
o ultimo texto de Frege tern por titulo original Logische
Untersuchugen. Drifter Tei!: Gedankengefi'ige, publicado em
1923 no terceiro volume dos Beitriige zur Philosophie des
deutschen Idealismus. 0 texto tern merecido, relativamente,
pouca aten<;ao dos estudiosos de Frege. Isto, talvez, por se
tratar de uma exposi<;ao elementar e informal de seis das
dezesseis possiveis fun<;oes de verdade que se pode construir
com duas variaveis proposicionais, assunto que Frege ja
havia tratado no Begriffsschrift e no Grundgesetze. Este
artigo de Frege, no entanto, e singular por duas razoes. A
primeira e a excelencia estilistica e a c1areza diditica com as
quais Frege expoe suas seis funyoes de verdade. A segunda
razao e a nova compreensao de Frege acerca do senti do de
expressoes funcionais, compreensao que privilegia 0 uso da
Iinguagem.
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o Ultimo Texto de Frege Fernando RauL Neto

qual Frege ja havia trabalhado em pelo menos duas versoes
anteriores; de uma quarta parte planejada, Logische
Allgemeinheit (Generalidade L6gica), temos apenas urn
fragmento.2 Neste trabalho me detenho no Gedankengefiige,
o ultimo texto publicado em vida por Frege, para examinar
duas questoes que a meu ver nao obtiveram ainda uma justa
aten<;ao. A primeira questao que examino e de estilo, mas,
nao obstante, nao menos oportuna e, acredito, iluminadora do
texto. :E evidente que nao intenciono apenas ressaltar
aspectos gerais do estilo fregeano de filosofar; coisa~ como
sua leveza, perspicacia, ironia, analogias, rigor, etc. E claro
que todos estes aspectos juntos fazem da leitura de Freg~,
antes de qualquer coisa, urn ato agradavel ao espirito. E
justamente este conjunto de aspectos que leva Kenny a dizer
que 0 estilo filos6fico de Frege e superado apenas por Platao
e Descartes. Para ele 0 Grundlagen der Arithmetik, em
particular, e urn dos maiores masterpieces filos6ficos de
todos os tempos, pela sua originalidade, lucidez, vigor,
economia, espirituosidade, sutileza e profun<.1idade.3 Meu
enfoque acerca do estilo de Frege e mais pontual; defendo
que no ultimo texto de Frege encontram-se articula<;oes de
estilo e de conteudo que mostram uma clara preocupa<;ao
didatica de seu autor. A sugestao nao deve parecer estranha
uma vez que e razoavel supor que nos Pensamentos
Compostos se aprecie essa combina<;ao de estilo, conteudo e
didcitica depuradas ao maximo. Em primeiro lugar por ser urn
texto de sua maturidade - e 0 ultimo texto de Frege! -; em
segundo, por ser a ultima versao de seu antigo projeto de
redigir urn livro de l6gica. Mas este livro de 16gica e urn

Logische Untersuchugen. Dritter Tei/: Gedankengefiige,
edited in the third volume of Beitrage zur Phi/osophie des
deutschen Idealismus. The text, relatively, has deserved little
attention by the fregean scholars. Perhaps because it is an
elementary and informal exposition from six of the sixteen
truth functions that one can form with two propositional
variables, which Frege has already worked out in the
Begriffsschrift and in the Grundgesetze. This paper from
Frege is singular for two reasons. First is the style and
didactic clearness with which Frege expound his six truth
functions. Second is the new understanding that Frege brings
about the sense of functional expressions, understanding that
put the language use in the first plan.

KEYWORDS: Frege, Gedankengeftige, Logical functions,
Thought, Didactic

o ultimo texto escrito por Frege tern por titulo
original Logische Untersuchugen. Dritter Tei/:
Gedankengefiige, publicado em 1923 no terceiro volume dos
Beitrage zur Phi/osophie des deutschen Idealismus. Como 0

titulo sugere trata-se da Terceira parte: Pensamentos
Compostos, de urn todo intitulado Investigar;oes 16gicas, do
qual, sabe-se, as duas partes anteriores, Der Gedanke (0
Pensamento) e Die Verneinung (A Negar;ao), ja haviam sido
publicadas em 1918 no mesma jorna1.1 Sabe-se tambem que
as Investigar;oes 16gicas sao 0 titulo de urn livro de 16gica do

1 As tres partes das Logische Untersuchungen estao publicadas em [6] e
[8]. Uma traduyao brasileira do Prof. Paulo Alcoforado encontra-se em
[5]. Cito 0 Gedankengefiige pela paginayao original dos Beltrage. Salvo
indicayao em contrario seguirei as traduyoes de Paulo Alcoforado.
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2 As diferentes versoes estao publicadas em [9] e [11]. A primeira versao
data, provave1mente, de 1897 e a segunda de 1906. 0 fragmento Logische
Algemeinheit, publicado em [5], [9] e [11], e posterior a 1923.
3 Cf. [13], p. 213.
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o Ultimo Texto de Frege

