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A palavra “verdadeiro” indica o alvo da lógica assim como “belo” o da estética ou “bom”
o da ética. Todas as ciências têm a verdade como seu objetivo; mas a lógica está
preocupada com ela de uma maneira bem diferente. Tem quase a mesma relação com a
verdade tal como a física tem com o peso ou o calor. Descobrir as verdades é tarefa de
todas as ciências; recai sobre a lógica discernir as leis da verdade. A palavra “lei” é usada
em dois sentidos. Quando falamos de leis morais ou do estado nos referimos às
regulações que devem ser obedecidas, mas com as quais as ocorrências reais nem sempre
estão em conformidade. Leis da natureza são a generalização de acontecimentos naturais
com os quais as ocorrências estão sempre de acordo. É mais neste sentido que eu falo de
leis da verdade. Isso, com certeza, não é tanto uma questão do que acontece, mas do que
é. Regras para afirmar, pensar, julgar, inferir, se seguem das leis de verdade. E, assim, se
pode muito bem falar de leis do pensamento também. Mas há aqui um perigo iminente
em misturar diferentes coisas. Talvez a expressão “lei do pensamento” seja interpretada
de maneira análoga com “lei da natureza” e se entenda por isso uma generalização do
pensamento como uma ocorrência mental. Uma lei do pensamento nesse sentido seria
uma lei psicológica. E então se pode chegar a crer que a lógica lida com o processo
mental de pensar e as leis psicológicas de acordo com as quais ele se dá. Isso seria uma
má compreensão da tarefa da lógica, pois a verdade não recebeu o lugar que lhe é devido
aqui. O erro e a superstição têm causas tanto quanto o conhecimento genuíno. A
afirmação tanto do que é falso quanto do que é verdadeiro ocorre de acordo com as leis
psicológicas. Uma derivação destes e uma explicação de um processo mental que termina
em uma afirmação nunca pode tomar o lugar de uma prova do que é afirmado. Não
poderiam as leis da lógica terem também desempenhado um papel nesse processo
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tradução foi o jornal acadêmico Mind, New Series, Vol. 65, No. 259 (Julho, 1956), pp. 289-311,
publicado pela Oxford University Press em nome da Mind Association.
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mental? Eu não quero discutir sobre isso, mas quando é uma questão acerca da
possibilidade da verdade não é suficiente. Pois é também possível que alguma coisa não
lógica tome parte no processo e o desvie da verdade. Só podemos decidir isso depois de
discernirmos as leis da verdade; mas a esse ponto provavelmente seremos capazes de o
fazer sem a derivação e a explicação do processo mental se é importante para nós
decidirmos se a afirmação na qual o processo termina é justificada. A fim de evitar essa
má compreensão e para prevenir o obscurecimento da fronteira entre psicologia e lógica,
eu atribuo à lógica a tarefa de descobrir as leis da verdade, não das asserções ou
pensamentos. O significado da palavra “verdadeiro” é explicada pelas leis da verdade.

Mas primeiro vou tentar delinear grosseiramente o que eu quero chamar de verdade
nessa conexão. Dessa forma outros usos da nossa palavra podem ser excluídos. Não está
sendo usada aqui no sentido de algo “genuíno” ou “verídico”, nem, como algumas vezes
ocorre no tratamento das questões de arte, quando, por exemplo, a verdade na arte é
debatida, quando a verdade é estabelecida como o objetivo da arte, quando a verdade de
uma obra de arte ou um sentimento verdadeiro são abordados. A palavra “verdadeiro” é
colocada na frente de outra palavra a fim de mostrar que essa palavra deve ser entendida
em sentido próprio, inalterado. Este uso também está fora do caminho seguido aqui; esse
tipo de verdade é aquele cujo reconhecimento é objetivo da ciência.

