém. De fato, muitos auto-
res chamam as unidades de iguais sem restrição alguma. Hobbes 6 ° diz: "O nú-
mero, dito absolutamente, pressupõe em matemática unidades iguais, a partir das
quais é construído". Hume " considera as partes componentes da quantidade e
do número completamente homogêneas. Thomae 62 chama de unidade um indiví-
duo do conjunto e diz: "As unidades são iguais entre si". Do mesmo modo, ou
muito mais corretamente, poder-se-ia dizer: os indivíduos do conjunto são distin-
tos entre si. Ora, em que esta igualdade é importante para o número? As proprie-
dades pelas quais as coisas se distinguem são indiferentes e estranhas a seu núme-
ro. Eis por que deseja-se mantê-las afastadas. Mas isto não se consegue desta
maneira. Quando, como requer Thomae, "faz-se abstração das peculiaridades dos
indivíduos de um conjunto de objetos", ou "ignoram-se, no exame de coisas sepa-
radas, as características pelas quais elas se distinguem", o que sobra não é, como
julga Lipschitz, "o conceito do número das coisas examinadas", mas obtém-se
um conceito geral, sob o qual caem estas coisas. Elas próprias nada perdem de
sua particularidade. Se ao examinar um gato branco e um preto, por exemplo, ig-
noro as propriedades pelas quais se distinguem, obtenho algo como o conceito
"gato". Mesmo que submeta ambos a este conceito e os chame de unidades, o
branco permanecerá sempre branco e o preto sempre preto. Também, se eu não
pensar nas cores, ou me propuser a não tirar nenhuma conclusão apoiado em sua
diferença, os gatos não se tornarão incolores e permanecerão tão diferentes quan-
to já eram. O conceito "gato", obtido por abstração, de fato não contém mais as
particularidades, mas é precisamente por isso apenas um.

§ 35. Por meio de procedimentos meramente conceituais não se consegue
tornar iguais coisas diferentes; se o conseguíssemos, porém, não teríamos mais
coisas, e sim uma coisa; pois como diz Descartes, fi3 o número — ou melhor: a
pluraridade — nas coisas nasce da sua diferença. E. Schroeder 6 a afirma correta-
mente: "A exigência de que coisas sejam enumeradas apenas pode ser feita de

5 9 Ob. cit., p. 5. (N. dp A.)
6 ° Baumann, ob. cit., vol. I, p. 242. (N. do A.)
6 ' Idem, vol. II, p. 568. (N. do A.)
5 2 Ob. cit., p. 1. (N. do A.)
63 Baumann, ob. cit., vol. I, p. 103. (N. do A.)

Ob. cit., p. 3. (N. do A.)
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modo razoável onde haja objetos que apaream claramente distinguíveis entre si,
por exemplo, espacial e temporalmente separados e delimitados uns em relação
aos outros". De fato, a demasiada semelhança às vezes dificulta a enumeração,
por exemplo, das barras de uma grade. Neste sentido, W. Stanley Jevons 65 expri-
me-se com particular acuidade: "Número é apenas outro nome para diferença.
Identidade precisa é unidade, e com a diferença surge a pluralidade". E adiante
(p. 157): "Diz-se freqüentemente que unidades são unidades na medida em que
são perfeitamente iguais entre si; mas, embora possam ser perfeitamente iguais
sob alguns aspectos, devem distinguir-se ao menos em um ponto; caso contrário
o conceito de pluralidade ser-lhes-ia inaplicável. Se três moedas fossem tão iguais
a ponto de ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo, não seriam três moedas e
sim uma moeda".

§ 36. Mas evidencia-se logo que a idéia da diferença das unidades esbarra
em novas dificuldades. Jevons define: "Uma unidade (unit) é qualquer objeto do
pensamento que se possa distinguir de qualquer outro objeto tratado como unida-
de no mesmo problema". A unidade é aqui definida por si própria, e o adendo
"que se possa distinguir de qualquer outro objeto" não comporta nenhuma deter-
minação adicional, visto ser evidente por si. Apenas dizemos que o objeto é outro
porque podemos distingui-lo do primeiro. Jevons 6 6 diz mais adiante: "Quando
escrevo o símbolo 5, quero dizer propriamente

1 + 1 A- 1 -I- 1 -I- 1,

e é perfeitamente claro qu cada uma destas unidades é distinta de cada uma das
outras. Se exigido, posso designá-las assim:

Certamente exige-se que sejam distintamente designadas, se são distintas;
caso contrário surgiria a maior confusão. Se as posições diferentes em que apare-
cesse o um já devessem significar diferenças, isto deveria ser estabelecido como
regra sem exceção, pois senão nunca se saberia se 1 + 1 deve significar 2 ou 1.
Dever-se-ia então rejeitar a equação 1 = 1, ficar-se-ia na situação embaraçosa de
nunca poder designar a mesma coisa pela segunda vez. Isto é claramente inadmis-
sível. No entanto, se desejamos dar diferentes sinais a coisas diferentes, não se
pode perceber o motivo da insistência em manter um elemento comum, e de não
se preferir escrever

a+b+c+d+e

ao invés de

1'-1-1"+ 1' "+1""+1

6 5 The Principies of Science, 3.' ed., p. 156. (N. do A.)
6 Ob. cit., p. 162. (N. do A.)
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A igualdade, contudo, perdeu-se novamente, e a indicação de uma certa
semelhança não serve para nada. O um desfaz-se assim em nossas mãos, e fica-
mos com os objetos e todas as suas particularidades. Os sinais

1', 1", 1,;'

são expressões que falam de nosso embaraço: necessitamos da igualdade; por
isso o 1; necessitamos da diferença; por isso os índices, que infelizmente apenas
suprimem de novo a igualdade.

§ 37. Em outros autores esbarramos com a mesma dificuldade. Locke 67 diz
"pela repetição da idéia de uma unidade e acréscimo desta a uma outra unidade
elaboramos uma idéia coletiva, designada pela palavra dois. E quem é capaz de
fazê-lo e prosseguir sempre acrescentando um à última idéia coletiva que teve de
um número, e é capaz de dar-lhe um nome, é capaz de contar". Leibniz 88 define
número como 1 e 1 e 1, ou como unidades. Hesse " diz: "Quando somos capazes
de representar a unidade, que em álgebra se exprime pelo sinal 1, somos também
capazes de conceber uma segunda unidade, em pé de igualdade com a primeira, e
ainda outras da mesma espécie. A reunião da segunda com a primeira em um todo
resulta no número 2".

Cabe observar aqui a relação que mantêm entre si os significados das pala-
vras "unidade" e "um". Leibniz entende por unidade um conceito sob o qual caem
o 1 e o 1 e o 1, ou como diz também: "O abstrato de um é a unidade". Locke e
Hesse parecem empregar unidade e um com o mesmo significado. Basicamente, é
o que faz também Leibniz; pois ,chamando de um todos os objetos singulares que
caem soba conceito de unidade, designa com aquela palavra não o objeto singu-
lar, mas o conceito sob o qual todos caem.

§ 38. Para não permitir que a confusão se alastre, porém, seria bom manter
rigorosamente de pé a distinção entre unidade e um. Diz-se "o número um", e Com
o artigo definido indica-se um objeto definido e singular da investigação científica.
Não há diferentes números um, mas apenas um. 1 é um nome próprio, que
enquanto tal não admite plural, tanto quanto "Frederico, o Grande" ou "o ele-
mento químico ouro". Não é por acaso nem por imprecisão terminológica que se
escreve 1 sem traços distintivos. A equação

3 — 2 = 1

seria reproduzida por St. Jevons mais ou menos assim:

(1' + 1 „ + 1''') — (1” + 1"') = 1'.

Qual seria porém o resultado de

(1' + 1'' + 1"') — (1"" + 1 	 )?

Não seria de qualquer maneira 1'. Segue-se daí que, segundo sua concepção, não

Baumann, ob. cit., vol. I, p. 409-411. (N. do A.)
68 Baumann, ob. cit., vol. II, p. 3. (N. do A.)
B a Vier Species, p. 2. (N. do A.)
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haveria apenas diferentes uns, como também diferentes dois, etc.; pois 1" + 1 '''
não poderia ser representado por + 1 . Vê-se daí claramente que o núme-
ro não é uma aglomeração de coisas. A aritmética desapareceria caso quisés-
semos introduzir, ao invés do um, que é sempre o mesmo, diferentes coisas, ainda
que com sinais bastante semelhantes; eles de fato não poderiam corretamente ser
iguais. Não se pode contudo admitir que a necessidade mais profunda da aritmé-
tica seja a de uma notação incorreta. É por isso impossível encarar 1 como sinal
para diferentes objetos, tais como a Islândia, Aldebaran, Sólon, etc. O absurdo
torna-se mais evidente quando se pensa no caso de uma equação com três raízes,
digamos 2, 5 e 4. Escrevendo-se, segundo Jevons,

1'+ 1"+ 1"'

como expressão para 3, aqui 1' significaria 2, 1" significaria 5 e 1"' 4, entenden-
do-se por 1', 1" e 1 — unidades, e conseqüentemente, segundo Jevons, os objetos
do pensamento aqui em questão. Não seria então mais inteligível, ao invés de 1'
+ 1" + 1 —, escrever

2 + 5 + 4 ?

Só é possível plural de termos conceituais. Se falamos pois de "unidades",
não podemos empregar esta palavra com o mesmo significado do nome próprio
"um", e sim como termo conceitual. Se "unidade" significa "objeto a enumerar"
não se pode definir o número como unidades. Entendendo-se por "unidade" um
conceito que apanha sob si o um e apenas ele, o plural não tem sentido, e é tam-
bém impossível definir, com Leibniz, o número como unidades ou como 1 e 1 e 1.
Empregando-se o "e" como em "Bunsen e Kirchhor, 1 e 1 e 1 não é 3, mas 1,
assim como ouro e ouro e ouro nunca é nada diferente de ouro. O sinal de mais
em

1 + 1 + 1 = 3

deve pois ser entendido diferentemente do "e", que auxilia a designar uma cole-
ção, uma "idéia coletiva".

§ 39. Estamos pois diante da seguinte dificuldade:
Se pretendemos fazer o número surgir da reunião de diferentes objetos, obte-

mos um aglomerado em que estão contidos os objetos com as mesmas proprie-
dades pelas quais se diferenciam, e isto não é o número. Se por outro lado preten-
demos formar o número pela reunião de iguais, eles confluem sempre em um
único, e nunca chegamos a uma pluralidade.

Se designamos por 1 cada um dos objetos a enumerar erramos, visto que coi-
sas diferentes recebem o mesmo sinal. Se provemos o 1 de traços distintivos, tor-
na-se inutilizável pela aritmética.

A palavra unidade é admiravelmente apropriada a ocultar esta dificuldade; e
esta é a razão — ainda que inconsciente — pela qual ela é preferida às palavras
"objeto" e "coisa". Chamam-se inicialmente as coisas a enumerar de unidades, o
que preserva os direitos da diferença; em seguida a reunião, coleção, anexação, ou
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corno mais se queira chamar, converte-se no conceito de adição aritmética, e o
termo conceituai "unidade" transforma-se desapercebidamente no nome próprio
"um". Tem-se com isto a igualdade. Se à letra u, porém, anexo um n, e em seguida
um d, vê-se facilmente que isto não é o número 3. Se entretanto submeto u, n e d
ao conceito "unidade" e, ao invés de "u e n e d", digo "uma unidade e uma unida-
de e ainda uma unidade", ou "1 e 1 e 1", acredita-se assim obter-se facilmente o
3. A dificuldade é tão bem escondida pela palavra "unidade" que certamente ape-
nas poucas pessoas pressentem sua existência.

Mill teria aqui direito de censurar uma manipulação artificiosa da lingua-
gem; pois não há aqui manifestação exterior de um processo de pensamento, mas
apenas a simulação de um tal processo. Tem-se aqui de fato a impressão de que
a palavras vazias de pensamento é atribuído um certo poder misterioso, se o que
é diferente deve tornar-se igual simplesmente por ser chamado de unidade.

Tentativas para superar a dificuldade

§ 40. Examinaremos agora alguns desenvolvimentos que se apresentam
como tentativas para superar esta dificuldade, ainda que nem sempre tenham sido
feitos com clara consciência desta finalidade.

Pode-se de início recorrer a uma propriedade do espaço e do tempo. Um
ponto do espaço, considerado por si, não se pode absolutamente distinguir de
outro, ocorrendo o mesmo com uma reta, um plano, corpos congruentes, porções
de superfície e segmentos; mas pode-se distingui-los apenas em conjunto,
enquanto partes de uma intuição global. Parece que aqui a igualdade se une à dife-
rença. Algo semelhante vale para o tempo. Daí Hobbes 7 ° julgar que dificilmente
se poderia conceber o surgimento da igualdade das unidades senão através da
divisão do contínuo. Thomae " diz: "Se representarmos um conjunto de indiví-
duos ou unidades no espaço e os enumerarmos sucessivamente, o que requer
tempo, restará ainda como característica distintiva das unidades, após toda
abstração, sua diferente posição no espaço e sua diferente ordem de sucessão no
tempo".

Em primeiro lugar, surge contra este tipo de concepção o problema de que o
enumerável ficaria restrito ao espacial e temporal. Já Leibniz 7 2 rejeitou a opinião
dos escolásticos de que o número nasceria da mera divisão do contínuo e não
poderia ser aplicado a coisas incorpóreas. Baumann acentua a independência
entre número e tempo. O conceito de unidade seria concebível mesmo sem o
tempo. St. Jevons diz: "Três moedas são três moedas, sejam elas enumeradas
sucessivamente ou consideradas todas ao mesmo tempo. Em muitos casos a razão

Baumann, ob. cit., vol. I, p. 242. (N. do A.)
Elementare Theorie.der analyt. Functionen, p. 1. (N. do A.)

72 Baumann, ob. cit., vol. II, p. 2. (N. do A.)
" Ob. cit., vol. H, p. 668. (N. do A.)

The Principies of Science, p. 157. (N. do A.)
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da diferença não é nem o tempo nem o espaço, mas somente a qualidade. Pode-
mos apreender o peso, a inércia e a dureza do ouro como três propriedades, embo-
ra nenhuma delas esteja antes ou depois da outra no espaço ou no tempo. Cada
meio de diferenciação pode ser uma fonte de pluralidade". Acrescento: se os obje-
tos enumerados não se sucedem uns aos outros realmente, mas são apenas enume-
rados uns após os outros, o tempo não pode ser a razão da diferenciação. Pois a
fim de podermos enumerá-los uns após os outros devemos já dispor de marcas
distintivas. O tempo é apenas uma necessidade psicológica da enumeração, mas
nada tem a ver com o conceito de número. Quando objetos não espaciais e não
temporais se fazem representar por pontos do espaço ou tempo, isto talvez possa
ser vantajoso para a realização da enumeração; mas pressupõe-se fundamental-
mente a aplicabilidade do conceito de número ao não espacial e não temporal.

§ 41. O objetivo de reunir distinguibilidade e igualdade é porém efetiva-
mente alcançado quando fazemos abstração de todas as marcas distintivas, exceto
as espaciais e temporais? Não ! Não ficamos nem um pouco mais próximos da
solução. A maior ou menor semelhança dos objetos é irrelevante se por fim eles
devem ser mantidos separados. Não posso aqui designar com 1 todos os pontos,
linhas singulares, etc., mais do que, do ponto de vista geométrico, posso chamá-
los todos de A; pois aqui como lá é necessário distingui-los. Apenas em si mes-
mos, sem referências às suas relações espaciais, são os pontos do espaço iguais
entre si. Entretanto, se devo reuni-los, devo considerá-los em sua conjunção espa-
cial, caso contrário fundir-se-ão fatalmente em um único. Em sua totalidade, os
pontos talvez representem uma figura qualquer, como uma constelação, talvez
disponham-se de algum modo sobre uma reta, segmentos iguais talvez formem,
encontrando-se seus extremos, um único segmento, talvez permaneçam separados.
Mantido o mesmo número, podem surgir assim configurações completamente
diferentes. Teríamos também aqui diferentes cincos, seis, etc. Os pontos do tempo
são separados por intervalos breves ou longos, iguais ou desiguais. Todas estas
relações absolutamente nada têm a ver com o número em si. Em todos estes casos
introduz-se algo particplar, de que o número em sua generalidade está muito
acima. Mesmo um momento singular possui algo peculiar por meio do qual distin-
gue-se, digamos, de um ponto do espaço, e nada disto aparece no conceito de
número.