manual de 16gica, e urn livro didatico de 16gica e, como tal,
duas coisas devem ser observadas em sua leitura: 1) nao
esperar novidades tecnicas ou te6ricas, como as trazidas por
Frege em sua trilogia basica, 0 Begriffsschrift, 0 Grundlagen
e 0 Grundgesetze, e no seu famoso artigo Sinn und
Bedeutung; 2) nao esperar que nele surjam os defeitos que
Frege, em toda a sua vida, se dedicou a apontar nos mais
diversos autores de matematica. Como se sabe Frege foi urn
leitor devotado de manuais de matematica, tanto devotado
quanta rigoroso e cruel em suas criticas do conteudo do texto
julgado, de sua condu9ao e rigorismo 16gicos, da precisao
conceitual e, last but not the least, da didatica dos autores
comentados. 0 que encontrar entao nos Pens amentos
Compostos de Frege, seu - insisto - ultimo texto? E de se
esperar urn texto decantado ao maximo em pureza e
qualidade estilfsticas para alcan9ar 0 maximo de clareza
didatica.

A segunda questao que examino trata das reflexoes
que Frege apresenta acerca do "sentido" de expressoes
funcionais. Como se sabe 0 conceito de "sentido" introduzido
por Frege em seu artigo Sinn und Bedeutung de 1892 e
central para a sua filosofia. Neste seu ultimo texto Frege
parece ainda se debater com seu conceito chave e explorar
possibilidades que somente mais adiante serao desenvolvidas
por seus seguidores.

possui uma pequena introdu9ao, segue com a exposi9ao de
cada urn dos seis pensamentos compostos e conclui com uma
Sintese dos seis pensamentos compostos. Leio com detalhes a
introdu9ao. Ela inicia com uma apologia da linguagem digna
daquele que sera reconhecido como urn dos, ou 0 responsavel
pela linguistic turn na Filosofia:

E surpreendente 0 que a linguagern consegue fazer. Com
poucas silabas ela consegue expressar urn incalculavel nurnero
de pensarnentos, a tal ponto que ate para urn pensarnento pela
prirneira vez apreendido por urn ser hurnano, ela encontra urna
roupagern atraves da qual urn outro ser hurnano e capaz de
apreende-lo, ainda que esse pensarnento the seja inteirarnente
novo.4

o tema anunciado e 0 da rela9ao entre linguagem e
pensamento; mas Frege 0 coloca nao para discuti-Io, ja 0

havia feito anteriormente e com autoridade; trata-se agora de
dize-Io, de expo-Io. Expor com precisao, simplicidade e
atualidade. Expor didaticamente, este e 0 desafio. A ideia
introdut6ria e simples e correta em sua formula9ao ampla:
com poucas silabas a linguagem e capaz de exprimir qualquer
pensamento. Ninguem, de fato, chega a questionar,
seriamente, a possibilidade de a partir de urn minimo
linguistico se expressar qualquer pensamento que se tenha.
Os escritores, ficcionistas ou nao, poetas ou prosadores, tern
isto como uma certeza inabalavel. Nos seus piores momentos
eles podem ate duvidar de sua inspira9ao ou de sua veia
artistica, mas nunca da linguagem. "Me faltam palavras para
expressar ..." sempre foi apenas urn recurso de ret6rica, queo texto de Frege e urn texto simples, e nao apenas

relativamente aos seus demais textos. Urn leitor de hoje,
interessado apenas nos aspectos tecnicos da L6gica,
resumiria: uma apresenta9ao elementar de 6 das 16 fun90es
de verdade (que ele contrapoe aos pensamentos compostos)
possiveis com duas variaveis proposicionais A e B. 0 texto
156 Perspectiva Filos6fica - Vol. 1- ,,°25 - janeiro-junho/2006

4 Erstaunlich ist es, was die Sprache leistet, indern sie rnit wenigen Silben
unubersehbar viele Gedanken ausdruckt, da/3 sie sogar fUr einen
Gedanken, den nun zurn ersten Male ein Erdburger gefa/3t hat, eine
Einkleidung findet, in der ihn ein Anderer erkennen kann, dern er ganz
neu ist. [81, p. 36 e [5], p. 67.
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nenhum escritor ou orador considerou mais seriamente. Mas
o que Frege deseja com esta platitude?5 Observe-se: ao
comparar a linguagem com 0 pensamento Frege compara
uma parte da linguagem - poucas silabas expressam - com 0

todo do pensamento um incalculavel numero de
pensamentos. Isto e possivel?

E verdade que falamos analogicamente quando aplicamos ao
pensamento a relayao de todo e da parte. Esta analogia pon~m
e tao clara e, de modo geral, tao pertinente, que dificilmente
nos deixamos perturbar por suas eventuais imperfeiyoes.7

Isto nao seria possivel se nao pudessemos distinguir no
pensamento partes que correspondem a partes de uma
sentenya, de modo que a estrutura da sentenya sirva como
imagem da estrutura do pensamento.6

o que Frege fez ate aqui foi utilizar a relac;ao parte/todo na
linguagem, de facil aceitac;ao - 0 todo da linguagem e
construido a partir de urn minimo de constituintes que ela
possui - para preparar 0 terreno para duas teses menos 6bvias:
1) tambem 0 pensamento pode ser entendido pela relayao
parte/todo; 2) hi algum tipo de isomorfismo estrutural entre
linguagem e pensamento. E isto ele ganhou pela analogia. A
analogia e urn dos instrumentos privilegiados da boa
exposic;ao diditica. Atraves dela tomamos visivel 0 invisivel,
dizivel 0 inefavel, presente 0 distante, facil 0 dificil. E quem
dela bem se utiliza sabe de seus limites, foi 0 que Frege
declarou na citac;ao anterior.

