
Prefácio da obra de Begriffsschrift (Gottlob Frege, Alemanha, 1879), texto encontrado 

de forma casual numa pesquisa sobre escrita conceptual.  

  

 

Das Erkennen einer wissenschaftichen Wahrheit durchlaueft in der Regel mehre Stufen der 

Sicherheit. Zuerst vielleicht aus seiner ungenugenden Zahl von Einzelfallen errathen, wird 

der allgemeine Satz nach und nach sicherer befestigt, indem er durch Schlussketten mit 

andern Wahrheiten Verbinding erhalt, sei es dass aus ihm Folgerungren abgeleitet werden, 

die auf andere Weise Bestatigung finden, sei es dass er umgekehrt als Folge schon 

feststehender Satze erkannt wird. Es kann daher einerseits nach dem Wege gefragt werden, 

auf dem ein Satz allmahlich errungen wurde, anderseits nach der Weise, wir er nun 

schliesslich am festesten ze begruenden ist. Erstere Frage muss moglicherweise in Bezug 

auf verschiedene Menschen verschieden beantwortenet werden, letztere ist bestimmter, und 

ihre Beantwortung hangt mit dem innern Wesen des betrachteten satzes zusammen.  Die 

festeste Beweisfuhrung ist offenbar die rein logische, welche, von der besondern 

Beschaffenheit der Dinge absehend, sich allein auf die Gesetze grundet, auf denen alle 

Erkenntnis beruht. Wir theilen danach all Wahrheiten, die einer Begrundung bedurfen, in 

zwei Arten, indem der Beweis bei den einen rein logisch vorgehen kann, bei den andern sich 

auf Erfahrungsthatsachen stutzen muss. Es ist aber wohl vereinbar, dass ein Satz zu der 

ersteren Art gehort und doch ohne Sinnesthatigkeit nie in einem menschlichen Geiste zum 

Bewusstsein kommen konnte. 
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Tradução: Google Tradutor, com alguma edição. 

O reconhecimento de uma verdade científica geralmente passa por vários níveis de 

validação. Primeiro, talvez, ao ser deduzida a partir do seu número inadequado de casos 

individuais, a proposição geral é gradualmente reforçada de forma cada vez mais segura, 

combinando-se com outras verdades por meio de cadeias, sendo deduzida das conclusões 

que de outra forma encontraram a confirmação, seja como uma consequência de frases já 

confirmadas. Por um lado, portanto, podemos questionar o modo como uma conclusão foi 

gradualmente obtida e, por outro lado, a forma como finalmente a estabelecemos com mais 

firmeza. A primeira questão pode ser respondida de forma diferente por pessoas diferentes, 

sendo a última mais definida, e a sua resposta está relacionada com a essência da 

conclusão considerada. A prova mais definitiva é, evidentemente, puramente lógica, uma 

vez que, para além da natureza particular das coisas, se baseia unicamente nas leis em que 

repousa todo o conhecimento. Em seguida, dividimos todas as verdades que exigem um 

raciocínio em dois tipos, na medida em que a prova pode ser puramente lógica para alguns, 

e para que os outros se baseiem em factos de experiência. Mas é perfeitamente compatível 

que uma frase possa ser ouvida do primeiro tipo e, no entanto, nunca alcançar sentido 

numa mente humana consciente.  

 

Recolha de referências à obra, apresentadas por ordem de grau de fidelidade à obra 

original e/ou clareza/ qualidade do texto: 

 



 

no prefácio do Begriffsschrift ele já alertava ao leitor que a modelagem de sua linguagem simbólica pela 

linguagem da aritmética, como ele indicava no título, não deveria ser entendida como uma “tentativa de 

produzir alguma similaridade artificial ao considerar um conceito como soma de suas características”, marcando 

assim de saída sua distancia com a álgebra lógica. A sua linguagem por fórmulas, ele esclarece, se aproxima 

daquela da aritmética apenas “na forma como as letras são utilizadas.”…ele inicia o prefacio de seu 

Begriffsschrift exatamente com o exame da dedução, do exame da cadeia de inferências de uma prova 

matemática. De fato, 

provar de maneira rigorosa e irrefutável que a aritmética é redutível à lógica, exige de início 

que se questione o próprio conceito de prova matemática. Para Frege, a prova mais firme, 

“é a puramente lógica, a qual prescindindo das características particulares das coisas é 

baseada exclusivamente nas leis que suportam todo o conhecimento”, e para ele as verdades 

que exigem justificação ou são desse tipo, ou são deduzidas por meio de provas “baseadas 

em fatos da experiência”. Uma prova na aritmética não pode incluir nada de intuitivo, nem 

conter lacunas na cadeia de inferências. Frege escreve: “Ao procurar atender esta exigência 

da forma a mais rigorosa possível, encontrei um obstáculo na inadequação da linguagem; 

quanto mais pesadas eram as expressões surgidas, quanto mais complexas tornavam-se as 

relações, menos se alcançava a precisão que o meu objetivo exigia. Desta necessidade 

surgiu a idéia da presente ideografia.” A lógica a ser criada tinha assim de ser capaz de 

representar tanto os “conteúdos conceituais” envolvidos em uma prova, quanto o próprio 

conceito de prova rigorosa. 