§ 42. Também o expediente de substituir a ordenação espacial e temporal
por um conceito mais geral de série não conduz ao alvo; pois a posição na série
não pode ser a razão da diferenciação dos objetos, visto que já devem diferenciar-
se de alguma maneira a fim de poderem ser ordenados em uma série. Esta ordena-
ção pressupõe sempre relações entre os objetos, sejam espaciais, temporais, lógi-
cas, intervalos de tom ou quaisquer outras, pelas quais podemos passar de um a
outro e que estão necessariamente ligadas a sua diferenciação.

Quando Hankel 75 fala em pensar ou pôr um objeto 1 vez, 2 vezes, 3 vezes,

7 5 Theorie der complexen Zahlensysteme, p. 1. (N. do A.)



238
	

FREGE

isto parece ser também uma tentativa de reuni a indistinguibilidade e a igualdade
do que se enumera. Mas vê-se imediatamente não ser ela bem sucedida; pois estas
representações ou intuições do mesmo objeto devem, a fim de não confluírem em
uma única, ser de algum modo distintas. Acredito também que seja legítimo falar
de 45 milhões de alemães sem que se tenha antes pensado ou posto um alemão
médio 45 milhões de vezes, o que seria talvez um pouco complicado.

§ 43. E. Schroeder, provavelmente a fim de evitar as dificuldades que apare-
cem quando, com St. Jevons, faz-se cada sinal 1 significar um dos objetos enume-
rados, pretende que este sinal apenas figure um objeto. A conseqüência é definir
tão-somente o numeral, e não o número. Diz textualmente 6 : "A fim de obter um
sinal capaz de exprimir quantas destas unidades 7 há, dirige-se a aténção uma
vez a cada uma delas, conforme a série, figurando-a com um traço: 1 (um um);
estes uns são colocados em fila, lado a lado, mas ligados pelo sinal -1- (mais), pois
caso contrário 111, por exemplo, seria lido como cento e onze, segundo a notação
numérica habitual. Obtém-se desta maneira um sinal como:

1 -I- 1	 1 -1- 1+ 1,

cuja composição pode ser descrita dizendo-se:

"Um número natural é uma soma de uns".

Vê-se daí que para Schroeder o número é um sinal. O que este sinal exprime,
o que venho chamando de número, ele pressupõe, com as palavras "quantas des-
tas unidades há", conhecido. Também pela palavra "um" entende o sinal 1, não
seu significado. O sinal + serve-lhe inicialmente apenas de meio exterior de
combinação, sem conteúdo próprio; somente mais tarde é definida a adição. Ele
poderia ter dito mais concisamente: escrevam-se tantos .sinais 1, lado a lado,
quantos sejam os objetos a enumerar, e combinem-se estes sinais por meio do
sinal	 O zero seria expresso não se escrevendo nada.

§ 44. Para que o número não absorva as marcas distintivas das coisas, diz
St. Jevons 78:

"Não será agora muito difícil formar uma idéia clara da abstração numéri-
ca. Ela consiste em fazer abstração do caráter da diferença, de que surge a plurali-
dade, mantendo-se sua mera existência. Quando falo de três homens, não preciso
indicar imediatamente uma a uma as marcas pelas quais cada um deles pode
distinguir-se dos demais. Estas marcas devem existir, se são realmente três
homens, e não um e o mesmo, e ao referir-me a eles como muitos, afirmo assim
ao mesmo tempo a existência das diferenças requeridas. O número indefinido é
pois a forma Vazia da diferença".

Como entendê-lo? Pode-se fazer abstração das propriedades distintivas das
coisas antes de reuni-las em um todo; ou pode-se antes formar o todo e então fazer
abstração da natureza das diferenças. Pela primeira via não chegaríamos absolu-

6 Lehrbuch der Arithmetik und Algebra, p. 5 ss. (N. do A.)
" Objetos a enumerar. (N. do A.)
18 Ob. cit., p. 158. (N. do A.)
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tamente a diferenciar as coisas, e portanto não poderíamos também reter a exis-
tência das diferenças; Jevons parece pretender a segunda via. Mas não creio que
pudéssemos assim obter o número 10000, porque não temos condições de apreen-
der simultaneamente tantas diferenças e reter sua existência; pois se o fizéssemos
sucessivamente, o número nunca se completaria. De fato, enumeramos no tempo;
mas não obtemos assim o número, apenas o determinamos. De resto, a indicação
do modo de abstração não é definição.

O que se deve entender por "forma vazia da diferença"? Talvez uma proposi-
ção como

"a é diferente de b",

onde a e b permanecem indeterminados? Esta proposição seria talvez o número
2? A proposição

"A Terra tem dois pólos"

significa o mesmo que

• "O pólo norte é diferente do pólo sul"?

Claramente não. A segunda proposição poderia valer sem a primeira, e esta sem
aquela. Para o número 1 000 teríamos então

1 000 . 999

1 . 2

proposições deste tipo, exprimindo uma diferença.
Em particular, o que Jevons diz não convém de modo algum ao O e ao 1. Do

que se deve propriamente fazer abstração para, a partir da Lua, por exemplo, che-
gar ao número 1? Por abstração obtém-se de fato os conceitos: satélite da Terra,
satélite de um planeta, corpo celeste sem luz própria, corpo celeste, corpo, objeto;
mas não se encontra nesta lista o 1; pois ele não é conceito, sob o qual a Lua
pudesse cair. No caso do 0, nunca se terá um objeto a partir do qual se pudesse
abstraí-lo. Que não se objete não serem O e 1 números no mesmo sentido que 2 e
3. O número responde à questão: quantos?, e quando se pergunta, por exemplo:
quantas luas tem este planeta?, conta-se com a resposta O ou 1 tanto quanto com
2 ou 3, sem alterar-se o sentido da pergunta. O número O tem de fato algo particu-
lar, bem como o 1, mas isto vale em princípio para todo número inteiro; ocorre
apenas ser sempre menos visível no caso dos números maiores. É rigorosamente
arbitrário traçar aqui uma diferença de espécie. O que não convém a O ou 1 não
pode ser essencial para o conceito de número.

Enfim, a admissão de que o número surge desta maneira absolutamente não
afasta a dificuldade em que esbarramos ao considerarmos

1'+ 1" + 1 — + 1"" + 1

como designação para 5. Esta notação está bem de acordo com o que diz Jevons
sobre a abstração constitutiva do número; os traços superiores indicam que há
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uma diferença, sem contudo indicar sua natureza. Mas a simples existência da
diferença já basta, como vimos, para produzir, na concepção de Jevons, diferentes
uns, dois, três, o que é completamente incompatível com a subsistência da
aritmética.

Solução da dificuldade

§ 45. Passemos em revista o que até agora estabelecemos e as questões que
ainda permanecem sem resposta.

O número não é, da mesma maneira que a cor, o peso e a dureza, abstraído
das coisas, não é, no mesmo sentido, uma propriedade das coisas. Resta a questão
de saber sobre o que algo é enunciado por meio de uma indicação numérica.

O número não é algo físico, mas tampouco algo subjetivo, uma
representação.

O número não surge por anexação de uma coisa a outra. Nem a doação de
um nome após cada anexação faz alguma diferença.

As expressões "pluralidade", "conjunto" e "multiplicidade" não são, por seu
caráter indeterminado, apropriadas a colaborar na definição de número.

Com respeito ao um e à unidade, resta a questão de como limitar o arbítrio
da apreensão, que parece apagar toda distinção entre um e muitos.

A delimitação, indivisão e indecomponibilidade não podem ser utilizadas
para caracterizar o que exprimimos pela palavra "um".

Se as coisas a enumerar forem chamadas de unidades, a afirmação incondi-
cionada de que as unidades são iguais será falsa. Que sejam iguais sob certos
aspectos, é correto mas sem valor. A distinção entre as coisas a enumerar é
mesmo necessária se o número deve ser maior que 1.

Pareceu pois que deveríamos atribuir às unidades duas propriedades contra-
ditórias: a igualdade e a distinguibilidade.

Deve-se fazer distinção entre um e unidade. A palavra "um", enquanto nome
próprio de um objeto da investigação matemática, não admite plural. Não tem
pois sentido fazer com que os números surjam da reunião de uns. O sinal de mais
em 1 + 1 = 2 não pode significar uma tal reunião.

§ 46. A fim de iluminar a questão, será conveniente examinar o número no
contexto de um juízo onde se evidencia sua espécie original• de aplicação. Se
observando o mesmo fenômeno exterior posso dizer de modo igualmente verda-
deiro: "Isto é um grupo de árvores" e "isto são cinco árvores", ou "aqui há quatro
companhias" e "aqui há 500 homens", o que varia não é o objeto singular nem o
todo, o agregado, mas sim minha maneira de denominar. No entanto, isto é ape-
nas índice da substituição de um conceito por outro. Impõe-se assim, como res-
posta à primeira questão do parágrafo anterior, que a indicação numérica contém
um enunciado sobre um conceito. É o que fica talvez mais claro no caso do núme-
ro 0. Se digo: "Vênus tem O luas", não há absolutamente nenhuma lua ou agre-
gado de luas sobre o que algo se pudesse enunciar; mas ao conceito "lua de
Vênus" atribui-se deste modo uma propriedade, a saber, a de não subsumir nada.
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Se digo "a carruagem do imperador é puxada por quatro cavalos", atribuo o nú-
mero quatro ao conceito "cavalo que puxa a carruagem do imperador".

Pode-se objetar que um conceito como "habitante do império alemão", por
exemplo, embora permanecendo inalteradas suas notas características, teria uma
propriedade variável de ano para ano, se a indicação numérica enunciasse dele
uma propriedade. Pode-se fazer valer contra isto que também os objetos modifi-
cam suas propriedades, o que não impede de serem reconhecidos como os mes-
mos. Cabe porém uma justificação mais precisa. O conceito "habitante do impé-
rio alemão" contém de fato o tempo como elemento variável, ou, exprimindo-me
matematicamente, é uma função do tempo. Ao invés de "a é um habitante do
império alemão", pode-se dizer: "a habita no império alemão", que se refere preci-
samente ao momento presente. Há pois já no próprio conceito algo fluido. Por
outro lado, ao conceito "habitante do império alemão no Ano Novo de 1883, hora
de Berlim" convirá o mesmo número por toda a eternidade.

§ 47. Que uma indicação numérica exprima algo fatual, independente de
nossa apreensão, pode surpreender apenas quem tome o conceito por algo subjeti-
vo, como a representação. Mas esta concepção é falsa. Se subordinamos, por
exemplo, o conceito de corpo ao de pesado, ou o de baleia ao de mamífero, assen-
tamos algo objetivo. Ora, se os conceitos fossem subjetivos, também a subordi-
nação de um a outro, enquanto relação entre eles, seria subjetiva, como o é uma
relação entre representações. É certo que à primeira vista a proposição

"Todas as baleias são mamíferos"

pareça tratar de animais; mas se perguntamos de que animais se está falando, não
se pode indicar nenhum em particular. Posta uma baleia diante de nós, nossa
proposição não afirmará nada a seu respeito. Não se poderia deduzir que o animal
em questão fosse mamífero sem admitir a proposição de que é uma baleia, o que
nossa proposição não implica. De modo geral, é impossível falar de um objeto
sem de alguma maneira designá-lo ou nomeá-lo. A palavra "baleia", porém, não
nomeia nenhum ser singular. Quanto à objeção de que não se estaria falando real-
mente de um objeto singular e determinado, mas de um objeto indeterminado,
julgo que "objeto indeterminado" seja apenas uma outra expressão para "concei-
to", e de fato uma expressão má e contraditória. Que nossa proposição somente
possa ser legitimada mediante a observação de animais singulares, isto nada
prova quanto a seu conteúdo. Para a questão do que ela trata é indiferente que
seja verdadeira ou não, ou por que razões a tomamos por verdadeira. Se o con-
ceito é pois algo objetivo, pode também um enunciado a seu respeito conter algo
fatual.

§ 48. A aparência, surgida de alguns exemplos anteriores, de que à mesma
coisa conviriam diferentes números explica-se por terem sido os objetos admitidos
como os portadores de número. Tão logo o verdadeiro portador, o conceito, for
investido de seus direitos, os números mostrar-se-ão tão exclusivos quanto as
cores em seu domínio.

Vemos também como se chega a pretender obter o número por abstração a
partir das coisas. O que se obtém assim é o conceito, onde o número é então
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descoberto. Por isso a abstração de fato freqüentemente precede a formação de
um juízo numérico. Seria a mesma confusão pretender dizer: obtém-se o conceito
de risco de incêndio construindo-se uma casa de madeira com frontão de tábuas,
telhado de palha e chaminés vazantes.

O poder coletante de um conceito supera amplamente o poder unificante da
apercepção sintética. Por meio desta não seria possível combinar em um todo os
habitantes do império alemão; mas pode-se subsumi-los sob o conceito "habitante
do império alemão" e enumerá-los.

Explica-se também a vasta aplicabilidade do número. É , de fato enigmático
como algo poderia ser enunciado ao mesmo tempo de fenômenos exteriores e inte-
riores, do espacial e temporal e do não espacial e não temporal. Ora, também no
que concerne à indicação numérica isto absolutamente não ocorre. Apenas aos
conceitos, sob os quais são subsumidos o exterior e o interior, o espacial e o tem-
poral, o não espacial e não temporal, atribuem-se números.

§ 49. Nossa concepção é corroborada por Espinosa, que diz 79 : "respondo
que uma coisa é dita uma ou única simplesmente com respeito à sua existência,
mas não à sua essência; pois representamos as coisas passíveis de números apenas
após submetê-las a uma medida comum. Por exemplo, quem tem na mão um ses-
tércio e um imperial não pensará no número dois a menos que possa recobri-los
com um e o mesmo nome, a saber peça ou moeda: pode então afirmar que tem
duas peças ou moedas; pois designa pelo nome de moeda não apenas o sestércio
mas também o imperial". Quando prossegue: "Fica por isso claro que uma coisa
apenas pode ser dita uma ou única após ter sido representada uma outra que
(como se diz) com ela concorde", e quando opina que em sentido próprio não se
poderia chamar Deus de um e único, porque não poderíamos formar um conceito
abstrato de sua essência, comete o erro de supor que o conceito apenas possa ser
obtido diretamente por abstração a partir de vários objetos. Pelo contrário, pode-
se também chegar a um conceito partindo-se das notas características; e neste
caso é possível que nada caia sob ele. Se isto não acontecesse, nunca se poderia
negar existência, e assim também a afirmação de existência perderia conteúdo.

§ 50. E Schroeder" salienta que, se deve ser possível falar da freqüência de
uma coisa, o nome desta coisa deve sempre ser um nome genérico, um termo con-
ceituas geral (notio communis): "Enquanto um objeto for concebido de modo
completo — com todas as suas propriedades e relações — apresentar-se-á único
no mundo, e não haverá outro que lhe seja igual. O nome do objeto assumirá
então o caráter de nome próprio (nomen proprium) e o objeto não poderá mais ser
pensado como algo que aparece repetidamente. Mas isto não vale apenas para
objetos concretos, vale em geral para todas as coisas, podendo mesmo sua repre-
sentação surgir por abstração, contanto apenas que esta representação encerre ele-
mentos suficientes para tornar a coisa em questão completamente determina-
da . . . Para uma coisa, isto (tornar-se objeto de enumeração) somente é possível

g Baumann, ob. cit., vol. I, p. 169. (N. do A.)
8 0 Ob. cit., p. 6. (N. do A.)
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na medida em que algumas das características e relações, pelas quais se distingue
de todas as outras coisas, são ignoradas, ou delas faz-se abstração, e apenas então
o nome da coisa torna-se um conceito aplicável a várias coisas".