Vale a pena me deter mais neste inicio da exposic;ao
para que se perceba em detalhes este movimento anal6gico
empreendido por Frege em sua tentativa de expor
didaticamente seus seis Pensamentos compostos atraves da
relac;ao linguagem x pensamento. 0 detalhe que surpreende
(estilisticamente) Frege: a linguagem com "poucas silabas
[ela] consegue expressar urn inca1culavel numero de
pensamentos", isto e, partes da linguagem conseguem
exprimir 0 todo do pensamento. Esta tese de que qualquer
pensamento pode ser expresso por aquele minimo de silabas
identificado na linguagem "nao seria possivel" se nao se

Frege ganha aqui urn resultado provis6rio: se 0 leitor aceitou
como evidente a primeira ideia de seu texto, entao que aceite
tambem que no pensamento partes [...} correspondem a
partes de uma sentenr;a ou a estrutura da sentenr;a [serve]
como imagem da estrutura do pensamento. Resultado
diditico! Realcemos: didatico, pois Frege tern plena
consciencia das inumeras dificuldades presentes em qualquer
tipo de isomorfismo entre linguagem e pensamento. A
estrategia e didatica sim, porque Frege, como verei adiante,
apresentara os Gedankengefiige (Pensamentos compostos) em
analogi a com as Satzgefuge (Sentenc;as compostas). Analogia
pura e simples, nenhuma pretensao maior de avanc;ar
identidades ou relac;oes entre linguagem e pensamento.

5 Nao e propriamente uma platitude. Tanto que hoje discute-se bastante a
questao. Meu ponto e a explorayao por Frege de urn ponto que ele
acredita, COlTetamente a meu ver, nao ser problemitica para 0 seu leitor
nao tecnico. E preciso, em qualquer exposiyao didatica, partir de urn
minimo de controversias. Elas podem ser discutidas a posteriori.
6 Dies ware nicht moglich, wenn wir in dem Gedanken nicht Teile
unterscheiden konnten, denen Satzteile entsprachen, so daB der Aufbau
des Satzes als Bild gelten konnte des Aufbaues des Gedankens. [8], p. 36
e [5], p. 67.
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7 Freilich sprechen wir eigentlich in einem Gleichnisse, wenn wir das
Verhaltnis von Ganzem und Teil auf den Gedanken libertragen. Doch
liegt das Gleichnis so nahe und trifft im Ganzen so zu, daB wir das hie
und da vorkommende Hinken kaum als storend empfinden. [8], p. 36 e
[5], p. 67. Em [5] encontra-se 'figuradamente' em lugar de
'analogicamente' .
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distinguisse "no pensamento partes" que correspondam a
"partes de uma sentenya ", de modo que "a estrutura da
sentenya" sirva como imagem da "estrutura do pensamento".
E esta conclus3.o que da a Frege 0 gancho necessario para ele
fechar uma especie de circulo na relay3.o linguagem x
pensamento e apresentar 0 tom de sua investigay3.o
subsequente:

Cabe, aqui, perguntar como 0 pensamento se constroi e como
suas partes sac combinadas de modo que 0 todo se tome algo
mais do que as partes isoladamente9

Se encararmos os pensamentos como compostos de partes
simples, e se a estas correspondem, por sua vez, partes simples
da sentenya, entao podemos compreender como e possivel
formar a partir de poucas partes da sentenya, uma grande
variedade de sentenyas as quais, por sua vez, corresponde uma
grande variedade de pensamentos.8

A direy3.o e do pensamento para a linguagem, po is se
trata de, e lembro 0 titulo do artigo de Frege, Pensamentos
Compostos, de entender, a partir do pensamento, como a
linguagem funciona. A estrategia didatica de Frege pode
agora ser explicitada: apresentar seis funyoes de verdade,
objetos de carMer nitidamente logico-lingtiistico, a partir de
analogias no pensamento. Desse modo para cada uma das
seis funyoes de verdade que ele escolheu trazer para 0 seu
texto, ele inicia com uma exposiy3.o mentalista para, em
seguida, apos 0 ganho epistemologico do leitor, traze-Ia para
a linguagem. Tern sentido assim a pergunta que Frege, na
seqtiencia, traz em seu texto:

o leitor nessa altura do texto deve ter precauy3.o e
evitar a tentay3.o de pensar que Frege estaria aqui
desenvolvendo algum tipo de 16gica psicol6gica, afinal de
contas 0 titulo do artigo fala de composiy3.o de pensamentos e
as seis funyoes de verdade que ele expoe no texto, objetos
essencialmente linguisticos, ser3.o tratados sempre em
conex3.o com 0 que sucede na mente humana. Isto soaria
ainda mais estranho ao leitor versado em Frege ou aquele
que, pelo menos, leu 0 Grundlagen der Arithmetik, onde se Ie
explicitamente como urn dos principios basicos da filosofia
de Frege: "Deve-se separar 0 psicologico do logico, 0