Gramaticalmente, a palavra “verdadeiro” é um adjetivo. Daí surge o desejo de delimitar
mais precisamente a esfera na qual a verdade pode ser afirmada, em que a verdade sequer
entra em questão. Encontra-se a verdade afirmada sobre imagens, ideias, declarações e
pensamentos. É impressionante que coisas visíveis e audíveis ocorram, aqui, juntas de
coisas que não podem ser percebidas pelos sentidos. Isso sugere que mudanças de
significado ocorreram. De fato! É uma imagem, então, como uma mera coisa visível e
tangível, realmente verdadeira, enquanto uma pedra, uma folha, são não verdadeiras?
Obviamente não se chamaria de verdadeira uma imagem a menos que houvesse uma
intenção por detrás disso. Uma imagem deve representar algo. Além disso, uma ideia não
é dita verdadeira por si mesma, mas apenas sob a intenção de que ela deveria
corresponder a algo. Pode-se supor disso que a verdade consiste na correspondência de
uma imagem com o que ela retrata. Correspondência é uma relação. Isso é contradito, no
entanto, pelo uso da palavra “verdadeiro”, a qual não é uma palavra de relação e não
contém referência para nenhuma coisa para a qual deva corresponder. Se eu não sei que
uma imagem pretende representar a Catedral de Colônia, então eu não sei com o que
compará-la para decidir sua verdade. Uma correspondência, além disso, apenas pode ser
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perfeita se as coisas correspondentes coincidem e não são, portanto, coisas distintas
afinal. Diz-se que é possível estabelecer a autenticidade de uma nota comparando-a
estereoscopicamente com uma autêntica. Mas seria ridículo tentar comparar um pedaço
de ouro com uma nota de vinte marcos dessa forma. Apenas seria possível comparar uma
ideia com algo se esse algo fosse uma ideia também. E então, se a primeira
correspondesse perfeitamente com a segunda, elas coincidiriam. Mas isso não é de modo
algum o que se quer quando se define verdade como sendo a correspondência de uma
ideia com algo real. Pois é absolutamente essencial que a realidade seja distinta da ideia.
Mas então não pode ser uma correspondência completa, uma verdade completa. Então
nada poderia ser verdadeiro; pois o que é apenas meia-verdade não é verdade. A verdade
não pode tolerar um “mais ou menos”. Mas será mesmo? Não se pode afirmar que a
verdade existe quando há correspondência em um certo aspecto? Mas em qual? Pois o
que, então, teríamos que fazer para investigar se algo é verdadeiro? Deveríamos
investigar se é verdade que uma ideia e a realidade, talvez, correspondem no aspecto
estabelecido. E então seríamos confrontados por uma questão do mesmo tipo e o jogo
poderia começar de novo. Então a tentativa de explicar como correspondência colapsa. E
qualquer outra tentativa de definir a verdade colapsa também. Pois em uma definição
certas características teriam que ser afirmadas. E na aplicação para qualquer caso
particular sempre surgiria a questão sobre se é verdade que as características estão
presentes. Então andamos em círculos. Consequentemente, é provável que o conteúdo da
palavra “verdadeiro” seja único e indefinível.

Quando se atribui a verdade a uma imagem não se quer realmente atribuir uma
propriedade que pertence à imagem de forma completamente independente de outras
coisas, mas sempre se tem alguma coisa bem diferente em mente e quer-se dizer que a
imagem corresponde de algum modo a essa coisa. “Minha ideia corresponde à Catedral
de Colônia” é uma sentença e a questão que agora surge é acerca da verdade dessa
sentença. Então o que é impropriamente chamado de verdade de imagens e ideias é
reduzido à verdade de sentenças. O que se chamaria de uma sentença? Uma série de
sons; mas apenas quando tem um sentido, o que não significa que toda série de sons com
sentido é uma sentença. E quando chamamos uma sentença verdadeira, realmente
queremos dizer que há sentido. Do que se segue que é pelo sentido de uma sentença que
a pergunta sobre a verdade geralmente surge. Agora, o sentido de uma sentença é uma
ideia? Em qualquer caso, ser verdadeiro não consiste na correspondência desse sentido
com algo a mais, pois do contrário a questão sobre a verdade se reiteraria infinitamente.
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Sem querer dar uma definição, eu chamo de pensamento algo para o qual a questão
sobre a verdade emerge. Assim, atribuo o que é falso para um pensamento tanto quanto
o que é verdadeiro.2 Então posso dizer: o pensamento é o sentido da sentença sem desejar
dizer também que o sentido de toda sentença é um pensamento. O pensamento, em si
mesmo imaterial, se veste nas roupagens materiais de uma sentença e deste modo se
torna compreensível para nós. Dizemos que uma sentença expressa um pensamento.

