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SOBRE A JUSTIFICAÇÃO CIENTÍFICA
DE UMA CONCEITOGRAFIA

Nas partes abstratas da ciência faz-se sentir continuamente a falta de um
meio de evitar mal-entendidos e, ao mesmo tempo, erros no próprio pensamento.
Ambos têm origem na imperfeição da linguagem. Pois carecemos sempre dos si-
nais sensíveis para pensar. Nossa atenção é por natureza orientada para o exte-
rior. As impressões sensíveis predominam tanto em vivacidade sobre as imagens
da memória que determinam de início quase exclusivamente o curso de nossas
representações' como no caso dos animais. E dificilmente poderíamos chegar al-
guma vez a escapar desta dependência, caso o mundo exterior não dependesse
também de nós em alguma medida. Já a maioria dos animais, graças à capaci-
dade de se deslocar, influi sobre suas impressões sensíveis: podem fugir de algu-
mas, procurar outras. E não apenas isto: podem também agir sobre as coisas,
alterando sua forma. Ora, os homens têm esta capacidade em muito maior medi-
da. Entretanto, nem por isso o curso de nossas representações ganharia ainda
liberdade completa; estaria limitado ao que nossa mão pode trabalhar, ao que
nossa voz pode alcançar, sem a grande descoberta dos sinais, que nos tornam pre-
sente o ausente, invisível e talvez insensível. Não nego que mesmo sem sinais a
percepção de uma coisa pudesse reunir à sua volta um conjunto de imagens da
memória. Mas não seria possível concentrarmo-nos nelas: uma nova percepção
faria estas imagens mergulharem na noite e emergirem outras. Se produzirmos
porém um sinal para uma representação evocada por uma percepção, criamos
assim um novo centro firme à volta do qual reúnem-se representações. Entre elas
selecionamos por sua vez uma, a fim de produzirmos para ela um sinal. Embre-
nhamo-nos deste modo passo a passo no mundo interior de nossas representações
e movemo-nos nele à vontade, utilizando o próprio sensível para nos libertarmos
de seu jugo. Os sinais têm para o pensamento o mesmo significado 2 que para a
navegação a idéia de utilizar o vento para velejar contra o vento. Por isso, que
não se menosprezem os sinais. Não é pouco o que depende de sua escolha conve-
niente. Tampouco seu valor é diminuído pelo fato de não ser mais necessário,
após longa prática, que os sinais sejam efetivamente produzidos, de não ser mais
preciso falar em voz alta para pensar; pois apesar de tudo pensamos em palavras,
e se não em palavras, ao menos em sinais matemáticos ou outros quaisquer.

Sem sinais, também dificilmente nos elevaríamos ao pensamento conceitual.
Atribuindo o mesmo sinal a coisas semelhantes, designamos propriamente não

No original alemão: Vorstellungen.
2 No original: Bedeutung.



192	 FREGE

mais a coisa singular mas o que lhes é comum, o conceito. E apenas obtemos este
conceito designando-o; pois sendo em si mesmo não-intuitivo, carece de um
representante intuitivo a fim de poder aparecer-nos. Assim o sensível descortina
para nós o mundo do que não é sensível.

Não se esgotam aqui os méritos dos sinais. Isto basta entretanto para mos-
trar que são indispensáveis. À linguagem mostra-se porém deficiente quando se
trata de prevenir os erros de pensamento. Ela já não satisfaz à primeira exigência
que lhe pode ser imposta sob este aspecto, a de univocidade. Mais perigosos são
os casos em que os significados das palavras são apenas um pouco diferentes, as
oscilações leves embora não irrelevantes. Entre muitos exemplos, podemos citar
aqui um fenômeno comum: a mesma palavra serve para designar um conceito e
um objeto individual que cai sob ele. De modo geral não se imprime nenhuma
diferença entre conceitos e indivíduo. "O cavalo" pode designar um ser individual
e também a espécie, como na proposição: "O cavalo é um animal herbívoro". Ca-
valo pode finalmente significar um conceito, como na proposição: "Isto é um
cavalo". A linguagem não é regida por leis lógicas, de modo que a obediência à
gramática já garantisse a correção formal do curso do pensamento. As formas em
que se exprime a dedução são tão variadas, tão frouxas e flexíveis que facilmente
se podem insinuar, sem que se perceba, premissas que em, seguida são ignoradas,
no momento de enumerar as condições necessárias de validade da conclusão. Ela
ganha assim uma generalidade maior que a que lhe convém por direito. Mesmo
um autor tão escrupuloso e rigoroso como Euclides freqüentemente faz uso de
premissas implícitas, que ele não menciona entre seus princípios nem entre as pre-
missas da proposição particular. Assim, na demonstração da proposição 19 do
primeiro livro dos Elementos (em todo triângulo o maior ângulo apõe-se ao maior
lado), utiliza implicitamente as proposições:
1) Se um segmento não é maior que um outro, então é igual ou menor que ele.
2) Se um ângulo é igual a um outro, então não é maior que ele. No entanto, o lei-
tor apenas perceberá a omissão destas proposições prestando particular atenção,
tanto mais que, por seu caráter primitiva, elas se assemelham de tal maneira às
próprias leis do pensamento que são usadas como estas. Não existe na linguagem
um conjunto rigorosamente delimitado de formas de raciocínio, de modo a não se
poder distinguir, pela forma lingüística, uma passagem sem lacunas de uma que
omite membros intermediários. Pode-se dizer que o primeiro caso quase não se dá
na linguagem, que ele repugna ao sentimento da língua, visto que implicaria uma
prolixidade insuportável. As relações lógicas são quase sempre apenas indicadas
pela linguagem, adivinhadas e não propriamente expressas.