.§ 51. O que há de verdadeiro nesta exposição reveste-se de expressões tão
tortuosas e enganadoras que se faz necessário desenredá-lo e depurá-lo. Em pri-
meiro lugar, não convém chamar um termo conceituai geral de nome de uma
coisa. Surge daí a aparência de ser um número propriedade de uma coisa. Um
termo conceituai geral designa precisamente um conceito. Apenas com um artigo
definido ou pronome demonstrativo vale como nome próprio de uma coisa, mas
deixando assim de valer como termo conceituai. O nome de uma coisa é um nome
próprio. Um objeto não aparece repetidamente, mas vários objetos caem sob um
conceito. Que um conceito não é obtido somente por abstração a partir das coisas
que caem sob ele, já se fez notar contra Espinosa. Acrescento que um conceito
não deixa de ser conceito porque sob ele cai uma única coisa, que é portanto
completamente determinada por ele. A um tal conceito (por exemplo, satélite da
Terra) convém precisamente o número 1, que é número no mesmo sentido que 2
e 3. Quanto a um conceito, a questão é sempre a de saber se algo cai sob ele, e o
quê. Quanto a um nome próprio, questões como esta são desprovidas de sentido.
Não nos devemos deixar enganar pelo fato de a linguagem usar nomes próprios,
por exemplo Lua, como termos conceituais, e vice-versa; apesar disto a diferença
subsiste. Desde que uma palavra seja usada com artigo indefinido, ou no plural
sem artigo, ela é termo conceituai.

§ 52. Outra corroboração da idéia de que o número é atribuído a conceitos
pode ser encontrada no uso da língua alemã, no•fato de se dizer: zehn Mann, vier

Mark, drei Fass." O singular pode aqui indicar que é visado o conceito e não a
coisa. A vantagem deste modo de expressão evidencia-se particularmente no caso
do número O. Por outro lado, a linguagem atribui decerto número a objetos, não
a conceitos: diz-se "o número das balas", como "o peso das balas". Assim, fala-se
aparentemente de objetos, quando na verdade quer-se enunciar algo de um concei-
to. Este uso lingüístico é enganador. A expressão "quatro nobres cavalos" des-
perta a ilusão de que "quatro" acrescenta uma determinação ao conceito "nobre
cavalo", assim como "nobre" ao conceito "cavalo". No entanto, apenas "nobre"
é uma nota característica desta espécie; através da palavra "quatro" enunciamos
algo de um conceito.

§ 53. Por propriedades que se enunciam de um conceito entendo natural-
mente não as notas características que compõem o conceito. Estas são proprie-
dades das coisas que caem sob o conceito, não do conceito. Assim, retângulo não
é uma propriedade do conceito "triângulo retângulo"; mas a proposição de que
não existe triângulo retângulo retilíneo equilátero enuncia uma propriedade do
conceito "triângulo retângulo retilíneo equilátero"; ela atribui-lhe o número zero.

Sob este aspecto a existência assemelha-se ao número. De fato, a afirmação
de existência nada mais é que a negação do número zero. Por ser a existência

81 Literalmente: dez homem, quatro marco, três barril; trata-se de casos excepcionais em que o substantivo
se mantém no singular. (N. do T.)



244
	

FREGE

propriedade de conceito, a prova ontológica da 'existência de Deus não atinge seu
objetivo. Tanto quanto a existência, porém, a unicidade não é uma nota caracte-
rística do conceito !`Deus". A unicidade não pode ser usada para a definição deste
conceito, como também a solidez, comodidade e caráter espaçoso de uma casa
não podem ser empregados, com pedras, argamassa e vigas, em sua construção.
Não se pode entretanto concluir que, de modo geral, nada que seja propriedade de
um conceito possa ser inferido do conceito, isto é, de suas notas características.
Em certas ocasiões isto é possível, como por vezes é possível, na base do tipo de
pedra usado em uma construção, tirar uma conclusão a respeito da durabilidade
do edificio. Seria pois exagero afirmar que nunca se pode concluir nada sobre a
unicidade ou existência a partir das notas características de um conceito; isto ape-
nas nunca pode acontecer de modo tão direto quanto a atribuição a um objeto,
como sua propriedade, da nota característica de um conceito sob o qual ele cai.

Também seria falso negar que a existência e a unicidade pudessem, em al-
guns casos, ser notas características de conceitos. Elas apenas não são notas dos
conceitos a que poderiam ser atribuídas conforme sugestão da linguagem. Por
exemplo, se todos os conceitos sob os quais cai um único objeto forem reunidos
sob um conceito, a unicidade será nota característica deste conceito. Cairia sob
ele, por exemplo, o conceito "lua da Terra", mas não o corpo celeste assim cha-
mado. Pode-se pois fazer um conceito cair sob outro superior ou, por assim dizer,
sob um conceito de segunda ordem. Não se deve porém confundir esta relação
com a de subordinação.

§ 54. Torna-se possível agora definir satisfatoriamente a unidade. E.
Schroeder diz, na p. 7 de seu manual já citado: "Este nome genérico ou conceito
será chamado de denominação do número formado da maneira indicada, e consti-
tui a natureza de sua unidade".

De fato, não seria melhor chamar um conceito de unidade com referência ao
número que lhe convém? Poderíamos então dar sentido ao que se asserta sobre a
unidade, que ela é delimitada em relação ao ambiente e indivisível. Pois o conceito
a que o número é atribuído em geral delimita, de maneira determinada, o que sob
ele cai. O conceito "letra da palavra Zahl" 82 delimita o z em oposição ao a, este
em oposição ao h, etc . . . O conceito "sílaba da palavra Zahl destaca a palavra
como um todo e como algo indivisível, no sentido de que suas partes não caem
mais sob o conceito "sílaba da palavra Zahl". Nem todo conceito é desta nature-
za. Podemos decompor, por exemplo, o que cai sob o conceito de vermelho de
diversas maneiras, sem que as partes deixem de cair sob ele. A um tal conceito
não convém nenhum número finito. A proposição acerca da delimitação e indivi-
sibilidade da unidade pode pois ser assim formulada:

Apenas pode ser unidade com referência a um número finito um conceito que
delimite de modo determinado o que cai sob ele e não admita divisão arbitrária.

Vê-se, porém, que indivisibilidade tem aqui um significado particular.

82 Zahl: número. (N. do T.)
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Responde-se agora facilmente a questão de saber como é possível reconciliar
a igualdade com a distinguibilidade das unidades. A palavra "unidade" é usada
aqui em duplo sentido. As unidades são iguais se a palavra é tomada no signifi-
cado acima definido. Na proposição "Júpiter tem quatro luas", a unidade é "lua
de Júpiter". Sob este conceito caem tanto I como II, III e IV. Pode-se pois dizer:
a unidade a que I é referida é igual à unidade a que II é referida, etc . . . Temos aí
a igualdade. Quando é porém afirmada a distinguibilidade das unidades, enten-
de-se por unidades as coisas enumeradas.



IV

O conceito de número

Cada número singular é um objeto independente

§ 55. Após termos reconhecido que a indicação numérica contém um enun-
ciado sobre um conceito, podemos tentar completar as definições leibnizianas dos
números singulares, definindo o O e o 1.

Parece natural definir: a um conceito convém o número O se nenhum objeto
cai sob ele. Mas aqui o "nenhum" parece ter entrado no lugar do O, tendo ambos
o mesmo significado; por isso é preferível a seguinte formulação: a um conceito
convém o número O se vale universalmente, para qualquer a, a proposição de que
a não cai sob este conceito.

Poder-se-ia dizer analogamente: a um conceito F convém o número 1 se não
vale universalmente, para qualquer a, a proposição de que a não cai sob F, e se
das proposições

"a cai sob F" e b cai sob F"

segue-se universalmente que a e b são o mesmo.
Resta ainda definir de modo geral a passagem de um número ao imediata-

mente seguinte. Tentemos a seguinte formulação: ao conceito F convém o número
(n + 1) se existe um objeto a que cai sob F e tal que ao conceito "cai sob F mas
não é a "convenha o número n.

§ 56. Estas definições apresentam-se tão naturalmente conformes aos resulta-
dos até aqui obtidos que se faz necessário expor as razões pelas quais não nos
podem satisfazer.

A última definição é a que mais facilmente suscita problemas; pois o sentido
da expressão "ao conceito G convém o número n" é, estritamente falando, tão
desconhecido quanto o da expressão "ao conceito F convém o número (n + 1)".
Podemos de fato, por meio desta defiinnição e das anteriores, dizer o que significa

"ao conceito F convém o número 1 + 1",

e em seguida, usando este resultado, indicar o sentido da expressão

"ao conceito F convém o número 1 + 1 + 1",

etc.; mas por meio de nossas definições nunca poderemos decidir — para dar um
exemplo grosseiro — se a um conceito convém o número Júlio César, se este fa-
moso conquistador das Gálias é ou não um número. Além disto, não podemos,
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com o auxílio de nossas tentativas de definição, demonstrar que a deve ser igual
a b se ao conceito F convém o número a e se ao mesmo conceito convém o núme-
ro b. Não se poderia pois autorizar a expressão "o número que convém ao con-
ceito F", sendo assim de modo geral impossível demonstrar uma igualdade numé-
rica, visto que não poderíamos de maneira alguma apreender um número
determinado. É apenas uma ilusão que tenhamos definido o O e o I; na verdade,
estabelecemos apenas o sentido das locuções

"o número O convém a"
"o número 1 convém a";

mas isto não nos autoriza a discernir o O e o 1 como objetos independentes e possí-
veis de serem reconhecidos novamente.

§ 57. Cabe aqui examinar um pouco mais precisamente nossa expressão: a
indicação numérica contém um enunciado sobre um conceito. Na proposição "ao
conceito F convém o número O", O é apenas uma parte do predicado, se conside-
ramos o conceito F como sujeito efetivo. Evitei por isso chamar um número como
O, 1 e 2 de propriedade de um conceito. O número singular, precisamente por
constituir apenas uma parte do predicado, aparece como objeto independente. Já
fiz notar acima que se diz "o 1", apresentando-se o 1, por meio do artigo definido,
como objeto. Esta independência evidencia-se em todas as partes da aritmética,
por exemplo na equação 1 + 1 = 2. Como o que importa aqui é apreender o con-
ceito de número tal como é utilizável pela ciência, não nos deve incomodar que no
uso ordinário da linguagem o número apareça também atributivamente. Isto sem-
pre pode ser evitado. Por exemplo, poder-se-ia converter a proposição "Júpiter
tem quatro luas" em "o número de luas de Júpiter é quatro". O "é" não pode aqui
ser considerado como simples cópula, como na proposição "o céu é azul". Indi-
ca-o o fato de ser possível dizer: "o número de luas de Júpiter é o quatro", ou "é
o número 4". Aqui "é" tem o sentido de "é igual a", "é o mesmo que". Temos por-
tanto uma equação que asserta que a expressão "o número de luas de Júpiter"
designa o mesmo objeto que a palavra "quatro". E a forma da equação é a predo-
minante em aritmética. Não se opõe a esta concepção que a palavra "quatro" não
contenha nada a respeito de Júpiter ou lua. Também no nome "Colombo" nada
existe a respeito de descobrimento 'ou América, e entretanto o mesmo homem é
chamado de Colombo e o descobridor da América.

§ 58. Poder-se-ia objetar que não podemos representar a ' estritamente o obje-
to que chamamos de quatro, ou o número de luas de Júpiter, como algo indepen-
dente. Mas a independência que concedemos ao número não tem nenhuma culpa.
De fato, é fácil acreditar que na representação de quatro pontos em um dado haja
algo correspondendo à palavra "quatro"; mas isto é uma ilusão. Pense-se em um
prado verde e tente-se perceber se a representação se altera ao substituirmos o ar-
tigo indefinido pelo numeral "um". Nada é acrescentado, enquanto à palavra
"verde", porém, corresponde algo na representação. Ao representarmos a palavra

e * "Representação", no sentido de algo como uma imagem. (N. do A.)
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impressa "ouro", não pensaremos de início em nenhum Número. Se indagarmos
então de quantas letras ela consiste, surgirá o número 4; a representação, porém,
não se tornará assim mais determinada, podendo permanecer completamente inal-
terada. É precisamente no conceito interveniente, "letra da palavra ouro", que
descobrimos o número. No que concerne aos quatro pontos em um dado, as coi-
sas não são muito claras, pois o conceito impõe-se de modo tão imediato, em vir-
tude da semelhança dos pontos, que mal podemos notar sua intervenção. O núme-
ro não pode ser representado nem como objeto independente nem como
propriedade em uma coisa exterior, porque não é algo sensível nem propriedade
de uma coisa exterior. Isto fica mais claro no caso do número 0. Tentar-se-á em
vão representar O estrelas visíveis. Pode-se de fato conceber o céu inteiramente
coberto de nuvens; mas aí nada há que corresponda à palavra "estrela" ou ao O.
É apenas representada uma situação que pode levar ao juízo: não se pode ver
agora nenhuma estrela.

§ 59. Toda palavra talvez desperte em nós alguma representação, até mesmo
uma palavra como "apenas"; mas não é necessário que esta representação corres-
ponda ao conteúdo da palavra; ela pode, em outras pessoas, ser completamente
diferente. Representar-se-á nestes casos uma situação que sugere uma proposição
onde a palavra ocorre; ou a palavra falada evocará na memória a palavra escrita.

Isto não ocorre apenas com partículas. Não resta nenhuma dúvida de que
não temos representação alguma de nossa distância do Sol. Pois mesmo conhe-
cendo a regra que indica quantas vezes devemos multiplicar uma unidade de
medida, fracassará toda tentativa de esboçar, conforme a regra, uma imagem que
se aproxime, ainda que não completamente, do que pretendemos. Isto não é porém
razão para duvidar da correção dos cálculos pelos quais a distância é encontrada,
nem nos impede absolutamente de fundamentar outras conclusões sobre a exis-
tência desta distância.

§ 60. Mesmo uma coisa tão concreta como a Terra, não a podemos repre-
sentar da maneira como sabemos que ela é; mas contentamo-nos com uma esfera
razoavelmente grande e que nos vale como sinal para a Terra; sabemos porém ser
muito diferente dela. Assim, embora nossa representação freqüentemente não con-
venha de modo algum ao que pretendemos, emitimos juízos dotados de grande
certeza sobre um objeto como a Terra, mesmo quando está em questão sua
grandeza.

Bem freqüentemente somos conduzidos pelo pensamento até muito além do
representável, sem perder com isto a base para nossas conclusões. Ainda que seja
impossível para nós homens, ao que parece, pensar sem representações, sua cone-
xão com o que é pensado pode contudo ser inteiramente exterior, arbitrária e
convencional.

A impossibilidade de representar o conteúdo de uma palavra não é pois
razão para negar-lhe todo significado ou excluir seu uso. A aparência do contrário
nasce do fato de considerar-se uma palavra, e indagar-se de seu significado, isola-
damente, o que leva então a recorrer a uma representação. Uma palavra parece
assim não ter conteúdo se lhe falta uma imagem interna correspondente. Deve-se
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porém atentar sempre a uma proposição completa. Apenas nela têm as palavras
propriamente significado. As imagens internas que porventura nos venham à
mente não precisam corresponder a elementos lógicos do juízo. É suficiente que a
proposição como um todo tenha sentido; isto faz com que também suas partes ga-
nhem conteúdo.

Esta observação parece-me apropriada a lançar luz sobre vários conceitos
difíceis, como o de infinitamente pequeno," e seu alcance não é limitado à
matemática.

A independência que reclamo para o número não deve significar que um
numeral designe algo fora do contexto de uma proposição, mas pretendo com isto
apenas excluir seu uso como predicado ou atributo, o que alteraria algo em seu
significado.

§ 61. No entanto, objetar-se-á talvez que, mesmo a Terra não podendo ser
propriamente representada, é contudo uma coisa exterior que ocupa um lugar
determinado; mas onde está o número 4? Nem fora de nós e nem em nós. Enten-
dido em sentido espacial, isto é correto. Uma determinação do lugar do número 4
não tem nenhum sentido; mas daí segue-se apenas não ser ele um objeto espacial,
e não que não seja um objeto em absoluto. Nem todo objeto está em algum lugar.
Também nossas representações' 5 não estão, neste sentido, em nós (subcutanea-
mente). Há em nós células ganglionárias, glóbulos vermelhos, etc., mas não repre-
sentações. A elas não se podem aplicar predicados espaciais: uma não está nem à
direita nem à esquerda da outra; não se pode indicar em milímetros as distâncias
entre as representações. Se ainda assim dizemos que estão em nós, queremos com
isto dizer que são subjetivas.