subjetivo do objetivo".IO Na realidade 0 recurso ao
pensamento possui dois papeis no texto. 0 primeiro, ja
comentado, e de carMer didatico; 0 segundo 0 de clarear urn
dos conceitos mais caros a filosofia de Frege: 0 de sentido de
funyoes linguisticas. A quest3.o pode ser assim apresentada:
uma express3.o lingtiistica qualquer como, por exemplo,
"Cesar conquistou as Galias" pode ser decomposta em duas
partes, "Cesar" e ". . . conquistou as Galias". Frege nos
explica que a segunda parte e insaturada, que contem urn
lugar vazio. Para ele esta parte so ganha sentido completo
quando este lugar vazio e preenchido atraves de urn nome
proprio, ou de uma express3.o que represente urn nome
proprio. Para Frege 0 sinal linguistico insaturado " ...

9 Hier liegt es nun nahe zu fragen, wie der Aufbau des Gedankens
geschieht und wodurch dabei die Teile zusammengefUgt werden, so dal3
das Ganze etwas mehr wird, als die vereinzelten Teile. [8], p. 36 e [5],

f·67.
°Es ist das Psychologische yon dem Logischen, das Subjektive yon dem

Objektiven scharfzu trennen; [2], p. 23 e [10], p. 204.
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8 Sieht man so die Gedanken an als zusammengesetzt aus einfachen
Teilen und Hil3tman diesen wieder einfache Satzteile entsprechen, so wird
es begreiflich, dal3 aus wenigen Satzteilen eine grol3e Mannigfaltigkeit
yon Satzen gebildet werden kann, denen wieder eine groBe
Mannigfaltigkeit yon Gedanken entspricht. [8], p. 36 e [5], p. 67.
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conquistou as Galias", uma expressao funcional, tern por
referencia uma funyao. II Mas qual seria 0 sentido desta
expressao insaturada? 0 que corresponde a estas funyoes
lingliisticas no ambito do sentido? 0 que e mesmo 0 sentido
de uma expressao insaturada? E esta questao, ainda hoje
problematica, que Frege em varios de seus escritos tentou
clarear e ainda em seu ultimo artigo continua a tentar oferecer
uma resposta convincente. Na realidade desde seu artigo
anterior, 0 Die Verneinung (A negayao), que Frege ja vinha
analisando essa relayao entre expressoes lingliisticas
insaturadas e 0 pensamento, ou seja, perguntando pelo
sentido de expressoes lingliisticas insaturadas. Ele faz a
seguinte referencia a este artigo anterior:

Em meu artigo 'A nega<;:ao' considerei 0 caso em que urn
pensamento parece constituido, por urn lado, de uma parte
carente de complementac;ao ou, em outras palavras, de uma
parte insaturada, a qual corresponde na lingua gem urn negador
e, por outro lado, de urn pensamento. Nao podemos negar sem
que exista algo que se negue, e isto e urn pensamento. Assim,
o todo torna-se coeso pelo fato de 0 pensamento saturar a parte
insaturada ou, como se pode tambem dizer, completar a parte
carente de complementac;ao. Donde a suposic;ao de que no
ambito da l6gica, a composic;ao de urn todo em suas partes
sempre se d<ipel a saturac;ao de algo insaturado.12

No ambito do pensamento Frege identifica assim duas partes,
uma insaturada, que sozinha nao possui senti do - "Nao
podemos negar sem que exista algo que se negue" - e uma
saturada, urn pensamento, que completa ou satura a parte
insaturada, isto e, toma 0 todo coeso. Isto corresponde na
linguagem a urn negador, uma expressao como "-, ... ", a
parte insaturada, que e preenchida ou saturada por uma
expressao como "A", que corresponde a urn pensamento. Se a
ideia de Frege parece clara, se 0 que ele quer dizer parece
razoavel, permanece no entanto a dificuldade de definir,
precisamente, 0 que viria a ser 0 sentido de uma expressao
insaturada. Em sum a, no caso da negayao, qual e mesmo 0

sentido de "-, . . ."? Frege faz uma nova tentativa de
esclarecer este ponto na apresentayao das seis funyoes de
verdade de duas variaveis A e B que ele na seqliencia do
texto passa sucessivamente a examinar. Em suas palavras ele
examina a composiyao de dois pensamentos que se
combinam de forma a constituir urn unico pensamento. A
esta combinayao de pensamentos corresponde no dominio da
linguagem a combinayao de duas sentenyas que constituem
urn todo que tambem e uma sentenya. 0 que Frege, neste seu
ultimo texto, ainda tenta clarear acerca do sentido das
expressoes lingliisticas insaturadas fica evidente na
articulayao que ele organiza entre os pIanos do pensamento e
da linguagem na exposiyao dos conectivos l6gicos.