A palavra escrita prevalece diante da falada apenas pela duração. Pode-se
passar em revista uma concatenação de pensamentos mais de um vez sem preci-
sar temer alterações, e examinar a fundo sua força conclusiva. As regras da lógi-
ca serão neste caso aplicadas do exterior, como um fio de prumo, pois a própria
natureza da escrita verbal não comporta nenhuma garantia suficiente. Ainda
assim pequenos erros escaparão aos olhos do examinador, especialmente aqueles
que provêm de pequenas diferenças de significado de uma palavra. Se apesar
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disto, tanto na vida como na ciência, ainda nos orientamos de modo bem aceitá-
vel, devemos agradecê-lo aos vários meios de revisão que temos freqüentemente a
nosso dispor. A experiência, a intuição espacial, previnem muitos erros. As regras
lógicas oferecem pelo contrário pouca proteção, como mostram exemplos

retira-dos de domínios onde os meios de revisão começam a escassear. Estas regras não
preveniram erros mesmo em grandes filósofos, e tampouco preservaram de erros
à matemática superior, por permanecerem sempre exteriores ao conteúdo.

A razão dos defeitos salientados está em uma certa maleabilidade e mutabi-
lidade da linguagem, que é por outro lado condição de sua capacidade de desen-
volvimento e de sua aplicabilidade variada. Sob este aspecto, a linguagem pode
comparar-se à mão, que, apesar de sua capacidade de se acomodar às mais dife-
rentes tarefas, não nos basta. Criamo-nos mãos artificiais, instrumentos para fins
particulares que operam de maneira mais precisa do que a mão seria capaz. E o
que torna possível esta precisão? Justamente a rigidez, a imutabilidade das par-
tes, cuja falta torna a mão tão diversamente hábil. Assim, também a linguagem
verbal não basta. Carecemos de um conjunto de sinais do qual se expulse toda
ambigüidade, e cuja forma rigorosamente lógica não deixe escapar o conteúdo.

A questão é então a de saber se merecem preferência os sinais para os ouvi-
dos ou os sinais para os olhos. Os primeiros apresentam de início a vantagem de
ser sua produção independente de circunstâncias exteriores. Pode-se em seguida
fazer valer o parentesco mais próximo entre os sons-e os processos interiores. Já
a forma de aparecer é, para ambos, a seqüência temporal; ambos são igualmente
efêmeros. Os sons mantêm, especialmente com a vida afetiva, uma relação mais
íntima que as figuras e as cores; e a voz humana, em sua flexibilidade ilimitada,
é capaz de responder mesmo às mais finas composições e modulações de senti-
mentos. No entanto, por maior que seja o valor destas vantagens para outros fins,
para o rigor das deduções carecem de qualquer significado. Esta adaptação ínti-
ma dos sinais audíveis às condições corporais e mentais da razão talvez tenha
justamente a desvantagem de mantê-la dependente delas.
Completamente diferente é a natureza do visível, particularmente das figu-
ras. Elas são em geral precisamente delimitadas e claramente distintas. Este cará-
ter determinado do sinal escrito fará com que também o que é designado se impri-
ma de modo mais preciso. E precisamente este efeito sobre nossas representações
é, para o rigor do raciocínio, desejável. Mas apenas é possível alcançá-lo se os si-
nais significam imediatamente o assunto.

Uma outra vantagem do sinal escrito é sua maior duração e imutabilidade.
Também nisto assemelha-se ao conceito, como este deve ser, tanto menos decerto
ao fluir incessante do curso efetivo de nosso pensamento. A escrita oferece a
possibilidade de conservar Muitas coisas presentes ao mesmo tempo, e ainda que
não possamos em cada momento manter sob os olhos mais do que uma pequena
parte delas, retemos contudo uma impressão geral das demais, que, quando
precisarmos, estarão imediatamente à nossa disposição. As relações de posição entre
os' sinais gráficos sobre a superficie bidimensional da escrita podem ser emprega-
das para a expressão de relações internas de maneiras muito mais variadas que as
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meras relações de seguir e preceder no tempo unidimensional, e isto facilita a des-
coberta daquilo a que desejamos precisamente dirigir nossa atenção. De fato, a
disposição em uma série simples não corresponde também, de modo algum, à
diversidade das relações lógicas que combinam os pensamentos entre si.