Um pensamento é algo imaterial e tudo que é material e perceptível é excluído da esfera
daquilo para qual a questão sobre a verdade emerge. A verdade não é uma qualidade que
corresponde com um tipo particular de impressão dos sentidos. Assim, é nitidamente
distinta das qualidades que denotamos com as palavras “vermelho”, “amargo”, “cheiro de
lilás”. Contudo, nós não vemos que o Sol nasceu e não vemos também, portanto, que isso
é verdade? O Sol ter nascido não é um objeto que emite raios que alcança meus olhos,
não é uma coisa visível da mesma forma que o Sol em si mesmo. O Sol ter nascido é visto
como verdadeiro com base em impressões dos sentidos. Mas ser verdadeiro não é uma
propriedade material, perceptível. Pois ser magnético é também reconhecido com base
em impressões dos sentidos de algo, no entanto essa propriedade corresponde tão pouco
quanto a verdade a um tipo particular de impressão dos sentidos. Até agora essas
propriedades concordam. Entretanto, nós precisamos das impressões dos sentidos para
reconhecer um corpo como sendo magnético. Por outro lado, quando eu acho que é
verdade que não sinto cheiro de nada neste momento, não faço isso com base em
impressões dos sentidos.

No entanto, pode ser pensado que não podemos reconhecer a propriedade de algo sem,
ao mesmo tempo, realizar o pensamento de que este algo tem a propriedade de ser
verdadeiro. Assim, cada propriedade de uma coisa está associada a uma propriedade do
pensamento, a saber, a verdade. É também digno de nota que a sentença “Eu sinto o
aroma de violetas” possui o mesmo conteúdo que a sentença “É verdade que eu sinto o
aroma de violetas”. Assim, pois, parece que nada é adicionado ao pensamento após

2 De uma forma similar tem, talvez, se dito que “um juízo é algo que é verdadeiro ou falso”. De
fato eu uso a palavra “pensamento” em um sentido aproximado do qual “juízo” tem nas obras dos
lógicos. Eu espero que se torne claro no que se segue porque eu escolhi “pensamento”. Tal
explicação foi contestada com base no fato de que nela se traça uma distinção entre juízos
verdadeiros e falsos, a qual, de todas as distinções possíveis entre os juízos, não tenha, talvez, a
menor importância. Eu não consigo considerar que seja uma deficiência lógica que a distinção
seja dada com a explicação. No que diz respeito à importância, não deve de forma alguma ser
julgada como insignificante se, como eu disse, a palavra “verdadeiro” indicar o alvo da lógica.
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atribuí-lo a propriedade de verdadeiro. E ainda assim não é um grande resultado quando
o cientista, depois de muita hesitação e investigação cuidadosa, pode dizer “o que eu
supunha era verdadeiro”? O significado da palavra “verdade” parece ser inteiramente
único. Será que podemos não estar lidando aqui com algo que sequer pode, no sentido
comum, ser chamado de qualidade? Apesar dessa dúvida, eu quero primeiro me
expressar em acordância com o uso comum do termo, como se a verdade fosse uma
qualidade, até que algo mais pontual seja encontrado.

A fim de trabalhar com mais precisão o que quero chamar de pensamento, tenho que
distinguir os vários tipos de sentenças3. Não há quem queira negar o sentido de uma
sentença imperativa, mas esse sentido não é um pelo qual a questão da verdade pode
emergir. Portanto, não chamarei o sentido de uma sentença imperativa de pensamento.
Sentenças que expressam desejos ou pedidos são descartadas da mesma forma. Apenas
aquelas sentenças na qual comunicamos ou declaramos algo entram na questão.
Contudo, não conto dentre essas as exclamações nas quais alguém desabafa os
sentimentos gemendo, suspirando, rindo, a menos que tenha sido decidido por algum
acordo que elas comunicam algo. Mas e quanto às sentenças interrogativas? Em uma
palavra-pergunta [word-question] nós proferimos uma sentença incompleta que apenas
obtém um sentido verdadeiro através da conclusão daquilo pelo qual perguntamos.
Palavras-pergunta estão adequadamente fora de consideração aqui. Sentenças
interrogativas [sentence-questions] são de um tema diferente. Esperamos ouvir “sim” ou
“não”. A resposta “sim” significa o mesmo que uma sentença indicativa, pois nela o
pensamento que já estava contido completamente na sentença interrogativa é afirmado
como verdadeiro. Assim, uma sentença interrogativa pode ser formada a partir de toda
sentença indicativa. Uma exclamação não pode ser considerada uma comunicação nessa
explicação, uma vez que nenhuma sentença interrogativa correspondente pode ser
formada. Uma sentença interrogativa e uma indicativa contêm o mesmo pensamento;
mas a indicativa possui algo a mais, a saber, a asserção. A sentença interrogativa tem algo
a mais também, que é a solicitação. Portanto, duas coisas devem ser distinguidas em uma
sentença indicativa: o conteúdo, o qual ela tem em comum com a sentença interrogativa
correspondente, e a asserção. A primeira é o pensamento, ou, ao menos, contém o
pensamento. Então é possível expressar o pensamento sem estabelecê-lo como