 

 



Depois da obra de Leibniz e Boole (1815-1864), o grande passo em frente em lógica é dado 

por Frege (1848-1925). Enquanto que Boole queria mostrar que a lógica era uma parte da 

matemática, Frege pretendeu mostrar que a aritmética era idêntica à lógica. A sua tese não 

poderia ser estabelecida satisfatoriamente enquanto não fossem introduzidos em lógica dois 

importantes melhoramentos . "Em primeiro lugar, o material tradicional e as novas 

contribuições de Leibniz eBoole tinham que ser organizados de  maneira a tornar clara a 

estrutura da ciência e a grande variedade de formas proposicionais a serem consideradas na 

lógica geral. Em segundo lugar, tudo o que era exigido para a demonstração dos termos 

tinha que figurar explicitamente no ínicio e o processo de dedução teve que ser reduzido a 

um pequeno número de regras padrão a fim de que não houvesse perigo de, 

inconscientemente, introduzirmos nas demonstrações aquilo que precisamente desejavamos 

demonstrar. Foi para fazer face a estas duas exigências de sistema e rigor formal que Frege 

em 1879 apresentou o seu Begriffschrift."1 Como o seu nome sugere, esta obra é um manual 

de ideografia ou escritura conceptual. O principal objectivo desta obra é a construção de uma 

linguagem formalizada do pensamento puro, isto é, um sistema de notação mais regular do 

que a linguagem do quotidiano e melhor adaptado para garantir a exactidão na dedução. No 

subtítulo, Frege diz que o modelo para a sua obra é fornecido pela linguagem da aritmética, 

mas rapidamente se vê que a semelhança principal consiste no emprego de letras para 

exprimir a generalidade. É claro que Frege não foi o primeiro lógico a pensar neste artificio, 

porque já Aristóteles (384-322 A.C.) o tinha usado muito antes da intervenção da álgebra. 

Símbolos aritméticos como "+" não foram usados por Frege em nenhum sentido lógico 

especial, uma vez que ele pretendia conservá-los no seu uso normal em matemática, embora 

em conjunção com os seus novos símbolos lógicos. 

Begriffsschrift (Traduzido grosseiramente do alemão para "Ideografia") é um livro 
da lógica feito por Gottlob Frege, publicado em 1879, e o sistema formal é estabelecido neste 
livro. Este é geralmente considerado a obra que marca o nascimento da lógica moderna. 

Begriffsschrift é usualmente traduzido como escrita conceitual ou notação conceitual; o título 
completo deste livro identifica isto como "uma fórmula de linguagem, modelada da aritmética, 
do pensamento puro." O Begriffsschrift era indiscutivelmente a mais importante publicação 
da lógica desde que Aristóteles fundou este assunto. A motivação de Frege para desenvolver 
esta formal aproximação para a lógica era assimilar à motivação de Gottfried Leibniz para seu 
cálculo raciocinador (apesar disto, em seu "prefácio", Frege claramente nega que ele atingiu 
este objectivo, e também que seu principal objectivo poderia ser a construção de uma linguagem 
ideal como a de Leibniz, o que Frege declara ser uma tarefa bastante difícil e idealista, 
entretanto, não impossível). Frege passou a empregar seu cálculo lógico em pesquisas sobre os 
fundamentos da matemática, realizada durante o quarto de século seguinte. 

 

Esta pesquisa trata do “Projeto Logicista” do filósofo alemão Frege e do que veio a ser 
designado pela literatura secundária de “princípio do contexto”. O Projeto Logicista de Frege é a 
tese de que a Matemática, em particular a Aritmética, é redutível à Lógica, isto é, os conceitos 
da Aritmética podem ser redutíveis a conceitos lógicos e os teoremas a axiomas lógicos. O 
princípio do contexto é um dos três princípios que Frege afirma serem básicos para o 
desenvolvimento e execução de seu projeto. Algumas questões devem de pronto surgir ao leitor 
que pela primeira vez defronta-se com este princípio: o que uma tese matemática – a de que a 
Aritmética é redutível à Lógica tem a ver com uma imposição linguística – a de que nunca se 
deve perguntar pelo significado de uma palavra isoladamente, fora de uma proposição? A 
literatura secundária parece não chegar a nenhum acordo sobre as questões em torno do 
princípio do contexto. A utilização do mito grego do herói Teseu e do labirinto de Dédalo como 
metáfora permite entender o conjunto das interpretações da literatura secundária a respeito do 
princípio do contexto como um labirinto exegético, que desafia o leitor a adentrá-lo e tentar a sua 
saída.  
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Neste trabalho se observa o papel do princípio do contexto de Frege nos fundamentos da 

aritmética e o motivo pelo qual se apela nesta obra para este princípio. Como se verá, o 

princípio do contexto desempenha uma função crítica de se opor a uma interpretação 

psicológica da referência; além de evitar uma concepção física e psicológica dos números. O 

princípio também tem um papel construtivo no conhecimento de objetos como os números. 