Assim, as próprias propriedades pelas quais a escrita se distancia muito do
curso das representações são as mais apropriadas a remediar certos defeitos de
nossa constituição. Se não se trata de expor o pensamento natural, tal como se
deformou na ação recíproca com a linguagem verbal, e sim de suprir as parciali-
dades que resultaram da associação íntima com o sentido da audição, a escrita
será portanto preferível ao som. Esta escrita deve, para se aproveitar das vanta-
gens próprias dos sinais visíveis, ser completamente diferente de toda linguagem
verbal. Mas é digno de nota que estas vantagens absolutamente quase não se
imponham na linguagem verbal. A posição recíproca das palavras sobre a super-
fície de escrita depende em grande parte do comprimento das linhas, e nesta medi-
da não significa nada. Há porém uma outra espécie de escrita que se aproveita
melhor destas vantagens. A linguagem de fórmulas da aritmética é uma conceito-
grafia, pois exprime imediatamente o assunto, sem a mediação do som. Nesta me-
dida ela obtém a concisão que permite acomodar o conteúdo de um juízo simples
em uma linha. Estes conteúdos — neste caso, equações e inequações — são escri-
tos uns sob os outros, na ordem em que se seguem uns dos- outros. Se de dois
segue-se um terceiro, este é separado dos dois primeiros por um traço horizontal,
que se pode traduzir por "conseqüentemente". A extensão bidimensional da
superfície de escrita é desta maneira aproveitada em benefício da compreensão. A
dedução é neste caso bastante uniforme, e repousa quase sempre sobre o fato de
que as mesmas transformações efetuadas com os mesmos números conduzem aos
mesmos resultados. Ora, decerto esta não é estritamente a única maneira de
raciocinar em aritmética. Mas, se a progressão lógica se disser de outro modo,
tornar-se-á freqüentemente necessário exprimi-la por palavras. Faltam pois, à lin-
guagem de fórmulas de aritmética, expressões para conexões lógicas; e por isso
ela não merece o nome de conceitografia em sentido pleno. Exatamente inverso é
o caso da simbologia de relações lógicas proveniente de Leibniz, 3 e renovada
recentemente por Boole, R. Grassmann, St. Jevons, E. Schröder e outros. Têm-se
realmente aqui as formas lógicas, embora não completamente; falta porém o con-
teúdo. Toda tentativa de colocar expressões para conteúdos, digamos equações
analíticas, no lugar das letras simples mostraria, pela dificuldade de compreen-
são, deselegância, e mesmo ambigüidade das fórmulas resultantes, quão pouco
apropriada é esta simbologia para constituir uma verdadeira conceitografia.
Desta, eu exigiria o seguinte: ela deve possuir para as relações lógicas expressões
simples que, limitadas em número ao necessário, possam ser fácil e seguramente
dominadas. Estas formas devem ser apropriadas a se associarem a um conteúdo
da maneira mais íntima. Deve-se esforçar por obter esta concisão, de modo a
poder bem aproveitar a extensão bidimensional da superfície de escrita para a

3 Non inelegans specimen demonstrandi in abstractis:Erdm,p. 94.N. do A.)
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compreensibilidade da exposição. Os sinais significando conteúdos são menos
essenciais. Uma vez disponíveis as formas gerais, eles poderão facilmente ser
criados conforme as necessidades. Quando não se conseguir, ou não parecer
necessário, decompor um conceito em seus últimos elementos, poder-nos-emos
contentar com sinais provisórios.

Demonstra-se certamente uma preocupação desnecessária com a viabilidade
da questão. Impossível, diz-se, que a ciência possa ser estimulada por uma
conceitografia; pois a descoberta desta já pressupõe o acabamento daquela. Exa-
tamente a mesma dificuldade aparente evidencia-se já no que concerne à lingua-
gem. Ela deve ter tornado possível o desenvolvimento da razão; mas como pôde
o homem sem razão criar a linguagem? Os aparelhos físicos servem à investiga-
ção das leis da natureza; eles apenas podem ser produzidos mediante uma técnica
avançada, que por sua vez está fundada sobre o conhecimento das leis da nature-
za. Rompe-se o círculo em todos os casos da mesma maneira. Um progresso na
física tem como conseqüência um progresso técnico, e este torna possível a cons-
trução de novos aparelhos, por meio dos quais a física é por sua vez estimulada.
A aplicação a nosso caso resulta evidente.

Tentei pois 4 completar a linguagem de fórmulas da matemática com sinais
para as relações lógicas, de modo a resultar para o domínio da matemática uma
conceitografia da espécie que apresentei como desejável. O emprego de meus si-
nais em outros domínios não fica por isso excluído. As relações lógicas repetem-
se em toda parte, e os sinais para os conteúdos particulares podem ser escolhidos
de modo a se acomodarem à armação da conceitografia. Que isto aconteça ou
não, de qualquer modo uma representação intuitiva das formas de pensamento
tem um significado que ultrapassa a matemática. Pudessem por isso também os
filósofos dispensar alguma atenção ao assunto !

Begriffsschnft, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinem Denkens, Halle a/S, 1879.

(N. do A.)
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