o primeiro conectivo exposto, ou a primeira especie
de pensamento compos to, e a conjunyao. Frege inicia pela
linguagem, analisando 0 conectivo da conjunyao por ser,
pensa ele, lingliisticamente falando, 0 caso mais simples 0 da
composiyao de duas sentenyas independentes associadas
mediante 0 'e'. 0 problema pode ser assim enunc}ado: se "A"
e "B" san sentenyas, entao "A e B" tambem e uma sentenya;
qual seria entao 0 senti do de "A e B"? Vejamos sua resposta:

II Cf. [3], p. 17 e [7], p. 46.
12 In meinem Aufsatze Die Verneinung habe ich den Fall betrachtet, daJ3
ein Gedanke zusamrnengesetzt erscheint aus einem erganzungbedlirftigen
oder, wie man auch sagen kann, ungesattigten Teile, dem sprachlich das
Verneinungswort entspricht, und einem Gedanken. Wir k6nnen nicht
verneinen ohne etwas, was wir verneinen, und dieses ist ein Gedanke.
Dadurch, daJ3 der Gedanke den ungesattigten Teil sattigt oder, \Vie man
auch sagen kann, den erganzungsbediirftigen Teil erganzt, wird der
Zusamrnenhalt des Ganzen bewirkt. Und die Verrnutung liegt nahe, daJ3
im Logischen liberhaupt die Fiigung zu einem Ganzen immer dadurch
geschehe, daJ3ein Ungesattigtes gesattigt werde. [8], p. 37 e [5], p. 67.

162 Perspectiva Filosojica - Vol. I - n° 25 - janeiro-junho/2006 Perspectiva Filosojica - Vol. I_n° 25 - janeiro-junho/2006 163



o Ultimo Texto de Frege
Fernando Raul Neto

o "e", definido de modo mais preciso pOl' seu uso, parece
duplamente insaturado. Para sua saturayao, se exige tanto uma
sentenya que 0 anteceda quanta uma sentenya que 0 suceda. 0
que corresponde ao "e" no dominio do senti do tern tambem
que ser duplamente insaturado; mas ao ser saturado pOI' meio
de pensamentos, ele os combina entre si. Enquanto uma coisa,
a letra "e" nao e mais insaturada do que outra coisa qualquer.
Mas no que diz respeito a seu emprego, como urn simbolo
dotado de sentido, ela pode ser dita insaturada uma vez que ela
s6 pode tel' 0 sentido que se pretende se colocada entre duas
sentenyas. Sua finalidade como simbolo requer uma
complementayao mediante uma sentenya antecedente e uma
conseqiiente. A rigor, a insaturayao se da na esfera do sentido,
e dai transferida para 0 simbolo.13

esfera do sentido, e dai transferida para 0 simbolo, e 0 senti do
se ganha no uso.

A conclusao de Frege, na cita<;:aoacima, de que e 0

uso lingtiistico que fomece sentido as expressoes insaturadas
e obtida por ele atraves de urn exemplo que ele previamente
examinara com detalhes. Ele imagina urn julgamento em urn
tribunal no qual se pergunta aos jurados: "0 reu ateou,
intencionalmente, fogo a pilha de lenha e provocou,
intencionalmente, 0 incendio na floresta?"J4 A questao que
Frege coloca e se temos uma unica pergunta ou duas. Para ele
a decisao vai depender do sentido que se deseja dar a
expressao lingtiistica. Isto porque se "os jurados tern a
possibilidade de responder afirmativamente a pergunta
relativa a pilha de lenha, mas negativamente a pergunta
relativa ao incendio na floresta, entao temos duas perguntas,
cada uma das quais contendo urn pensamento.,,15 Para Frege
nao se trataria aqui de urn pensamento unico formado pel a
composi<;:aode dois pensamentos. 0 que ele supoe ser 0 caso
e que s6 e facultado aos jurados responder "sim" ou "nao",
sem decompor 0 todo em perguntas parciais. Este todo s6
pode ser respondido afirmativamente se 0 reu agiu
intencionalmente tanto ateando fogo na pilha de lenha quanta
provo cando 0 incendio na floresta, e negativamente em
qualquer outro caso. Este uso e que leva Frege a concluir que
o pensamento da pergunta como urn todo deve ser distinguido
dos dois pensamentos componentes.

A exposi<;:aodas outras cinco fun<;:oesde verdade, ou
dos outros cinco pensamentos compostos como Frege prefere,

Wittgenstein, 0 Wittgenstein das Investigar;oes Filosojicas,
leria com imensa satisfa<;:aoeste trecho de Frege. "Enquanto
uma coisa, a letra "e" nao e mais insaturada do que outra
coisa qualquer", afirma Frege, de modo que a expressao
duplamente insaturada " ... e ... " s6 e definida precisamente
por seu uso. 0 "e" se toma "urn simbolo dotado de sentido",
"s6 pode ter 0 sentido que se pretende", quando colocada
entre duas senten<;:as.A insatura<;:ao, afirma Frege, se di na