No entanto, mesmo que o subjetivo não esteja .em lugar nenhum, como é pos-
sível que o 4 objetivo não esteja em lugar nenhum? Ora, afirmo não haver aí abso-
lutamente nenhuma contradição. Ele é de fato precisamente o mesmo para todos
que com ele se ocupam; mas isto nada tem a ver com a espacialidade. Nem todo
objeto objetivo'' está em algum lugar.

Para obter o conceito de número, deve-se estabelecer
o sentido de uma equação numérica

§ 62. Como nos pode pois ser dado um número, se não podemos ter dele
nenhuma representação ou intuição? Apenas no contexto de uma proposição as
palavras significam algo. Importará portanto definir o sentido de uma proposição

" Importa definir o sentido de uma equação como .
df (x) ='g (x) dx,

e não exibir um segmento delimitado por dois pontos distintos e cujo comprimento fosse dx. (N. do A.)
8 5 Entendida esta palavra de modo puramente psicológico, e não psicoØsico. (N. do A.)
° ° Objeto: Gegenstand; objetivo: objektiv; em português não há meios de evitar a sugestão de parentesco
entre estas duas noções, provocada pelo parentesco etimológico inexistente no alemão. Para Frege, como
para outros filósofos alemães na tradição kantiana, elas são independentes. No contexto em questão, "objeto"
opõe-se a "conceito", e não a "sujeito" (cf. §§ 60, 66 e 97), enquanto "objetivo" opõe-se a "subjetivo", e não
a "conceituai" (cf. § 47). Pode-se falar em objetos subjetivos (por exemplo, representações, cf. § 61) e concei-
tos objetivos (por exemplo, o conceito de número, cf. § 47). (N. do T.)
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onde ocorra um numeral. Por enquanto, isto fica ainda muito a critério de nosso
arbítrio. Mas já estabelecemos que se deve entender pelos numerais objetos
independentes. Com isto temos uma espécie de proposições que devem ter um sen-
tido, proposições que exprimem um reconhecimento. Se um sinal a deve designar
para nós um objeto, devemos dispor de um critério para decidir, em qualquer
caso, se b é o mesmo que a, ainda que nem sempre sejamos capazes de aplicá-lo.
Em nosso caso, devemos definir o sentido da proposição.

"O número que convém ao conceito F é o mesmo que convém ao conceito
G"; isto é, devemos reproduzir de outra maneira o conteúdo desta proposição,
sem empregar a expressão

"o número que convém ao conceito F".

Indicamos deste modo um critério geral de igualdade entre números. Após termos
assim obtido um meio de ápreender um número determinadO e reconhecê-lo nova-
mente como o mesmo, poderemos atribuir-lhe um numeral como nome próprio.

§ 63. Hume B 7 já menciona um tal meio: "Quando dois números são combi-
nados de tal modo que um tenha sempre uma unidade correspondente a cada uni-
dade do outro, pronunciamo-los iguais". Recentemente parece ter sido muito bem
acolhida pelos matemáticos" a idéia de que a igualdade entre números deva ser
definida por meio da coordenação unívoca. Surgem porém de início dúvidas e difi-
culdades lógicas, pelas quais não podemos passar sem exame.

A relação de igualdade não aparece apenas no caso dos números. Parece
seguir-se daí não poder ser definida particularmente para este caso. Dever-se-ia
esperar que o conceito de igualdade já estivesse de antemão estabelecido, e que
então, a partir dele e do conceito de número, devessem resultar as condições nas
quais números seriam iguais entre si sem que para isso houvesse ainda necessidade
de uma definição particular.

Cabe observar, pelo contrário, que o conceito de número ainda não está esta-
belecido para nós, devendo ser determinado por meio de nossa definição. É nossa
intenção formar o conteúdo de um' juízo que se deixe apreender como uma equa-
ção tal que cada um de seus lados seja um número. Não pretendemos pois
definir a igualdade especialmente para estes casos, mas obter, através do conceito
já conhecido de igualdade, o que deve ser considerado como igual. Esta parece ser
decerto uma espécie muito incomum de definição, a que os lógicos ainda não pres-
taram suficiente atenção; que ela não é inaudita, alguns exemplos podem
mostrá-lo.

§ 64. O juízo: "a reta a é paralela à reta b", simbolicamente:

a/ /b,

pode ser apreendido como uma equação. Ao fazê-lo, obtemos o conceito de dire-
ção e dizemos: "a direção da reta a é igual à direção da reta b". Substituímos pois

" Baumann, ob. cit., vol. II, p. 565. (N. do A.)
88 Cf. E. Schroeder, ob. cit., p. 7 e 8. E. Kossak, Die Elemente der Arithmetik, Programm des Friedrichs-
Werder'schen Gymnasiums, Berlim, 1872, p. 16. G. Cantor, Grundlagen einer aligemeinen Manichfaltig-
keitslehre, Leipzig, 1883. (N. do A.)
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o sinal II pelo sinal mais geral = , repartindo o conteúdo particular do primeiro
entre a e b. Partimos o conteúdo de maneira diferente da original e obtemos assim
um novo conceito. Freqüentemente, é certo, isto é entendido de maneira inversa,
e muitos autores definem: retas paralelas são aquelas de igual direção. A proposi-
ção "se duas retas são paralelas a uma terceira são paralelas entre si" pode então
ser muito comodamente demonstrada, recorrendo-se à proposição de formulação
análoga referente à igualdade. Pena porém que a verdadeira situação seja posta
assim de cabeça para baixo ! Pois tudo o que é geométrico deve ser originalmente
intuível. Ora, pergunto se alguém tem intuição da direção de uma reta. Da reta,
certamente ! Mas nesta intuição da reta distingue-se ainda sua direção? Dificil-
mente ! É apenas por meio de uma atividade do espírito a partir da intuição que
este conceito é encontrado. Por otitro lado, tem-se uma representação de retas
paralelas. Aquela demonstração apenas é possível por uma trapaça, que consiste
em pressupor, pelo uso da palavra "direção", o que há para demonstrar; pois se
fosse incorreta a proposição: "se duas retas são paralelas a uma terceira são para-
lelas entre si", não se poderia converter alib em uma equação.

Pode-se obter desta maneira, a partir do paralelismo de planos, um conceito
que corresponde ao de direção no caso das retas. Li que já recebeu o nome de "po-
sição". Da semelhança geométrica resulta o conceito de forma, de modo que ao
invés de dizer, por exemplo, "os dois triângulos são semelhantes", diz-se: "os dois
triângulos têm a mesma forma", ou "a forma de um triângulo é igual à forma do
outro". Pode-se também, a partir da colinearidade de figuras geométricas, obter
um conceito que ainda não recebeu um nome.

§ 65. A fim de passar, por exemplo, do paralelismo" ao conceito de dire-
ção, tentemos a seguinte definição: a proposição

"a reta a é paralela à reta "h"

significa o mesmo que

"a direção da reta a é igual à direção da reta b".

Esta definição desvia-se das habituais na medida em que aparentemente
determina a relação já conhecida de igualdade, enquanto deve na verdade ser
introduzida a expressão "a direção da reta a", que aparece apenas secundaria-
mente. Surge daí uma segunda dúvida: uma tal estipulação não poderia fazer-nos
incorrer em contradições com as leis conhecidas da igualdade? Que leis são estas?
Enquanto verdades analíticas, podem derivar-se do próprio conceito. Ora, Leib-
niz 9 ° define:

Eadem sunt quorum unum potest substitui alteri salva veritate.91

Aproprio-me desta definição para a igualdade. Dizer como Leibniz "o
mesmo", ou "igual", é irrelevante. "O mesmo" parece de fato exprimir uma coin-

89 Para me exprimir mais cómodamente e ser mais facilmente entendido, falo aqui do paralelismo. O essen-
cial destas discussões poderá ser facilmente transposto ao caso da igualdade numérica. (N. do A.)
9 ° Non inelegans specimen demonstrandi in abstractis, Erdmann, p. 94. (N. do A.)
9 São iguais as coisas que, salvo a verdade, podem ser substituídas uma pela outra. (N. do E.)
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cidência perfeita, "igual" simplesmente uma coincidência sob este ou aquele
aspecto; pode-se porém adotar uma forma de expressão que faz desaparecer esta
distinção, dizendo-se por exemplo, ao invés de "os segmentos são iguais no
comprimento", "o comprimento dos segmentos é igual" ou "o mesmo", ao invés
de "as superfícies são iguais na cor", "a cor das superfícies é igual". E assim
empregamos a palavra nos exemplos acima. Ora, na substituibilidade geral estão
de fato contidas todas as leis da igualdade.

A fim de legitimar nossa tentativa de definir a direção de uma reta, deve-
ríamos pois mostrar que se pode sempre substituir

a direção de a

por

a direção de b,

se a reta a é paralela à reta b. Isto é simplificado pelo fato de não conhecermos
por enquanto nenhum outro enunciado a respeito da direção de uma reta senão o
de que ela coincide com a direção de outra reta. Precisaríamos portanto demons-
trar a substituibilidade apenas em uma igualdade como esta, ou em conteúdos que
contivessem tais igualdades como elementos." Todos os demais enunciados
sobre direções deveriam ser antes definidos, e podemos estabelecer como regra
para estas definições que a substituibilidade da direção de uma reta pela de outra
paralela deva ser preservada.

§ 66. Aparece ainda uma terceira dúvida quanto à nossa tentativa de defini-
ção. Na proposição

"a direção de a é igual à direção de b"

a direção de a aparece como objeto" e nossa definição dispõe-nos de um meio de
reconhecer este objeto novamente caso deva apresentar-se sob outra roupagem,
digamos como direção de b. Mas este meio não atende a todos os casos. Ele não
permite decidir, por exemplo, se a Inglaterra é o mesmo que a direção do eixo da
Terra. Perdoe-se este exemplo aparentemente absurdo ! Naturalmente ninguém
confundirá a Inglaterra com a direção do eixo da Terra; mas este não é um mérito
de nossa definição. Ela não se pronuncia quanto a dever a proposição

"a direção de a é igual a q "

ser afirmada ou negada, caso q não seja dado também sob a forma "a direção de
b': Falta-nos o conceito de direção; pois se o tivéssemos poderíamos estabelecer

92 Em um juízo hipotético, por exemplo, uma igualdade poderia aparecer como condição ou conseqüência.
(N. do A.)
93 Indica-o o artigo definido. Conceito é, para mim, um predicado possível de um conteúdo judicável singú-
lar, objeto um sujeito possível de tal conteúdo. Se na proposição

"a direção do eixo do telescópio é igual à direção do eixo da Terra"
encararmos a direção do eixo do telescópio como sujeito, o predicado será "igual à direção do eixo da
Terra". Este é um conceito. Mas a direção do eixo da Terra será apenas uma parte do predicado, será um
objeto, pois poderá também ser convertido em sujeito. (N. do A.)
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que, se q não for uma direção, nossa proposição deve ser negada, se q for uma
direção a decisão caberá à definição anterior. Ora, parece natural definir:

q é uma direção se existe uma reta b cuja direção é q.

Mas é evidente que nos movemos em círculo. A fim de poder aplicar esta defini-
ção devemos já saber em cada caso se a proposição

"q é igual à direção de b"

deve ser afirmada ou negada.
§ 67. Caso pretendêssemos dizer: q é uma direção se é introduzida pela defi-

nição acima formulada, estaríamos tratando a maneira como é introduzido , o ob-
jeto q como uma de suas propriedades, o que ela não é. A definição de um objeto
não enuncia enquanto tal nada sobre ele, mas estipula o significado de um sinal.
Isto feito, ela se converte em um juízo sobre o objeto, mas então não mais o intro-
duz, colocando-se no mesmo plano que outros enunciados sobre ele. Escolhendo-
se esta via, estar-se-ia pressupondo que um objeto apenas pudesse ser dado de
uma única maneira; pois caso contrário, do fato de q não ser introduzido por
nossa definição não se seguiria que não o pudesse ser. Todas as equações resulta-
riam em reconhecer como o mesmo o que nos é dado da mesma maneira. Mas isto
é tão evidente e tão estéril que não valeria a pena formulá-lo. Não se poderia de
fato tirar nenhuma conclusão que fosse diferente de todas as premissas. A utili-
dade variada e significativa das equações repousa antes sobre a possibilidade de
algo ser reconhecido novamente ainda que dado de maneira diferente.

§ 68. Não podendo obter assim um conceito precisamente delimitado de
direção nem, pelas mesmas razões, um de número, tentemos outro caminho. Se a
reta a é paralela à reta b, a extensão do conceito "reta paralela à reta a" é igual
à extensão do conceito "reta paralela à reta b"; e inversamente: se as extensões
dos conceitos mencionados são iguais, a é paralela a b. Tentemos pois definir:

A direção da reta a é a extensão do conceito "paralelo à reta a";
A forma do triângulo d é a extensão do conceito "semelhante ao
triângulo d':

Se desejamos aplicá-lo a nosso caso, devemos colocar conceitos no lugar de
retas ou triângulo e, no lugar do paralelismo ou semelhança, a possibilidade de
coordenar biunivocamente os objetos que caem sob um conceito aos que caem
sob outro. Para abreviar, direi que o conceito F é equinumérico 94 ao conceito G
quando houver esta possibilidade; mas rogo que se considere esta palavra como
uma designação arbitrariamente escolhida, cujo significado deve ser derivado não
de sua composição lingüística, mas desta estipulação.

Defino pois:

' 4 Equinumerico: gleichzahlig. Traduziu-se o neologismo alemão por um português, literalmente equiva-
lente. (N. do T.)
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o número que convém ao conceito F é a extensão' 5 do conceito "equinu-
mérico ao conceito F".

§ 69. Que esta definição seja correta, será de início pouco evidente. Não se
entende por extensão de conceito algo diferente? O que se entende, evidencia-se a
partir dos enunciados originais que se podem formular sobre extensões de concei-
to. São os seguintes:

1. a igualdade,
2. que uma é mais inclusiva que outra.

Ora, a proposição:

a extensão do conceito "equinumérico ao conceito F" é igual à extensão
do conceito "equinumérico ao conceito G"

é verdadeira sempre que, e apenas quando, é também verdadeira a proposição

"ao conceito F convém o mesmo número que ao conceito G".

Há pois aqui acordo completo.
Realmente não se diz que um número seja mais inclusivo que outro, no senti-

do em que a extensão de um conceito é mais inclusiva que outra; mas o caso de
ser

a extensão do conceito "equinumérico ao conceito F"

mais inclusiva que

a extensão do conceito "equinumérico ao conceito G"

nunca pode ocorrer; pelo contrário, se todos os conceitos equinuméricos a G são
também equinuméricos a F, inversamente também todos os conceitos equinumé-
ricos a F são equinuméricos a G. Não se pode naturalmente confundir "mais
inclusivo" com o "maior" que aparece no caso dos números.

É ainda concebível decerto o caso de ser a extensão do conceito "equinu-
mérico ao conceito F" mais ou menos inclusiva que outra extensão de conceito
que, por sua vez, não pudesse, por nossa definição, ser um número; e não é
comum chamar-se um número de mais ou menos inclusivo que a extensão de um
conceito; mas nada há que nos impeça de adotar esta maneira de falar, se alguma
vez isto ocorrer.

55 Acredito que ao invés de "extensão de conceito" se poderia dizer simplesmente "conceito". Mas seriam
possíveis duas objeções:
1. isto contradiz minha afirmação anterior de que o número singular é um objeto, o que seria indicado
pelo artigo definido em expressões como "o dois", e pela impossibilidade de falar sobre os uns, os dois, etc.,.
no plural, como também por constituir o número apenas uma parte do predicado da indicação numérica;
2. conceitos podem ter a mesma extensão sem coincidir.