Nos fundamentos da aritmética (Grundlagen der Arithmetik), Frege expõe pela primeira vez 

de maneira explícita o princípio do contexto. O princípio aparece quatro vezes nos 

Grundlagen, e sua principal ocorrência se encontra no §62: “Nur in Zusammenhange eines 

Satzes bedeuten die Wörter etwas.” (“Apenas no contexto de uma proposição as palavras 

significam algo.” 1 ). Nos Grundlagen, o princípio do contexto desempenha o papel de 

combater uma visão atomística ideacional de significado além do papel positivo de justificar 

definições contextuais.  

O princípio contexto expõe a ideia de que as palavras individuais não têm qualquer 

significado ou valor, a menos que sejam entendidas no contexto de uma frase. A noção 

também tem sido chamado de Princípio de Frege após seu inventor, Gottlob Frege, 

contextualismo e composicionalidade reverter. O princípio é parte integrante de como 

palavras e frases ganham significado, e qual dos dois é o mais importante para 

determinar isso. A ideia surgiu pela primeira vez em Fundamentos da Aritmética de 

Frege em 1884. Neste livro, ele partiu para os seus três princípios fundamentais da 

análise filosófica. Estes princípios foram para separar o subjetivo do objetivo, a nunca 

encontrar um significado em uma palavra sem sentido, e para lembrar o que divide um 

conceito de um objeto. Frege criou o princípio do contexto como uma reação contra a 

atomização do significado que posta por psicologismo e composicionalidade. 

Psicologismo é a inclusão de lógica e psicologia na filosofia. Embora essa idéia é 

principalmente de origem alemã, John Stuart Mill, também foi um defensor da chave. 

Psicologismo e composicionalidade sustentam que o significado de uma frase é 

entendida a partir dos significados combinados de suas partes individuais. Isto significa 

que cada palavra representa um valor para o sentido geral. Reverter composicionalidade 

ou princípio do contexto tem uma visão diametralmente oposta: a palavra por si só não 

tem significado real. Seu significado é obtido a partir de seu contexto dentro de uma 

frase. Isso não significa que cada palavra varia em sentido de frase em frase, mas 

alguns, como "set", fazer. 

Na introdução de Os fundamentos da aritmética (Die Grundlagen der Arithmetik), de 1884,obra em 

que se ocupa com o esboço informal da definição lógica de número, Frege apresenta os três princípios 

fundamentais de sua investigação. Particularmente, interessa-nos o segundo deles que veio a ser 

conhecido como o princípio do contexto. Ele reaparece no §60 em uma passagem essencial (§§55-61) 

que considera os números como objetos autônomos e é reiterado no §62, no começo de uma 

passagem igualmente importante (§§62-69), onde são expostas as razões para definir os números 

cardinais como extensões de conceitos. E, finalmente, aparece no §106, no curso da recapitulação dos 

principais resultados do livro. Apresentamos nesta dissertação uma análise sistemática do princípio, 

tendo em vista que o papel exercido por ele no projeto logicista de Frege tem sido alvo de intensos 

debates. Há diversas interpretações sobre seu uso em Os fundamentos da aritmética. As formulações 

que aparecem no livro não exercem um papel homogêneo. Outra questão que também divide os 

comentadores é se o princípio do contexto é ou não reafirmado implícita ou explicitamente em 

trabalhos posteriores. Entre os comentadores, não há concordância acerca da manutenção ou não do 

princípio do contexto em outros escritos. Nosso principal objetivo é mapear as questões relativas a 

este princípio. 

Pretendo usar o exemplo dos nomes de percursos de valores como prova de que, 
contrariamente ao que Michael Resnik e Michael Dummett sustentam, Frege nunca abandonou 
o seu princípio do contexto: “Apenas no contexto de uma sentenya tem uma palavra significado”. 
Em particular, pretendo mostrar que a prova da completude com relação ao significado, que 
Frege tentou introduzir na linguagem formal das Grundgesetze der Arithmetik, baseia-se em 
uma aplicação do principio do contexto, e que, em consequencia, tambem nomes de percursos 
de valores tem significado apenas no contexto de uma sentença. A teoria Fregeana do sentido e 
do significado somente pode ser entendida adequadamente sob o pano de fundo do princfpio do 
contexto. 
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