13 Das so in seiner Gebrauchsweise genauer bestimmte "und" erscheint
zwiefach ungesattigt. Es fordert zu seiner Sattigung einen Satz, del'
vorhergeht, und einen Satz, del' folgt. Auch was dem "und" im Gebiete
des Sinnes entspricht, mull zwiefach ungesattigt sein. Indem es durch
Gedanken gesattigt wird, ftigt er diese Gedanken zusammen. Als blolles
Ding ist die Gruppe von Buchstaben "und" freilich ebensowenig
ungesattigt als irgend ein anderes Ding. 1m Hinblick auf seine
Gebrauchsweise als Zeichen, das einen Sinn ausdriicken soli, kann man es
ungesattigt nennen, indem es hier nur in del' Stellung zwischen zwei
Satzen den gemeinten Sinn haben kann. Sein Zweck als Zeichen vcrlangt
eine Erganzung durch einen vorhergehenden und einen nachfolgenden
Satz. Eigentlich kommt das Ungesattigtsein im Gebiete des Sinnes VOl'
und wird von da aus auf das Zeichen iibertragen. [8], p. 39 e [5], p. 71.
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14 Hat del' Angeklagte den Holzhaufen absichtlich in Brand gesetzt und
absichtlich einen Waldbrand bewirkt? [8], p. 38 e [5], p. 69.
15 Wenn es den Geschworenen freisteht, die den Holzhaufen betreffende
Frage zu bejahen, die den Waldbrand betreffende aber zu vemeinen, so
habem wir zwei Frage, von denen jede eien Gedanken enthalt. [8], p. 38 e
[5], p. 69.
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apreensao dos conceitos introduzidos, uma preocupayao
claramente did<itica. Mostrei tambem que na apresentayao
dessas seis funyoes de verdade Frege explora a possibilidade
de conceber 0 sentido de expressoes funcionais por meio do
uso lingUistico. Vou examinar em seguida 0 porque dessa
escolha de Frege, examinar os motivos que 0 levaram a
escolher as seis funyoes de verdade apresentadas e nao
outras. A questao tem senti do uma vez que e possivel varias
escolhas e 0 pr6prio Frege anteriormente, no Begriffsschrift e
no Grundgesetze, havia apresentado seleyoes diferentes
dessas funyoes de verdade, em quantidade e em especie, sete
na sua primeira obra e cinco na segunda. Qual a razao das
diferenyas nas exposiyoes? Frege nao apresenta nenhuma, e
isto tem motivado especulayoes dos estudiosos. E 0 caso de
GUnther Patzig que coloca e discute a questao na sua
introduyao ao Logische Untersuchungen de Frege, por ele
editado. 0 que motivou a sua discussao, alem das diferenyas
entre as tres exposiyoes, e que Frege escreve no
Gedankengefiige que as suas seis especies de pensamentos
compostos formam um todo fechado17

, um erro matematico
que, mesmo a epoca, nao the teria escapado. Isto e tao
verdade que 0 pr6prio Frege tambem afirma, embora sem
demonstrayao, que cada funyao de verdade com qualquer
numero de variaveis pode ser reescrita apenas com os
conectivos da negayao -, (nao) e da conjunyao 1\ (e). Nao
abordo aqui a questao matematica envolvida, de todo ja
resolvida por E. L. Post que, em 1936, demonstrou que para n
proposiyoes existem 22n funyoes de verdade de n lugares.
Alem do mais, como sabido, Frege e extremamente rigoroso
e meticuloso em suas exposiyoes matematicas, mas nas tres
exposiyoes onde ele apresenta as funyoes de verdade para 0

segue a mesma estrutura e 0 estilo da exposiyao do primeiro
pensamento: a apresentayao no plano sintatico-lingtiistico da
funyao de verdade acompanhada de seus comentarios acerca
do sentido da funyao.16 A preocupayao com a didatica
aparece de forma bem nitida na escolha dos exemplos que
ilustram como a funyao de verdade em pauta e usada. No
primeiro conectivo que abordei Frege utiliza com maestria a
importante distinyao entre 0 uso l6gico do "e" e 0 seu uso
falacioso, 0 "e" da falacia da pergunta complexa. Para 0

segundo conectivo, a negayao de A e B, Frege traz dois
numeros a e b simbolizados por duas expressoes aritmeticas
razoavelmente complexas que nao permitem de forma rapida
a estipulayao de qual deles e 0 maior. Mas com certeza
sabemos que mio e verdade que ((a> b) e (b < a)). Observo
tambem que a escolha das funyoes de verdade tambem revela
a preocupayao didatica de Frege. As funyoes (A e B), mio (A
e B), (nem A, nem B), (A au B), por exemplo, tern forte apelo
da pratica lingtiistica. Esse e 0 ponto que examino em
seguida.