De fato, sou de opinião que ambas as objeções podem ser superadas; mas agora isto poderia levar-nos muito
longe. Pressuponho que se saiba o que seja extensão de um conceito. (N. do A.)
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Complementação e confirmação de nossa definição

§ 70. Definições confirmam-se por sua fecundidade. Aquelas que podem ser
omitidas sem abrir lacunas na cadeia de demonstrações devem ser rejeitadas
como desprovidas de valor.

Examinemos portanto se as propriedades conhecidas dos números podem ser
derivadas de nossa definição de número que convém ao conceito F. Conten-
tar-nos-emos com as mais simples.

É necessário para isto apreender a equinumericidade de maneira ainda mais
precisa. Ela foi definida por meio da coordenação biunívoca, e devo mostrar
como desejo entender esta expressão, pois poder-se-ia facilmente supor que ela
contivesse algo intuitivo.

Tomemos o seguinte exemplo. Se um criado deseja assegurar-se que há sobre
uma mesa tantas facas quanto pratos, não precisa contar nem estes nem aquelas;
basta que coloque uma faca à direita de cada prato, de modo que cada faca fique
sobre a mesa à direita de um prato. Os pratos e facas serão assim coordenados
biunivocamente, e de fato pela mesma relação de posição. Se na proposição

"a está à direita de A"

concebemos a e A substituídos por outros e outros objetos, a parte do conteúdo
que permanece inalterada constitui a essência da relação. Generalizemos este
resultado.

Se de um conteúdo judicável que trata de um objeto a e de um objeto b sepa-
ramos a e b, resta-nos um conceito relacional, que assim carecerá duplamente de
complementação. Se na proposição

"A Terra tem mais massa que a Lua"

separamos "a Terra", obtemos o conceito "tem mais massa que a Lua". Se por
outro lado separamos o objeto "a Lua", obtemos o conceito "tem menos massa
que a Terra". Separando ambos ao mesmo tempo, permanece um conceito rela-
cional, que por si só tem tão pouco sentido quanto um conceito simples: requer
complementação para tornar-se um conteúdo judicável. Isto porém pode dar-se de
maneiras diferentes: ao invés de Terra e Lua posso colocar, por exemplo, Sol e
Terra, e é precisamente assim que se efetua a separação.

Cada par de objetos coordenados está — poder-se-ia dizer, como sujeito —
para o conceito relacional como cada objeto está para o conceito sob o qual cai.
O sujeito é aqui composto. Por vezes, quando a relação é inversível, isto se expri-
me lingüisticamente, como na proposição "Peleu e Tétis foram os pais de Aqui-
les". 9 Por outro lado, seria praticamente impossível reproduzir o conteúdo da
proposição "a Terra é maior que a Lua", por exemplo, de modo que "a Terra e a

6 Este caso não deve ser confundido com aquele onde o "e" apenas aparentemente liga os sujeitos, ligando
na verdade duas proposições. (N. do A.)
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Lua" aparecesse como sujeito composto, visto que o "e" indica sempre uma certa
equiparação. Mas isto é irrelevante.

O conceito relacional pertence pois, como o simples, à lógica pura. Não
entra aqui em consideração o conteúdo particular da relação, mas tão-somente
sua forma lógica. E o que desta se puder enunciar será analiticamente verdadeiro •
e conhecido a priori. Isto vale tanto para os conceitos relacionais como para os
demais.

Assim como

"a cai sob o conceito F"

é a forma geral de um conteúdo judicável que trata de um objeto, pode-se admitir

"a mantém a relação (p com b"

como forma geral de um conteúdo judicável que trata do objeto a e do objeto b.
§ 71. Se todo objeto que cai sob o conceito F mantém a relação (p, com um

objeto que cai sob o conceito G, e se com cada objeto que cai sob G um objeto
que cai sob F mantém a relação yo, os objetos que caem sob F e G são coorde-
nados uns aos outros pela relação (p.

Pode-se ainda "indagar o que significa a expressão

"cada objeto que cai sob F mantém a relação tp com um objeto que cai
sob G"

caso absolutamente nenhum objeto caia sob F. Entendo-a assim:

as duas proposições

"a cai sob F"

e

"a não mantém a relação q) com nenhum objeto que cai sob G"

não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, o que quer que a designe, de modo
que ou a primeira ou a segunda ou ambas serão falsas. Resulta daí que se não
existe nenhum objeto que cai sob F, então todo objeto que cai sob F mantém a
relação ço com um objeto que cai sob G, porque neste caso a primeira proposição,

"a cai sob F",

deve ser sempre negada, qualquer que seja a.
§ 72. Vimos pois quando os objetos que caem sob os conceitos F e G são

coordenados uns aos outros pela relação q). Ora, esta coordenação deve ser aqui
biunívoca. Entendo por isto que devam valer as seguintes proposições:

1.se d mantém a relação com a e se d mantém a relação q com e, então
universalmente, quaisquer que sejam d, a e e, a é o mesmo que e.

2. se d mantém a relação ço com a e se b mantém a relação q) com a, então
universalmente, quaisquer que sejam d, b e a, d é o mesmo que b.
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Reduzimos assim a coordenação biunívoca a relações puramente lógicas, e
podemos então definir:
a expressão

"o conceito F é equinumérico ao conceito G"

significa o mesmo que a expressão

"há uma relação q) que coordena biunivocamente os objetos que caem sob
F aos objetos que caem sob G".

Repito:

o número que convém ao conceito F é a extensão do conceito "equinu-
mérico ao conceito F",

e acrescento:

a expressão

"n é um número cardinal"
significa o mesmo que a expressão

"há um conceito tal que n é o número que lhe convém".

Define-se assim o conceito de número aparentemente, é certo, por si próprio,
todavia de maneira correta, pois "o número que convém ao conceito F" já está
definido.

§ 73. Pretendemos mostrar agora que o número que convém ao conceito F
é igual ao número que convém ao conceito G, se o conceito F é equinumérico ao
conceito G. Isto soa decerto como uma tautologia, mas não o é, pois o significado
da palavra "equinumérico" não resulta de sua composição, mas tão-somente da
definição fornecida acima.

De acordo com nossa definição, deve-se mostrar que a extensão do conceito
"equinumérico ao conceito F", é a mesma que a extensão do conceito "equinu-
mérico ao conceito G", se o conceito é equinumérico ao conceito G. Em outras
palavras: deve ser demonstrado que, sob tal pressuposição, valem universalmente
as proposições:

se o conceito H é equinumérico ao conceito F, então é também equinumé-
rico ao conceito G;

e

se o conceito H é equinumérico ao conceito G, então é também equinu-
mérico ao conceito F.

A primeira proposição redunda em haver uma relação que coordene biunivo-
camente os objetos que caem sob o conceito H aos que caem sob o conceito G, se
houver uma relação q) que coordene biunivocamente os objetos que caem sob o
conceito F aos que caem sob o conceito G, e uma relação yi que coordene biuni-
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vocamente os objetos que caem sob o conceito H aos que caem sob o conceito F.
O seguinte arranjo de letras facilitará a compreensão:

H yi F G.

Uma tal relação pode de fato ser indicada: está no conteúdo

"há um objeto com o qual c mantém relação yi e que mantém a relação
q com b",

quando dele separamos c e b (como pólos da relação). Pode-se mostrar que esta
relação é biunívoca, e que coordena os objetos que caem sob o conceito H aos que
caem sob o conceito G.

De maneira análoga, pode-se demonstrar a outra proposição. 97 Espero que
estas indicações bastem para deixar perceber que não foi preciso aqui emprestar
da intuição nenhum fundamento de demonstração, e que algo pode ser feito com
nossas definições.

§ 74. Podemos passar agora às definições dos números singulares. Porque
nada cai sob o conceito "diferente de si próprio", defino:

O é o número que convém ao conceito "diferente de si próprio". Talvez estra-
nhe-se que eu fale aqui de conceito. Objetar-se-á talvez que ele contém uma
contradição e faz lembrar os velhos conhecidos ferro de madeira e círculo quadra-
do. Ora, julgo que eles não sejam tão maus quanto se imagina. De fato, úteis a -
bem dizer nunca serão; mas tampouco podem trazer algum mal, desde que não se
pressuponha que algo caia sob eles; e para isso não é suficiente o simples uso dos
conceitos. Que um conceito contenha uma contradição, nem sempre é tão evidente
que dispense investigação; para investigá-lo é preciso antes possuí-lo e tratá-lo
logicamente como outro qualquer. Tudo o que, do ponto de vista da lógica e no
que concerne ao rigor da demonstração, se pode exigir de um conceito é sua deli-
mitação precisa, que fique determinado, para cada objeto, se cai ou não sob ele.
Ora, esta exigência é estritamente satisfeita por conceitos que contêm contradição,
como "diferente de si próprio"; pois sabe-se, a respeito de todo objeto, que ele não
cai sob este conceito."

Emprego a palavra "conceito" de maneira a ser

97 Igualmente a conversa: se o número que convém ao conceito F é o mesmo que o que convém ao conceito
G, o conceito F é equinumérico ao conceito G. (N. do A.)
9 ° Algo completamente diferente é a definição de um objeto a partir de um conceito sob o qual cai. A
expressão "a maior fração própria",_por exemplo, não possui conteúdo, visto que o artigo definido pretende
referir-se a um objeto definido. Por outro lado, o conceito "fração menor que 1 é tal que nenhuma fração
menor que 1 lhe seja superior em grandeza" não apresenta problema algum, e para que se possa demonstrar
não haver tal fração precisa-se justamente deste conceito, embora ele contenha uma contradição. No entan-
to, pretendendo-se por seu meio determinar um objeto que sob ele cairia, seria preciso antes mostrar
duas coisas:
1. que um objeto cai sob este conceito;
2. que um único objeto cai sob ele.
Já sendo falsa a primeira destas proposições, a expressão "a maior fração própria" é desprovida de sentido.*
(N. do A.)
*O leitor não se deve surpreender com esta afirmação, pois nesta época Frege ainda não havia traçado sua
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"a cai sob o conceito F"

a forma geral de um conteúdo judicável que trate de um objeto a e permaneça
judicável substituindo-se a pelo que quer que seja. E neste sentido

"a cai sob o conceito 'diferente de si próprio'

significa o mesmo que

"a é diferente de si próprio"

OU

"a não é igual a a".

Poderia ser tomado, para a definição do O, qualquer outro conceito sob o
qual nada cai. Convinha-me porém escolher um a cujo respeito isto pudesse ser
demonstrado de modo puramente lógico; e oferece-se como o mais cômodo "dife-
rente de si próprio", deixando-se valer para "igual" a definição leibniziana acima
citada, que é puramente lógica.

§ 75. Deve ser possível demonstrar, a partir das estipulações anteriores, que
todo conceito sob o qual nada cai é equinumérico a todo conceito sob o qual nada
cai, e apenas a conceitos desta espécie, seguindo-se daí ser o O o número que con-
vém a um tal conceito, e que nenhum objeto cai sob um conceito se o número que
lhe convém é o O.

Assumindo que nem sob o conceito F nem sob o conceito G caia algum obje-
to, necessitamos, para demonstrar a equinumericidade, de uma relação q) para a
qual valham as duas proposições:

cada objeto que cai sob F mantém a relação q com um objeto que cai sob
G;
com cada objeto que cai sob G um objeto que cai sob F mantém a relação
(P.

Conforme o que se disse anteriormente acerca do significado destas expres-
sões, dado o que pressupusemos, toda relação preenche estas condições, portanto
também a igualdade, que além disto é biunívoca; pois valem para ela as duas
proposições requeridas acima.

Se por outro lado cai sob G um objeto, por exemplo a, enquanto nenhum cai
sob F, são verdadeiras ambas as proposições.

"a cai sob G"

e

"nenhum objeto que cai sob F mántém com a a relação (p"

para toda relação q); pois a primeira é correta conforme á primeira pressuposição,
a segunda conforme a segunda pressuposição. Se não há objeto que caia sob

importante distinção entre significado (objeto a que uma expressão se refere) e sentido (maneira pela qual a
expressão apresenta este objeto). À luz desta distinção dir-se-ia que a expressão em causa tem sentido mas
não significado. (N. do T.)
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F, não há também objeto como tal que mantenha com a uma relação qualquer.
Não há portanto nenhuma relação que, segundo nossa definição, coordene os
objetos que caem sob F aos que caem sob G, e conseqüentemente os conceitos F
e G não são equinuméricos.

§ 76. Desejo agora definir a relação que mantêm entre si dois membros vizi-
nhos da série natural dos números. A proposição:

"há um conceito F e um objeto x que cai sob ele tais que o número que
convém a F éneo número que convém ao conceito 'cai sob F mas não
igual a x'é m"

significa o mesmo que

"n segue na série natural dos números imediatamente após m

Evito a expressão "n é o número que segue imediatamente após m " porque,
para justificar o artigo definido, dever-se-ia antes demonstrar duas proposições."
Pela mesma razão, ainda não digo: "n = m + 1 "; pois, em virtude do sinal de
igualdade, (m 1) é também designado como objeto.

§ 77. A fim de obter então o número 1, devemos inicialmente mostrar que há
algo que segue na série natural dos números imediatamente após O.

Consideremos o conceito — ou caso prefira-se, o predicado' — "igual a O".
Cai sob ele o O. Sob o conceito "igual a O mas não igual a O", por outro lado, não
cai nenhum objeto, de modo que O é o número que convém a este conceito. Temos
portanto um conceito "igual a O" e um objeto O que cai sob ele, para os quais vale:

o número que convém ao conceito "igual a O" é igual ao número que con-
vém ao conceito "igual a O";
o número que convém ao conceito "igual a O mas não igual a O" é o O.

Portanto, segundo nossa definição, o número que convém ao conceito "igual
a O" segue na série natural dos números imediatamente após O.

Ora, se definirmos:

I é o número que convém ao conceito "igual a O"

poderemos assim exprimir esta última proposição:

1 segue na série natural dos números imediatamente após O.

Talvez não seja supérfluo 116W que a legitimidade objetiva da definição do
1 não pressupõe nenhum fato observado; °° pois facilmente este problema é con-
fundido com a necessidade de certas condições subjetivas serem preenchidas para
que a definição nos seja possível, e com o fato de sermos. levados a ela por percep-
ções sensíveis.' " Isto pode sempre acontecer, sem que as proposições derivadas

" Ver nota 98. (N. do A.)
100 Proposição sem generalidade. (N. do A.)
1 ° 1 Cf. B. Erdmann, Die Axiome der Geometrie, p. 164. (N. do A.)
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deixem de ser a priori. É também uma destas condições, por exemplo, que pelo cé-
rebro circule sangue em quantidade suficiente e do tipo certo — ao menos pelo
que se sabe; mas a verdade de nossa última proposição não depende disto; ela
permaneceria verdadeira ainda que isto não mais ocorresse; e mesma se todos os
seres racionais passassem ao mesmo tempo a hibernar, ela não seria neste ínterim
suprimida, mas permaneceria completamente inalterada. O fato é que a verdade
de uma proposição não é ser ela pensada.

§ 78. Faço seguirem aqui algumas proposições que podem ser demonstradas
por meio de nossas definições. O leitor perceberá facilmente como se pode fazê-lo.

I. Se a segue na série natural dos números imediatamente após O, então
a = 1.
2. Se 1 é o número que convém a um conceito, então há um objeto que cai

sob o conceito.
3. Se 1 é o número que convém a um conceito; se o objeto x cai sob o con-

ceito F e se y cai sob o conceito F, então x = y; isto é, x é o mesmo que
y.

4. Se sob o conceito F cai um objeto e se, caso x caia sob o conceito F e y
caia sob o conceito F, seja possível concluir em geral que x = y, então 1
é o número que convém ao conceito F.

5. A relação de m a n estabelecida através da proposição:

"n segue na série natural dos números imediatamente após m" é
biunívoca.

Ainda não se está dizendo que para cada número há um outro que o
segue imediatamente ou ao qual ele segue imediatamente na série dos
números.

6. Todo número, exceto o O, segue na série natural dos números imediata-
mente após um número.

§ 79. A fim de poder demonstrar que após cada número (n) segue imediata-
mente, na série natural dos números, um número, deve-se exibir um conceito a que
este último convenha. Escolhemos para isto

"pertence à série natural dos números que termina em n",

que deve ser antes definido.
Repito inicialmente, com palavras um tanto diferentes, a definição de seguir

em uma série que dei em minha Begriffsschrift.
A proposição

*`se todo objeto com que x mantém a relação (p cai sob o conceito F, e_ se
em geral, para qualquer d, casa d caia sob o conceito F, todo objeto com
que d mantém a relação q caisah a conceito F. então y cai sob o conceito
F, qualquer que seja o conceito F"

significa o mesmo que
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"y segue após x na série-q>"

e que

"x precede a y na série-".

§ 80. Não será supérfluo acrescentar algumas observações. Ficando indeter-
minada a relação não é necessário conceber a série sob a forma de uma ordena-
ção espacial e temporal, embora não se excluam estes casos.

Poder-se-ia talvez considerar uma outra definição mais natural, por exemplo:
se partindo de x dirigirmos continuamente nossa atenção de um objeto a outro
com o qual mantenha a relação ço, e se deste modo chegamos finalmente a y, então
dizemos que y segue na série-q) após x.

Esta é uma maneira de investigar a questão, não uma definição. Que em sua
divagação nossa atenção chegue a y, é algo que pode depender de circunstâncias
subjetivas variadas, por exemplo, do tempo de que dispomos ou de nosso conheci-
mento das coisas. Que y siga após x na série-o, é algo que em geral absoluta-
mente nada tem a ver com nossa atenção e suas condições de deslocamento, mas
é uma questão objetiva, do mesmo modo que uma folha verde reflete certos raios
luminosos atinjam eles meus olhos ou não, provoquem uma sensação ou não, do
mesmo modo que um grão de sal é solúvel em água posto na água ou não, obser-
vado o processo ou não, e do mesmo_ modo que ele ainda permanece solúvel
mesmo não me sendo possível realizar a experiência.

A questão é, por meio de minha definição, elevada do domínio das possibili-
dades subjetivas ao da determinação objetiva. De fato: que de certas proposições
se siga uma outra, é algo objetivo, independente das leis do movimento de nossa
atenção, sendo indiferente que se efetue realmente o raciocínio ou não. Temos
aqui um critério para resolver a questão em todos os casos em que ela se possa
colocar, ainda que em casos particulares dificuldades exteriores nos impeçam de
aplicá-lo. Isto é irrelevante para a própria questão.

Nem sempre é preciso percorrer todos os membros intermediários, a partir
do membro inicial até um certo objeto, a fim de nos assegurarmos de que este
segue após aquele. Por exemplo, dado que na serie-q) b segue após a e c após b,
podemos, segundo nossa definição, concluir que c segue após a, sem mesmo
conhecer os membros intermediários.

Apenas por meio desta definição de seguir em uma série torna-se possível
reduzir o modo de inferência de n a (n + 1), que aparentemente é peculiar à mate-
mática, às leis lógicas gerais.

§ 81. Ora, se tivermos como relação tp aquela estabelecida de m a n pela
proposição

"n segue na série natural dos números imediatamente após m';

diremos, ao invés de "série-q), "série natural dos números".
Defino em seguida:

a proposição
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"y segue após x na série4p ou y é o mesmo que x "

significa o mesmo que

`5, pertence à série-(p que começa com x "

e que

"x pertence à série-g) que termina em y".
Portanto, a pertence à série natural dos números que termina em n se n segue

na série natural dos números após a ou é igual a a.' 12 2
§ 82. Cabe agora mostrar que — sob uma condição a ser ainda indicada —

o número que convém ao conceito

"pertence à série natural dos números que termina em n"

segue na série natural dos números imediatamente após n. Demonstra-se com isto
haver um número que segue na série natural dos números imediatamente após n,
não haver um último membro desta série. Esta proposição claramente não pode
ser fundamentada por vias empíricas ou por indução.

Efetuar a própria demonstração levar-nos-ia muito longe. Pode-se apenas
indicar concisamente seu andamento. Deve-se demonstrar

1. Se a segue na série natural dos números imediatamente após d, e se vale
para d:

o número que convém ao conceito
"pertence à série natural dos números que termina em d"
segue na série natural dos números imediatamente após d,

então vale também para a:

o número que convém ao conceito
"pertence à série natural dos números que termina em a"
segue na série natural dos números imediatamente após a.

Em segundo lugar, deve-se demonstrar que vale para O o que se enuncia de
d e a nas proposições acima formuladas, e em seguida inferir que isto vale tam-
bém para n, se n pertence à série natural dos números que começa com O. Esta
inferência é uma aplicação da definição que dei da expressão

"y segue após x na série natural dos números",

devendo-se tomar como conceito F o que de comum se enunciou sobre d e a, O e
n.

§ 83. A fim de demonstrar a proposição 1 do parágrafo anterior, devemos
mostrar ser a o número que convém ao conceito "pertence à série natural dos

1 " Se n não é um número, à série natural dos números que termina em n pertence apenas o próprio n. Que
esta proposição não cause espanto ! (N. do A.)
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números que termina em a, mas não é igual a a': E para isto deve-se ainda
demonstrar que este conceito tem a mesma extensão que o conceito "pertence à
série natural dos números que termina em d". Requer-se aqui a proposição de que
nenhum objeto que pertença à série natural dos números que começa com O pode
seguir após si próprio na série natural dos números. Isto pode ser também
demonstrado por meio de nossa definição de seguir em uma série, como está
acima indicado.' 03

Isto obriga-nos a impor, à proposição de que o número que convém ao
conceito

"pertence à série natural que termina em n"

segue na série natural dos números imediatamente após n, a condição de que n
pertença à série natural dos números que começa com O. Há para isto uma abre-
viação usual, que posso definir:

a proposição

"n pertence à série natural dos números que começa com O"

significa o mesmo que

'n é um número finito".

Podemos então assim exprimir a última proposição: nenhum número finito
segue após si próprio na série natural dos números.

Números infinitos

§ 84. Aos números finitos opõem-se os infinitos. O número que convém ao
conceito "número finito" é infinito. Designemo-lo, digamos, por 00 1 . Se ele fosse
finito, não poderia seguir após si próprio na série natural dos números. Pode-se
porém mostrar que oo o faz.

Não há no número oo assim definido absolutamente nada misterioso ou
surpreendente. "O número que convém ao conceito F é oo 1 " não quer dizer nada
mais nada menos que: há uma relação que coordena biunivocamente os objetos
que caem sob o conceito F aos números finitos. Isto tem, conforme nossas defini-
ções, um sentido inteiramente claro e inequívoco; e isto basta para legitimar o uso
do sinal 00 1 e assegurar-lhe um significado. Que não possamo formar nenhuma
representação de um número infinito, é algo inteiramente irrelevante e aplicável
igualmente aos números finitos. Nosso número 00 tem deste modo um caráter tão
determinado quanto qualquer número finito: pode sem dúvida ser reconhecido
novamente como o mesmo e distinguido de qualquer outro.

1 " E. Schroeder parece encarar (ob. cit., p. 63) esta proposição como conseqüência de uma maneira de
designar que se poderia conceber diferente. Faz-se notar também aqui o inconveniente, prejudicial a toda sua
exposição deste assunto, de não se saber ao certo se o número é um sinal, e então qual seu significado, ou
se ele é propriamente este significado. De serem estipulados diferentes sinais, de modo que o mesmo sinal
nunca se repita, não se segue ainda que eles tenham também significados diferentes. (N. do A.)
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§ 85. Recentemente G. Cantor introduziu os números infinitos em uma obra
notável.' " Estou inteiramente de acordo com ele quanto à crítica à idéia de que
em princípio apenas os números finitos poderiam ser admitidos como efetiva-
mente reais. Sensivelmente perceptíveis espaciais, não o são nem estes, nem as fra-
ções, nem os números negativos, irracionais e complexos, e se chamamos de efeti-
vamente real o que produz efeitos nos sentidos, ou ao menos o que produz efeitos
que podem ter como conseqüências próximas ou remotas percepções sensíveis,
então decerto nenhum desses números é efetivamente real. Mas também não
necessitamos absolutamente de tais percepções como fundamentos para a
demonstração de nossos teoremas. Um nome ou sinal, se introduzido de maneira
logicamente inatacável, pode ser empregado em nossas investigações sem receio,
e nosso número , é assim tão legítimo quanto o dois ou o três. 	 •

Concordando, como creio, com Cantor neste ponto, divirjo um pouco dele,
porém, na terminologia. Ele chama meu número de "potência", enquanto seu
conceito' 55 de número faz referência à ordenação. É certo que os números finitos
resultam independentes da seqüência em série, mas não os infinitamente grandes.
Ora, o uso lingüístico da palavra "número" e da questão "quantos?" não contém
nenhuma alusão a uma ordenação determinada. O número de Cantor responde
antes à questão "que lugar ocupa na sucessão o último membro?". Minha termi-
nologia parece por isso concordar melhor com o uso lingüístico. Quando o signifi-
cado de uma palavra é ampliado, deve-se cuidar para que o maior número possí-
vel de proposições gerais mantenham sua validade, e sobretudo proposições tão
fundamentais quanto o é para o número a independência em relação à seqüência
em série. Não se fez para nós necessária absolutamente nenhuma ampliação, visto
que nosso conceito de número inclui-imediatamente também os números infinitos.

§ 86. Para obter os números infinitos, Cantor introduz o conceito relacional
de seguirem uma sucessão, que diverge do meu "seguir em uma série". Segundo
ele, surgiria uma sucessão, por exemplo, se os números finitos positivos inteiros
fossem ordenados de tal modo que os ímpares, tomados à parte, seguissem um
após outro em sua seqüência natural, o mesmo ocorrendo com os pares, estipulan-
do-se além disto que cada par seguisse após cada ímpar. Nesta sucessão O, por
exemplo, seguiria após 13. Nenhum número, porém, precederia imediatamente a
O. Ora, trata-se de um caso que nunca poderia ocorrer segundo minha definição de
seguir em uma série. Pode-se demonstrar rigorosamente, sem utilizar nenhum
axioma da intuição, que se y segue na série-q) após x, há um objeto que nesta
série precede imediatamente a y. Parecem-me faltar ainda definições precisas de
seguir em uma sucessão e do número cantoriano. Cantor recorre então a uma "in-
tuição interna" um tanto misteriosa, onde deveria esforçar-se por obter uma
demonstração a partir de definições, o que seria de fato possível. Pois acredito
antever como estes conceitos poderiam ser determinados. De qualquer maneira,
não desejo absolutamente atingi-los em sua legitimidade ou fecundidade. Pelo

° 4 Grundlagen einer allgemeinen Mannichfaltigkeitslehre, Leipzig, 1883. (N. do A.)
15 5 Esta expressão aparentemente contradiz a objetividade do conceito, acima acentuada; mas subjetiva
aqui é apenas a terminologia. (N. do A.)
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contrário, saúdo nestas investigações uma ampliação da ciência, especialmente
por abrir-se um caminho puramente aritmético até os números (potências) infini-
tamente grandes superiores.



Conclusão

§ 87. Espero ter neste escrito tornado verossímil que as leis aritméticas sejam
juízos analíticos, e conseqüentemente a priori. A aritmética seria portanto apenas
uma lógica mais desenvolvida, cada proposição aritmética uma lei lógica, embora
derivada. As aplicações da aritmética à explicação da natureza seriam elabora-
ções lógicas de fatos observados; 1 ° 6 calcular seria deduzir. As leis numéricas não
necessitariam, como acredita Baumann 1 ° 7 , de confirmação prática para serem
aplicáveis ao mundo exterior; pois no mundo exterior, na totalidade do espacial,
não há conceitos, propriedades de conceitos e números. Portanto, as leis numéri-
cas não são propriamente aplicáveis às coisas exteriores: não são leis da natureza.
São porém aplicáveis às coisas exteriores: não são leis da natureza. São porém
aplicáveis a juízos que valem para coisas do mundo exterior: são leis das leis da
natureza. Não assertam uma conexão entre fenômenos da natureza, mas uma
conexão entre juízos; e entre estas incluem-se também as leis da natureza.

§ 88. Kant 08 subestimou o valor dos juízos analíticos — como conse-
qüência de uma determinação demasiadamente estreita de seu conceito — embora
pareça ter pressentido o conceito mais amplo aqui utilizado' ". Na base de sua
definição, a divisão em juízos analíticos e sintéticos não é exaustiva. Ele pensa no
caso do juízo afirmativo universal. Pode-se- então falar de um conceito sujeito e
perguntar se o conceito predicado está — conforme a definição — contido nele.
Como fazê-lo, porém, quando o sujeito for um objeto singular? Quando tratar-se
de um juízo existencial? Não se pode então absolutamente falar, neste sentido, de
um conceito sujeito. Kant parece conceber o conceito determinado por caracterís-
ticas coordenadas; esta é contudo uma das maneiras menos fecundas de formar
conceitos. Passando em revista as definições dadas acima, dificilmente encontrar-
se-á uma desta espécie. O mesmo vale para as definições realmente fecundas em
matemática, por exemplo a de continuidade de uma função. Não temos aí uma
série de características coordenadas, mas uma ligação mais íntima, eu diria orgâ-

1 0 8 A própria observação já implica uma atividade lógica. (N. do A.)
' 07 Ob. cit., vol. II, p. 670. (N. do A.)
1 " Ob. cit., III, p. 39 ss. (N. do A.)
1 " Na p. 43 ele diz que uma proposição sintética apenas pode ser avaliada à luz do princípio de contradi-
ção pressupondo-se uma outra proposição sintética. (N. do A.)
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nica, de determinações. Pode-se representar intuitivamente a diferença por uma
imagem geométrica. Representando-se os conceitos (ou suas extensões) por
regiões de um plano, ao conceito definido por características coordenadas corres-
ponde a região comum a todas as regiões associadas às características, ela será
circunscrita por parte de seus limites. No caso de uma tal definição trata-se —
para falar por imagens — de empregar as linhas já dadas de maneira nova a fim
de delimitar uma região. ' 1 ° Mas não aparece aí nada essencialmente novo. As
determinações fecundas de conceito traçam limites que absolutamente ainda não
haviam sido dados. O que deles se pode concluir, não é possível antever; não se
tira simplesmente da caixa o que nela se havia posto. Estas conseqüências
ampliam nosso conhecimento e dever-se-ia, segundo Kant, considerá-las como
sintéticas; no entanto, podem ser demonstradas de maneira puramente lógica,
sendo pois analíticas. Estão de fato contidas nas definições, mas como a planta na
semente, e não como a viga em uma casa. Freqüentemente são necessárias várias
definições para demonstrar uma proposição, que conseqüentemente não está con-
tida em nenhuma particular, seguindo-se contudo de todas em conjunto, de manei-
ra puramente lógica.

§ 89. Devo também contradizer a generalidade da afirmação de Kant:'11
sem a sensibilidade nenhum objeto nos seria dado. O zero e o um são objetos que
não nos podem ser dados sensivelmente. Mesmo aqueles que consideram os núme-
ros menores como intuíveis devem contudo conceder que nenhum número maior
que I 000 (1 ° 0 ° 0" lhes pode ser dado intuitivamente, e que apesar disto sabemos
muito a seu respeito. Talvez Kant tenha empregado a palavra "objeto" em sentido
um tanto diferente; mas neste caso o zero, o um, nosso oo 1 , ficam fora de toda
consideração; pois conceitos, também não o são, e Kant requer que mesmo aos
conceitos se junte um objeto na intuição.

A fim de não me expor a repreensões por lançar críticas mesquinhas contra
um espírito que apenas podemos encarar com admiração e reconhecimento, creio
dever salientar também nossa concordância, que prevalece amplamente. Para alu-
dir aqui apenas ao mais imediato, vejo em Kant o grande mérito de ter feito a dis-
tinção entre juízos sintéticos e analíticos. Ao chamar as verdades geométricas de
sintéticas e a priori, revelou sua verdadeira natureza. E vale repeti-lo ainda uma
vez, por ser algo ainda freqüentemente ignorada. Se Kant errou no que concerne
à aritmética, isto não afeta essencialmente, creio eu, seu mérito. Importava-lhe a
existênir de juízos sintéticos a priori; que eles apareçam apenas na geometria, ou
també na aritmética, é de menor importância.