Mostrei ate agora que a apresentayao de Frege no
Gedankengefiige de seis das dezesseis possiveis funyoes de
verdade com duas variaveis revelou uma preocupayao com a
clareza expositiva que permitia ao seu leitor uma rapida

16Frege ora fala de sentido da funyao, ora do pensamento expresso pela
funyao. 0 pensamento (Gedanke) e 0 que se chamaria de proposiyao. Nao
explorei esse ponto; nao explorei tambem a distinyao que Frege faz entre
o pensamento expresso e a asseryao (der ausgedruckte Gedanke und die
Behauptung) 0 que de toda forma ele desenvolve de forma mais extensa
na primeira parte das Investigar;oes 16gicas: 0 Pens amen to (Der
Gedanke).
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17 Unsere sechs Arten von Gedankengefugen bilden so ein
abgeschlossenes Ganzes; [6], p. 87:
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calculo proposicional ele nao aborda a questao da
completude dos conectivos logicos. De modo que me detenho
na elucidayao da divergencia entre as tres exposiyoes.
Examino mais de perto 0 caso de duas variaveis
proposicionais A e B, 0 caso abordado por Frege. Existem
quatro opyoes para afirma-las ou nega-las:

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0

A B
1 A e afirmado e B afirmado 1 1
2 A e afirmado e B negado 1 0
3 A e negado e B afirmado 0 1
4 A e negado e B negado 0 0

No Begriffsschrift Frege parte do composto basico 1
(ver tabela 2 acima) e da negayao. Com eles Frege compoe
mais 6 compostos (ver tabela 3 abaixo). No Grundgesetze
Frege ainda parte do composto basico 1 escolhido em sua
obra anterior, mas com ele compoe apenas mais quatro outros
(6, 4, 7 e 3), deixando de fora os compostos 2 e 5.
Observemos ainda que a ordem de apresentayao dos
compostos escolhidos difere da anterior. No Gedankengefiige
Frege apresenta 6 compostos, excluindo apenas 0 de nllmero
5 do Begriffssch rift. Em simbolos modemos temos a seguinte
tabela:

Podemos agora pensar as divers as maneiras como
essas duas proposiyoes se relacionam. Por exemplo, po de ser
o caso que A e B so ocorram conjuntamente, isto e, das quatro
possibilidades acima apenas 0 caso 1, A e afirmado e B
afirmado, sucede. Formamos assim 0 conectivo /\ da
conjunyao logica de duas proposiyoes. E dessa forma que
Frege introduz no §5 do Begriffsschrift 0 conectivo da
condicional (Die Bedingheit), isto e, a condicional significa
que nao sucede a terceira das quatro possibilidades acima,
apenas uma das tres outras. Na linguagem de hoje, A --+ B e
definido como logicamente equivalente a.....,(A /\ .....,B). Todas
as opyoes estao no quadro abaixo:18

Begriffsschrift
1879

Tabela 3
Grundgesetze

1893
I) B ----? A
6) -, (B ----? A)
4)-, (B----?-, A)
7) -, (-, B ----? A)
3) -, B ----? A

I) B ----? A
2) B ----? -, A
3) -, B ----? A
4) -, (B ----? -, A)
5) -, ((B ----? -, A) ----? -, (-, B ----? A))
6)-, (B----?A)
7) -, -, B ----? A)

Gedankengefiige
1911

4) A /\ B
2) -, (A /\ B)
7) -, A /\ -, B
3) -, (-,A /\ -, B)
6) -, A /\ B
I) -, (-,A /\ B)

E evidente que Frege nao pretende em nenhuma de
suas tres exposiyoes das funyoes de verdade de dois lugares
uma apresentayao sistematica de todas as 16 possibilidades a
partir de urn minimo delas. Patzig em sua analise opoe as
duas primeiras exposiyoes de Frege contra a terceira. Para ele

18 Para facilitar a referencia colocamos as sete primeiras em negrito,
exatamente as que Frege utilizara em suas diferentes exposiyoes. Como ja
esta claro para 0 leitor nao utilizo a notayao "plana" de Frege, uso a de
Hilbert.

168 Perspectiva Filos6fica - Vol. I - n° 25 - janeiro-junho/2006



o Ultimo Texto de Frege

seria dificil indicar para essas duas algum principio plausfvel
que justificasse a escolha fregeana das funyoes, na sua
qualidade, na quantidade e na ordem de apresentayao delas.
Para ele a escolha de Frege teria sido simplesmente,
lembrando uma famosa expressao kantiana, raps6dica.
Descartando a opyao de uma apresentayao sistematica por
parte de Frege, Patzig tenta dois possiveis caminhos: a
naturalidade lingufstica, isto e, a confiabilidade que a
linguagem cotidiana traria para as funyoes escolhidas ou a
simplicidade estrutural das formulas. Na primeira hipotese
Frege deveria ter escolhido, no Begriffsschrift, a disjunyao e
conjunyao, formulas 3 e 4 (Tabela 2) antes da formula 2,
pouco utilizada na linguagem ordinaria. Seguindo 0 principio
da naturalidade, no Grundgesetze deveria surgir 4 antes de 6,
e 3 antes de 7, diferentemente da escolha fregeana. Na
hipotese da simplicidade estrutural, Frege haveria de
apresentar, no Begriffsschrift, 6 antes de 4 e as funyoes 6 e 7
antes de 5. No Grundgesetze, por seu tumo, embora a
formula 6, com apenas urn sinal de negayao, anteceda as
formulas 4 e 7, com dois sinais de negayao, Frege nao deixa
claro se a formula 3 deve ser entendida com urn ou tres sinais
de negayao. Alem disso, nao se sabe porque Frege abandona
no Grundgesetze as formulas 2 e 5 do Begriffsschrift.

No Gedankengefiige, segundo Patzig, Frege teria
escolhido a conjunyao, formula 4, como ponto de partida,
seguindo 0 criterio da confiabilidade lingufstica, mais
adequado a urn texto de Filosofia da logica, como seria 0

caso do texto em pauta. Alem disso, verfamos uma
progressiva construyao sistematica das demais formulas a
partir dessa escolha inicial e sucessivas negayoes. Em nossa
tabela 3 verificamos rapidamente essa hipotese de Patzig.
Evidente que a formula 5 do Begriffsschrift teria de ser
abandonada em tal construyao.

Sao bons os criterios da naturalidade linguistica e da
simplicidade estrutural pensados por Patzig para j ustificar a
escolha fregeana das funyoes de verdade em cada urn dos tres
textos em pauta, mas penso que e necessario alguns ajustes
para que eles expliquem se nao de todo pelo menos tome urn
pouco mais clara a escolha fregeana. De inicio e dificil que a
naturalidade lingufstica tenha sido 0 unico criterio utilizado
por Frege no Begriffsschrift e no Grundgesetze, textos
extremamente tecnicos que executam 0 proposito explfcito de
Frege de estabelecer uma linguagem precisa que sirva para
fundamentar a ciencia e que evitasse as ambiguidades da
linguagem natural. Quanto a simplicidade acredito que ela
nao deva ser procurada no nivel sintatico, na estrutura extema
das funyoes de verdade, 0 que de todo modo 0 proprio Patzig
ja mostrou nao ocorrer. E verdade que Frege no
Begriffsschrift (§§ 5 - 8) introduz as suas sete funyoes de
verdade na seguinte sequencia: primeiro a condicional (1 na
Tabela 3), depois a negayao, e, de posse dos sfmbolos por ele
escolhido para a condicional e a negayao acrescenta
sucessivamente a negayao ao condicional obtendo as demais
funyoes (2 a 7 na Tabela 3). Mas e preciso notar que Frege
faz acompanhar a introduyao da expressao simbolica de cada
funyao de verdade com uma explicayao que faz referencia
direta as possibilidades de afirmayao e negayao de A e B (ver
a Tabela 1). Esse e 0 criterio que Frege utiliza para
estabelecer cada uma das expressoes simbolicas das suas
funyoes de verdade juntamente com a simplicidade no sell
lISO.A Tabela 4 mostra a utilizayao do criterio. "N" e 0 "s"
significam nao ocorre e ocorre cada uma das quatro
possibilidades mostradas na Tabela 1, respectivamente. Por
exemplo N3, a primeira formula do Begriffsschrift, significa
negar a possibilidade 3 mostrada na Tabela 1, isto e, negar
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que A e negado e B e afirmado; isto e equivalente a f6rmula
B ----f A.

Bel.!riffsschrift Grundl.!esetze Gedankenl.!efiil.!e
l. N3 l. N3 4. 81
2. NI 6. 83 2. NI
3. N4 4. 81 7. 84
4. 81 7. 84 3. N4
5. 3. N4 6. 83
6. 83 1. N3
7. 84

visivel, pelo criterio estabelecido. Seria 0 caso, talvez, de
recorrer ao criterio "raps6dico" de Patzig.

o caso do Gedankengefiige e diferente; ele parece
enquadrar-se a perfeiyao em nosso criterio. A escolha
altemada de ocorrencias e nao ocorrencias das possibilidades
da Tabela 1 e a exclusao da funyao de verdade 5 do
Begriffsschrift que nao se enquadrava no criterio
estabelecido. 0 texto de Frege, como foi mostrado neste
artigo, cuidou de combinar essa escolha criteriosa com uma
apresentayao nao formal das funyoes de verdade que se revela
como paradigrna de exposiyao didatica.o criterio mostra claramente que Frege no

Begriffsschrift opta par apresentar de inicio as ocorrencias e
depois as nao ocorrencias de cada uma das possibilidades da
Tabela 1. E claro que nao e preciso negar todas as quatro; por
exemplo, 0 caso N2, negar a possibilidade 2, isto e, que A e
afirmado e B e negado, produz simplesmente a funyao B ~
A que repete a condicional escolhida em 1. Claro que a
funyao de verdade, ((B ~ , A) ~ , (, B ~ A)), a quinta
na sequencia de Frege nao se deixa enquadrar no criterio,
uma vez que afirmar 2 da Tabela 1 e repetir uma das demais
escolhas feitas. Mas e aqui que 0 apelo a linguagem natural, a
naturalidade linguistica de Patzig, pode ser convocada. As
funyoes 1, 2 e 3, as negayoes das possibilidades 3, 1 e 4 da
Tabela 1, nada mais sao que a introduyao das diversas
situayoes do conectivo "ou" da linguagem natural. Em
seguida Frege apresenta a funyao 4, a primeira situayao do
conectivo "e" da linguagem natural. As funyoes 6 e 7 sao
outras situayoes do conectivo "e". Dessa forma e possivel
explicar a aparente discrepi'mcia da funyao de numero 5. Ela e
justificada exatamente porque corresponde ao "A ou B, mas
nao ambos" da linguagem natural. A escolha do
Grundgesetze nao se deixa explicar, pelo menos de forma
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