§ 90. Não pretendo ter tornado mais do que verossímil a natureza analítica
das proposições aritméticas, visto que ainda se pode duvidar que sua demonstra-
ção possa ser conduzida a partir de leis puramente lógicas, que em alguma parte
não se tenha imiscuído uma premissa de outra espécie. Nem é esta dúvida comple-

" ° O mesmo ocorre quando as características são ligadas por "u". (N. do A.)
" ' Ob. cit., III, p. 82. (N. do A.)
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tamente enfraquecida pelas indicações que dei com respeito à demonstração de
algumas proposições; ela pode ser afastada apenas por meio de uma cadeia de
raciocínio sem lacunas, de modo que não seja dado nenhum passo que não se con-
forme a um dos poucos modos de inferência reconhecidos como puramente lógi-
cos. Talvez até hoje não se tenha)issim conduzido nenhuma demonstração; visto
que os matemáticos se contentam com que cada passagem a um novo juízo se evi-
dencie correta, sem indagar pela natureza desta evidência, se lógica ou intuitiva.
Este progresso é freqüentemente muito complexo, e equivalente a várias inferên-
cias simples, entre as quais pode insinuar-se ainda algo retirado da intuição. Pro-
cede-se aos saltos, nascendo daí a aparência de uma variedade enorme de modos
de inferência em matemática; pois quanto maiores os saltos, maior o número de
combinações de inferências simples e axiomas intuitivos de que podem fazer as
vezes. Entretanto, freqüentemente uma tal passagem é imediatamente evidente,
não vindo à consciência as etapas intermediárias, e como ela não se apresenta
como um dos modos de inferência reconhecidamente lógicos, tendemos no pri-
meiro momento a considerar esta evidência como intuitiva, e a verdade concluída
como sintética, mesmo quando o domínio de validade estende-se além do intuível.

Por estas vias não é possível separar o sintético, que repousa sobre a intui-
ção, do puramente analítico. Deste modo não conseguimos tampouco reunir com-
pleta e seguramente os axiomas da intuição, de modo a poder toda demonstração
matemática ser conduzida, a partir exclusivamente destes axiomas, segundo as
leis lógicas.

§ 91. Impõe-se portanto a exigência de que sejam evitados todos os saltos na
inferência. Que seja tão difícil satisfazê-la, isto deve-se à morosidade de um proce-
dimento passo a passo. Toda demonstração um pouco mais complicada ameaça
tornar-se enormemente longa. Além disto, a imensa variedade de formas lógicas
estampadas na linguagem dificulta a delimitação de um conjunto de modos de
inferência suficiente para todos os casos e que se pudesse facilmente abarcar.

A fim de atenuar estes obstáculos, inventei minha conceitografia. Ela deve
tornar as expressões mais concisas e compreensíveis, e operar com poucas formas
fixas, à maneira de um cálculo, de modo a não permitir nenhuma , passagem que
não seja conforme a regras estabelecidas de uma vez por todas.' ' 2 Nenhuma
razão poderá então introduzir-se desapercebidamente. Demonstrei assim 13 sem
emprestar nenhum axioma da intuição, uma proposição que à primeira vista pode-
ria ser tomada como sintética, e aqui formulo assim:

Se a relação de cada membro de uma série ao sucessor imediato é unívoca,
e se nesta série m e y seguem após x, então nesta série y precede m, ou coincide
com m, ou segue após m.

11 s Ela deve contudo ter condições de exprimir não apenas as formas lógicas, como a notação booleana,
mas também um conteúdo. (N. do A.)
1 3 Begriffsschrffl, Halle a/S, 1879, p. 86, fórmula 133. (N. do A.)
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A partir desta demonstração pode-se perceber que proposições que ampliem
nosso conhecimento podem conter juízos analíticos.'

Outros números

§ 92. Limitamos até aqui nosso exame aos números cardinais. Voltemo-nos
agora às outras espécies de números e tentemos utilizar neste campo mais amplo
o que aprendemos no mais estreito.

A fim de esclarecer o sentido da questão da possibilidade de um certo núme-
ro, Hankel diz:" 5

"Uma coisa, uma substância que existe independentemente fora do sujeito
pensante e dos objetos que a fazem surgir, um princípio independente, como para
os pitagóricos, o número hoje não o é mais. A questão da existência pode por isso
referir-se apenas ao sujeito pensante ou ao objeto pensado, cujas relações o núme-
ro representa. Vale como impossível para os matemáticos estritamente apenas o
que é logicamente impossível, isto é, autocontraditório. Que não se podem neste
sentido admitir números impossíveis, é algo que não requer demonstração. Se
'entretanto os números em questão são logicamente possíveis, seu conceito defi-
nido de modo claro e determinado, e portanto sem contradição, esta questão pode
apenas reduzir-se a saber se há para eles, no domínio do real, ou do que é efetivo
na intuição, do atual, um substrato, objeto nos quais os números, e portanto as
relações intelectuais do tipo determinado, se manifestem".

§ 93. A primeira proposição deixa-nos em dúvida quanto a existirem os nú-
meros, segundo Hankel, no sujeito pensante, nos objetos que os.fazem surgir ou
em ambos. De qualquer modo, em sentido espacial não estão nem dentro nem
fora, seja do sujeito, seja do objeto. Estão porém fora do sujeito, no sentido de não
serem subjetivos. Enquanto cada indivíduo apenas pode sentir sua dor, seu prazer,
sua fome, apenas pode ter suas sensações de som e cor, os números podem ser
objetos comuns a muitos, e são de fato precisamente os mesmos para
todos não apenas estados internos mais ou menos semelhantes de diferentes indi-
víduos. Quando Hankel pretende remeter a questão da existência ao sujeito pen-
sante, parece com isto convertê-la em questão psicológica, o que absolutamente
não é. A matemática não se ocupa com a natureza de nossa alma, devendo ser-lhe
completamente indiferente a maneira como seja respondida uma questão psicoló-
gica qualquer.

§ 94. Merece também reparos que ao matemático apenas valha como impos-
sível o que seja autocontraditório. Um conceito é admissível ainda que suas carac-

1" 4 Esta demonstração será considerada ainda demasiadamente extensa, inconveniente que parece ser tal-
vez mais do que compensado pela certeza quase incondicionada da inexistência de erro ou lacuna. Meu obje-
tivo era então o de reduzir tudo ao m nor número possível de leis lógicas as mais simples possíveis.
Conseqüentemente, usei apenas um únici modo de inferência. Indiquei porém já naquela ocasião, na p. 7 do
Prefácio, que, para uma aplicação mais ampla, seria aconselhável admitir mais modos de inferência. Isto
poderia ser feito sem prejudicar a força conclusiva da cadeia de inferências, obtendo-se uma abreviação
significativa. (N. do A.)
" 5 Ob. cit., pp. 6 e 7. (N. do A.)
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terísticas impliquem contradição; deve-se ape ias não pressupor que algo caia sob
ele. Mas, por não implicar contradição, não se pode concluir ainda que algo caia
sob ele. De resto, como seria possível demonstrar que um conceito não implica
contradição? Isto não é de modo algum sempre evidente. De que não se vê contra-
dição não se segue que não haja alguma, e o caráter determinado da definição não
garante nada. Hankel denionstra 116 que um sistema numérico complexo, fechado,
superior aos ordinários e submetido a todas as leis da adição e multiplicação
implica contradição. Isto deve, a bem dizer, ser demonstrado; não se pode vê-lo
imediatamente. Antes que isto acontecesse alguém poderia sempre, com o uso de
um tal sistema numérico, chegar a resultados admiráveis, cuja fundamentação
não seria pior que aquela que Hankel 17 confere às proposições sobre determi-
nantes por meio dos números alternantes; pois quem garante não estar contida
também em seu conceito uma contradição oculta? E mesmo que se pudesse
excluir esta possibilidade no que concerne a uma quantidade qualquer de unidades
alternantes, ainda não se seguiria que houvesse tais unidades. E é precisamente
disto que precisamos. Tomemos como exemplo a proposição 18 do Livro I dos
Elementos de Euclides:

"Em todo triângulo o maior lado opõe-se ao maior ângulo".
Para demonstrá-la, Euclides retira do lado AC um segmento AD igual ao

menor lado AB, recorrendo aí a uma construção anterior. A demonstração
desmoronaria se não houvesse um tal ponto, e não basta que não se descubra no
conceito "ponto em AC cuja distância em relação a A é igual à de B" nenhuma
contradição. Em seguida B é ligado a D. Que haja uma tal reta é também uma
proposição que sustenta a demonstração.

§ 95. Rigorosamente, apenas é possível estabelecer a ausência de contradi-
ção em um conceito demonstrando-se que algo cai sob ele. O inverso seria um
erro. Neste erro incorre Hankel, quando diz a respeito da equação x + b = c:118

"É evidente que, se b> c, não há nenhum número x na série 1, 2, 3, . . . que
soluciona o problema em questão: a subtração é então impossível. Nada nos im-
pede contudo de encarar neste caso a diferença (c — b) como um sinal que solu-
ciona o problema, e com o qual se deve operar precisamente como se fosse um
sinal numérico da série 1, 2, 3, . . . ".

No entanto, algo impede-nos de encarar simplesmente (2 — 3) como sinal
que soluciona o problema; pois um sinal vazio, a bem dizer, não soluciona o pro-
blema; sem um conteúdo, ele é apenas tinta ou Impressão sobre o papel, tendo
enquanto tal propriedades físicas, mas não a de resultar em 2 quando aumentado
em 3. Ele não seria propriamente um sinal, e usá-lo como tal seria um erro lógico.
Mesmo no caso em que c> b, a solução do problema não é o sinal ("c — b 9, e sim
seu conteúdo.

§ 96. Poder-se-ia dizer do mesmo modo: entre os números conhecidos não
há nenhum que satisfaça simultaneamente as duas equações

" 8 Ob. Cit., pp. 106 e 107. (N. do A.)
" Ob. cit., § 35. (N. do A.)
" 8 Ob. cit., p. 5; analogamente E. Kossak, ob. cit., p. 17, no final. (N. do A.)
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x + 1 = 2 e x + 2 = 1;

mas nada nos impede de introduzir um sinal que solucione o problema. Dir-se-á:
o problema implica contradição. Decerto, requerendo-se como solução um núme-
ro real ou complexo ordinário; ampliemos porém nosso sistema numérico, crie-
mos números que satisfaçam as exigências. Aguardemos para ver se alguém nos
aponta uma contradição. Quem pode saber o que é possível com respeito a estes
novos números? A univocidade da subtração não poderá decerto ser mantida;
mas devemos renunciar também à univocidade da extração de raiz se preten-
dermos introduzir os números negativos; com os números complexos o cálculo de
logaritmos torna-se multívoco.

Criemos também números que permitam somar séries divergentes. Não !
Também o matemático nada pode criar arbitrariamente, não mais do que o geó-
grafo; também ele apenas pode descobrir o que há e nomeá-lo.

Padece deste erro a teoria formal das frações, números negativos e comple-
xos. 79 Exige-se que as regras de cálculo conhecidas mantenham-se na medida do
possível para os números recém-introduzidos, e derivam-se daí propriedades e
relações gerais. Se em parte alguma se esbarra em contradição, a introdução dos
novos números é tida por legítima, como se não obstante uma contradição não
pudesse estar oculta em alguma parte, e como se a ausência de contradição já
fosse existência.

§ 97. Que este erro tão facilmente se cometa deve-se a uma distinção insufi-
ciente entre conceitos e objetos. Nada nos impede de empregar o conceito "raiz
quadrada de — 1"; mas não temos por isso o direito de fazê-lo preceder de artigo
definido e encarar a expressão "a raiz quadrada de — 1" como dotada de sentido.
Sob a pressuposição de que i 2 = — 1, podemos demonstrar a fórmula que exprime
o seno de um múltiplo do ângulo a por meio do seno e coseno do próprio a; mas
não podemos esquecer que a proposição carrega consigo a condição i 2 — 1, que
não podemos simplesmente dispensar. Se não houvesse nada cujo quadrado fosse
— 1, a equação não deveria, por força de nossa demonstração, ser correta,' "
visto que a condição i2 = — 1, de que sua validade aparece dependente, não seria
nunca preenchida. Seria como utilizar em uma demonstração geométrica uma
linha auxiliar que não pudesse de modo algum ser traçada.

§ 98. Hankel 121 introduz duas espécies de operações, que chama de lítica e
tética, determinadas por certas propriedades que devem possuir. Não há o que
dizer contra isto, desde que não se pressuponha haver tais operações, e objetos
como seus resultados.'" Mais adiante' ' 3 designa por (a + b) uma oper4ao téti-
ca, perfeitamente unívoca e associativa, e por (a — b) a operação lítica correspon-
dente, também perfeitamente unívoca. Uma operação? Qual? Uma qualquer?
Esta não é então uma definição de (a + b); e se não houver nenhuma? Se a pala-

" 9 Ocorre algo setnelhante com os números infinitos de Cantor. (N. do A.)
129 Poderia sempre ser possível demonstrá-la rigorosamente de outra maneira. (N. do A.)
121 Ob. cit., p. 18. (N. do A.)
122 É propriamente o que já faz Hankel ao empregar a equação O (c.b). a. (N. do A.)
123 Ob. cit., p. 29. (N. do A.)
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vra "adição" ainda não tivesse significado, seria logicamente admissível dizer:
desejamos chamar de adição uma operação como esta; mas não se pode dizer:
uma tal operação deve chamar-se a adição e ser designada por (a + b), sem antes
estabelecer que há uma e apenas uma. Não se pode empregar em um lado da
equação definitória o artigo indefinido e no outro o definido. Em seguida, Hankel
diz simplesmente: "o módulo da operação", sem ter demonstrado que há um e
apenas um.

§ 99. Em suma, esta teoria puramente formal é insuficiente. Seu valor é ape-
nas este: demonstra-se que se operações têm certas propriedades, como a associa-
tividade e a comutatividade, valem para ela certas proposições. Ora, mostra-se
que a adição e a multiplicação, já conhecidas, têm estas propriedades, podendo-se
então formular imediatamente estas proposições a seu respeito, sem repetir por
extenso a demonstração em cada caso. Apenas por meio desta aplicação a opera-
ções dadas de outro modo, são obtidas as proposições aritméticas conhecidas.
Entretanto, absolutamente nada nos permite acreditar que a adição e a multipli-
cação possam ser introduzidas por esta via. Oferece-se apenas uma orientação
para as definições, e não as próprias definições. Diz-se: o nome "adição" deve ser
dado apenas a uma operação tética, perfeitamente unívoca e associativa, e deste
modo a operação que deve ser assim chamada ainda não é de maneira alguma
indicada. Portanto, nada impediria de chamar a multiplicação de adição e desig-
ná-la por (a + b), e ninguém poderia dizer com certeza se 2 + 3 é 5 ou 6.

§ 100. Se abandonamos este ponto de vista puramente formal, parece ofere-
cer-se outra via, a partir do fato de que, simultaneamente à introdução de novos
números, seria ampliado o significado das palavras "soma" e "produto". Toma-se
um objeto, digamos a Lua, e define-se: a Lua multiplicada por si própria será —1.
Teremos então a Lua como uma raiz quadrada de — 1. Esta definição parece
permissível, visto que absolutamente não decorre do significado atual de multipli-
cação o sentido de um produto como este, podendo portanto ser estipulado
arbitrariamente no momento da ampliação deste significado. Mas precisamos
também do produto de um número real pela raiz quadrada de Preferimos por
isso escolher para raiz quadrada de — 1 o espaço de tempo de um segundo, desig-
nando-o por i. Entendemos então por 3i o espaço de tempo de 3 segundos, etc. '
Que objeto designaremos então, digamos, por 2 3i? Que significado deveria ser
dado neste caso ao sinal de mais? Ora, isto deve ser estipulado de modo geral, o
que decerto não será fácil. Entretanto, admita-se agora termos assegurado um sen-
tido a cada sinal da forma a + bi, e de fato um sentido tal que valham as proposi-
ções conhecidas sobre a adição. Deveríamos em seguida estipular que deve valer
em geral

1 2 4 Com o mesmo direito, poderíamos escolher também para raiz quadrada de — 1 uma certa quantidade
de eletricidade, uma certa superficie, etc., devendo então evidentemente estas diferentes raízes ser designadas
de maneira diferente. Que se possa aparentemente criar de modo tão arbitrário muitas raízes quadradas de
— 1, torna-se menos surpreendente se lembramos que o significado de raiz quadrada não está ainda estipu-
lado definitivamente antes destas estipulações, mas somente é determinado por meio delas. (N. do A.)



274	 FREGE

(a + bi) (c + di) = ac — bd + i (ad + bc),

o que seria determinar a multiplicação de modo mais amplo.
§ 101. Poderíamos demonstrar a fórmula para cos (na), se soubéssemos que

da igualdade de números complexos se segue a igualdade das partes reais. Isto
deveria depreender-se do sentido de a + bi, que admitimos aqui como dado. A
demonstração valeria apenas para o sentido de números complexos, sua soma e
produto, que estipulamos. Ora, como no caso de um inteiro real n e um real a i
não aparece mais na equação, somos tentados a concluir: é portanto completa-
mente indiferente que i signifique um segundo, um milímetro ou qualquer outra
coisa, desde que valham nossas proposições sobre adição e multiplicação; apenas
elas importam; não é preciso preocupar-se com o resto. Talvez seja possível esti-
pular o significado de a + bi, soma e produto, de maneira diferente, de modo a
continuarem valendo aquelas proposições; mas não é indiferente que se possa
encontrar em geral algum sentido para estas expressões.

§ 102. Age-se freqüentemente como se a mera exigência já fosse sua satisfa-
ção. Exige-se que a subtração,' 2 5 a divisão e a extração de raiz sejam sempre
efetuáveis, e julga-se que já se fez o bastante. Por que não exigir também que por
três pontos quaisquer se trace uma reta? Por que não exigir que para um sistema
numérico complexo tridimensional valham todas as proposições de adição e
multiplicação que valem para um sistema real? Porque estas exigências implicam
contradição. Pois bem, demonstre-se antes que aquelas outras exigências não
implicam contradição. Antes de fazê-lo, o tão almejado rigor não passa de apa-
rência e ilusão.

Em um teorema geométrico não aparece a linha auxiliar usada, digamos, na
demonstração. Talvez várias sejam possíveis, por exemplo quando se pode esco-
lher um ponto arbitrariamente. No entanto, por mais dispensável que possa ser
cada uma em particular, a força da demonstração depende da possibilidade de tra-
çar uma linha da espécie requerida. A mera exigência não basta. Também em
nosso caso não é indiferente para a força da demonstração que "a + bi "tenha um
sentido ou seja mera tinta impressa. Não é suficiente para isso exigir que ela tenha
um sentido, ou dizer que o sentido deve ser a soma de a e bi, se não foi anterior-
mente definido o que significa "soma" neste caso, e se não foi legitimado o empre-
go do artigo definido.

§ 103. Contra nossa tentativa de estipular o sentido de "1" podem ser feitas
várias objeções. Com ela introduzimos na aritmética algo que lhe é completa-
mente estranho, o tempo. Os segundos, não mantêm absolutamente nenhuma rela-
ção intrínseca com os números reais. As proposições demonstradas por meio dos
números complexos seriam juízos a posteriori, ou ao menos sintéticos, se não hou-
vesse nenhuma outra espécie de demonstração, ou se não fosse possível encontrar
para i, nenhum outro sentido. De qualquer maneira, devemos começar pela tenta-
tiva de mostrar que todas as proposições da aritmética são analíticas.

' 25 Cf. Kossak, ob. cit., p. 17. (N. do A.)
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Quando Kossak 12 a diz, a propósito do número complexo:
"Ele é a representação composta de grupos heterogêneos de elementos

iguais",' 2 7 parece impedir assim que algo estranho se imiscua; mas esta aparên-
cia é de fato apenas conseqüência do caráter indeterminado da expressão. Não se
obtém absolutamente nenhuma resposta quanto ao que significa propriamente 1
+ i: a representação de uma maçã e uma pêra, ou a de dor de dente e gota? Não
pode significar ambos ao mesmo tempo, porque neste caso 1 + i não seria sempre
igual a 1 + Dir-se-á: isto depende da estipulação, particular. Ora, não temos
também na proposição de Kossak ainda absolutamente nenhuma definição de nú-
mero complexo, mas apenas uma orientação geral para ela. Entretanto, é preciso
mais; devemos saber de modo determinado o que "1" significa, e se pretendês-
semos então responder, seguindo aquela orientação, a representação de uma pêra,
introduziríamos novamente algo estranho à aritmética.

O que se costuma chamar de representação geométrica dos números comple-
xos tem, sobre as tentativas até aqui examinadas, ao menos a vantagem de que
nela 1 e i não aparecem sem nenhuma conexão, heterogêneos, mas o segmento
considerado como representação de i mantém uma relação regular com o seg-
mento pelo qual 1 é representado. Aliás, não é estritamente correto que 1 signifi-
que aqui um certo segmento, i um outro perpendicular a ele e do mesmo compri-
mento; pelo contrário, 1 tem sempre o mesmo significado. Um número complexo
indica aqui como o segmento que vale como sua representação pode resultar de
um segmento dado (segmento-unidade) por multiplicação, divisão e rotação.' 28
Mas também aqui todo teorema cuja demonstração deve apoiar-se sobre a exis-
tência de um número complexo aparecerá dependente da intuição geométrica, e
portanto como sintético.

§ 104. De que maneira nos devem pois ser dados as frações, os números irra-
cionais e complexos? Se recorremos à intuição, introduzimos na aritmética algo
estranho; mas se apenas determinamos o conceito de um tal número por meio _de
notas características, se apenas exigimos que o número tenha certas propriedades,
nada garante que de fato algo caia sob o conceito e responda às nossas exigências,
e entretanto é precisamente sobre isto que algumas demonstrações se devem
apoiar.

Ora, o que acontece no caso dos números naturais? Não nos é realmente per-
mitido falar de 1 000 (+00: 0") antes de nos serem dados na intuição tantos obje-
tos? Trata-se, até aí, de um sinal vazio? Não ! Ele tem um sentido completamente
determinado, embora seja psicologicamente impossível, já tendo em vista a peque-
na duração de nossa vida, trazer à consciência tantos objetos,' 29 mas apesar
disto 1 000 (100; °°°) é um objeto cujas propriedades podemos conhecer, embora
não sendo intuível. Convencemo-nos disto mostrando, ao ser introduzido para a

12 Ob. cit., p. 17. (N. do A.)
12 7 Cf. sobre a expressão "representação", § 27; sobre "grupo", o que se disse a respeito de "agregado" nos
§§ 23 e 25; sobre a igualdade dos elementos, §§ 34-39. (N. do A.)
' 29 Por simplicidade, ignorei aqui os incomensuráveis. (N. do A.)
129 Um simples cálculo aproximado mostrará que milhões de anos não saiam suficientes. (N. do A.)
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potência o sinal a", que por meio dele exprime-se sempre um e apenas um número
positivo inteiro, se a e n forem números positivos inteiros. Como se pode fazê-lo,
é algo cuja exposição( pormenorizada nos levaria muito longe. A maneira como
definimos no § 74 o zero, no § 77 o um e no § 84 o número infinito Do i , e a indica-
ção da demonstração de que após cada número finito segue imediatamente um nú-
mero na série natural dos números (§§ 82 e 83) permitirão que se perceba de
modo geral o caminho a seguir.

Importará finalmente, também no caso da definição das frações, números
complexos, etc., apenas procurar um conteúdo judicável que possa ser convertido
em uma equação cujos lados sejam precisamente os novos números. Em outras
palavras: devemos estipular para tais números o sentido de um juízo de reconheci-
mento. Caberá atentar então às dúvidas que examinados com respeito a uma tal
transformação (§§ 63-68). Procedendo neste caso da mesma maneira que naquele,
os novos números ser-nos-ão dados como extensões de conceitos.

§ 105. Explica-se facilmente, a meu ver, por esta concepção dos números,'
o encanto que exerce sobre nós a ocupação com a aritmética e ,a análise. Poder-
se-ia dizer, modificando-se uma proposição conhecida: o objeto próprio da razão
é a razão. Ocupamo-nos em aritmética com objetos que não conhecemos como
algo estranho, exterior, pela mediação dos sentidos, e sim com objetos que são
dados imediatamente à razão, e que ela pode perscrutar completamente, como o
que possui de mais próprio,' 3 1

E no entanto, ou antes precisamente por isso, estes objetos não são quimeras
subjetivas. Não há nada mais objetivo que as leis aritméticas.

§ 106. Recapitulemos brevemente o curso de nossa investigação ! Após ter-
mos estabelecido que o número não é nem um aglomerado de coisas nem uma sua
propriedade, e que não é tampouco um produto subjetivo de processos da alma,
mas que a indicação numérica enuncia algo objetivo sobre um conceito, tentamos
inicialmente definir os números singulares 0, 1, etc., e o progresso na série dos nú-
meros. A primeira tentativa fracassou, pois definimos apenas aquele enunciado
sobre conceitos, e não separadamente o 0 e o 1, que são apenas partes dele. Como
conseqüência, não podíamos demonstrar a igualdade de números. Evidenciou-se
que o número com que se ocupa a aritmética deve ser apreendido não como um
atributo dependente, mas de modo substantivo.' 32 O número apareceu assim
como um objeto que se pode reconhecer novamente, embora não como um objeto
fisico ou mesmo espacial, nem como um de que pudéssemos esboçar uma imagem
por meio da imaginação. Estabelecemos então o princípio de que' uma palavra não
deve ser definida isoladamente, e sim no contexto de uma proposição, cuja
obediência basta, creio eu, para evitar a concepção fisica do número sem

13 Poder-se-ia chamá-la também de formalista. No entanto, ela é completamente diferente da concepção
acima criticada sob este nome. (N. do A.)
13 ' Não pretendo com isto absolutamente negar que sem impressões sensíveis seríamos tão estúpidos como
uma porta e nada saberíamos sobre os números nem sobre coisa alguma; mas esta proposição psicológica
carece aqui de qualquer importância. Devido ao perigo constante de confusão entre duas questões fundamen-
talmente diferentes, saliento-o ainda uma vez. (N. do A.)
13 2 Esta diferença corresponde àquela entre "azul" . e "a cor do céu". (N. do A.)
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recair na psicológica. Ora, há uma espécie de proposições que devem ter um senti-
do para cada objeto, que são as proposições de reconhecimento, diamadas, no
caso dos números, de equações. Também a indicação numérica, vimos, deve ser
apreendida como equação. Importava pois estabelecer o sentido de uma equação
numérica, exprimi-lo sem fazer uso dos numerais ou da palavra "número". Encon-
tramos a possibilidade de coordenar biunivocamente os objetos que caem sob um
conceito F aos que caem sob um conceito G como conteúdo de um juízo de
reconhecimento de números. Nossa defmição teve pois que apresentar esta possi-
bilidade como equivalente a uma equação numérica. Lembramos casos semelhan-
tes: a definição de direção a partir do paralelismo, de forma a partir da seme-
lhança, etc.

§ 107. Levanta-se então a questão: quando estamos autorizados a apreender
um conteúdo como o de um juízo de reconhecimento? Deve para isto ser preen-
chida a condição de que o lado esquerdo da suposta equação possa ser substituído
pelo lado direito em todo juízo, sem prejuízo para sua verdade. Ora, sem passar
a definições ulteriores, não conhecemos nenhum outro enunciado sobre os lados
esquerdo ou direito de uma tal equação senão precisamente o de igualdade. Foi
preciso portanto demonstrar a substituibilidade apenas em uma equação.

Entretanto, persistia ainda uma dúvida. Uma proposição de recónhecimento
deve ter sempre um sentido. Se apreendemos a possibilidade de coordenar biuni-
vocamente os objetos que caem sob o conceito F aos que caem sob o conceito G
como uma equação, dizendo: "o número que convém ao conceito F é igual ao nú-
mero que convém ao conceito G", introduzindo assim a expressão "o número que
convém ao conceito F", teremos um sentido para a equação apenas quando
ambos os lados tiverem esta forma precisa. Não poderíamos, seguindo esta defini-
ção, avaliar se uma equação é verdadeira ou falsa se apenas um lado tiver esta
forma. Isto leva-nos à definição:

O número que convém ao conceito F é a extensão do conceito "conceito
equinumérico ao conceito F", um conceito F dizendo-se equinumérico a um con-
ceito G quando houver esta possibilidade de coordenação biunívoca.

Pressupusemos então conhecido o sentido da expressão "extensão do concei-
to". Esta maneira de superar a dificuldade poderá não encontrar aprovação unâni-
me, e muitos preferirão afastar aquela dúvida de outra maneira. Não atribuo ao
recurso à extensão de um conceito nenhum peso decisivo.

§ 108. Restava ainda definir a coordenação biunívoca; reduzimo-la a rela-
ções puramente lógicas. Após termos indicado a demonstração da proposição: o
número que convém ao conceito F é igual ao que convém ao conceito G se o con-
ceito F é equinumérico ao conceito G, definimos o O, a expressão "n segue na
série natural dos números imediatamente após m "e o número 1, e mostramos que
1 segue na série natural dos números imediatamente após 0. Citamos algumas
proposições que neste estágio podem ser facilmente demonstradas, e progredimos
um pouco em direção à seguinte proposição, que permite reconhecer a infinidade
da série dos números:
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Após cada número segue um número na série natural dos números.
Fomos assim conduzidos ao conceito "pertence à série natural dos números

que termina ", e procuramos mostrar que o número que lhe convém segue na
série natural dos números imediatamente após n. Definimo-lo inicialmente por
meio da seqüência de um objeto y após um objeto x em uma série4p em geral.
Também o sentido desta expressão foi reduzido a relações puramente lógicas.
Conseguimos assim mostrar que o modo de inferência de n a (n +1), tomado
habitualmente como próprio da matemática, se assenta sobre os modos de infe-
rência lógicos gerais.

Para a demonstração da infmidade da série dos números fez-se necessária a
proposição de que nenhum número finito segue após si próprio na série natural
dos números. Chegamos assim aos conceitos de número finito e infinito. Mostrai

-mos que fundamentalmente este não é, do ponto de vista lógico, menos legítimo
que aquele. Referimo-nos, para comparar, aos números infinitos de. Cantor e a seu
"seguir em uma sucessão", sendo aí indicadas as diferenças de terminologia.

§ 109. De tudo que precede, resultou muito provável a natureza analítica e
a priori das verdades aritméticas; e pudemos aperfeiçoar a concepção de Kant.
Vimos também o que ainda falta para elevar estavrobabilidade a uma certeza, e
indicamos o caminho que a isto deve conduzir. J1

Finalmente, utilizamo-nos de nossos resultados para criticar uma teoria for-
mal dos números negativos, fracionários, irracionais e complexos, o que tomou
evidente sua insuficiência. Reconhecemos como seus erros o de admitir a ausência
de contradição em um conceito caso não se tivesse revelado nenhuma contradi-
ção, e o de fazer a ausência de contradição em um conceito valer já como garantia
suficiente de que algo o satisfaz. Esta teoria imagina que basta impor exigências;
seu preenchimento seria evidente por si próprio. Ela comporta-se como um Deus,
que pode com uma simples palavra criar aquilo de que necessita. Deve ser tam-
bém censurada por fazer uma orientação para a definição passar por esta própria
definição, uma orientação cuja obediência introduziria na aritmética algo estra-
nho, embora mantendo sua expressão livre dele, mas apenas porque permanece
mera orientação.

Esta teoria formal arrisca-se assim a recair no a posteriori, ou ao menos no
sintético, por mais que de fato assuma ares de quem paira nas alturas da
abstração.

Nosso exame anterior dos números inteiros positivos mostrou-nos a possibi-
lidade de impedir que se imiscuam coisas exteriores e intuições geométricas, sem
contudo recair no erro daquela teoria formal. Como lá, importa estabelecer o con-
teúdo de um juízo de reconhecimento. Feito isto em todos os casos, suponhamos,
os números negativos, fracionários, irracionais e complexos não aparecerão mais
misteriosos que os números inteiros positivos, e estes não mais reais, efetivos e
palpáveis que aqueles.
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