3 Eu não estou usando a palavra “sentença” aqui em um sentido puramente gramatical, o qual
também inclui orações subordinadas. Uma oração subordinada separada nem sempre tem o
sentido sobre o qual a questão da verdade surge, ao passo que a frase complexa a que pertence
tem tal sentido.

5



Gottlob Frege

verdadeiro. Ambos estão tão intimamente unidos em uma sentença indicativa que é fácil
negligenciar sua separabilidade. Consequentemente, podemos distinguir:

(1) a apreensão de um pensamento — pensar,
(2) o percepção da verdade de um pensamento — juízo4,
(3) a manifestação deste juízo — asserção.

Executamos o primeiro ato quando formamos uma sentença interrogativa. Um avanço
na ciência geralmente ocorre desta forma, primeiro o pensamento é apreendido, tal
como pode, talvez, ser expressado em uma sentença interrogativa, e, depois das
investigações apropriadas, esse pensamento é finalmente reconhecido como verdadeiro.
Declaramos o reconhecimento da verdade na forma de uma sentença indicativa. Não
temos que usar a palavra “verdadeiro” para isso. E mesmo quando a usamos, a real força
assertiva reside, não nela, mas na forma da sentença indicativa, e, nos casos em que
perde sua força assertiva, a palavra “verdadeiro” não pode trazê-la de volta novamente.
Isso acontece quando não falamos seriamente. Tal como o trovão encenado é apenas um
trovão aparente e uma luta encenada é apenas uma luta aparente, assim, uma asserção
encenada é apenas uma asserção aparente. É somente atuação, fantasia. Da sua parte, o
ator não afirma nada, nem mente, mesmo se ele disser algo cuja falsidade está
convencido. Na poesia temos o caso de pensamentos sendo expressos sem serem
realmente colocados como verdadeiros apesar de estarem na forma de uma sentença
indicativa, embora possa ser sugerido ao ouvinte para que ele próprio faça um
julgamento assertivo. Portanto, deve-se ainda ser sempre perguntado sobre o que é
pretendido na forma de uma sentença indicativa, se ela realmente contém uma asserção.
E essa questão deve ser respondida em negativo se a seriedade requisitada estiver
faltando. É irrelevante se a palavra “verdade” é usada aqui. Isso explica porque nada
parece ser adicionado a um pensamento ao atribuir-lhe a propriedade de ser verdadeiro.

Uma sentença indicativa frequentemente contém, da mesma forma que o pensamento e
a asserção, um terceiro componente sobre o qual a asserção não se estende. Isso é muitas

4 Parece-me que até agora não houve distinção suficiente entre o pensamento e o juízo. A
linguagem pode tentar-nos a fazer isso. Não temos nenhuma oração particular na sentença
indicativa que corresponda à asserção, mas que algo está sendo afirmado reside mais na forma da
asserção. Temos a vantagem no alemão em que a oração principal e subordinada são distinguidas
pela ordem das palavras. Claro, deve-se notar que uma oração subordinada pode também conter
uma asserção e que geralmente nem a oração principal nem a subordinada expressam um
pensamento completo por si mesmas, mas apenas sentenças complexas o fazem.
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vezes dito para agir de acordo com os sentimentos, com o humor do ouvinte ou para
despertar sua imaginação. Expressões como “ai de mim” e “graças a Deus” pertencem a
esse tipo. Tais constituintes de sentenças são mais notavelmente prominentes na poesia,
mas raramente estão totalmente ausentes da prosa. Ocorrem mais raramente em
exposições matemáticas, físicas ou químicas do que nas históricas. As chamadas
humanidades estão mais intimamente ligadas à poesia e são, portanto, menos científicas
do que as ciências exatas, que são mais secas quanto mais exatas forem, pois as ciências
exatas estão direcionadas à verdade, e apenas à verdade. Em vista disso, todos os
constituintes das sentenças aos quais a força assertiva não alcança, não pertencem à
exposição científica, mas são às vezes difíceis de evitar, mesmo para quem vê o perigo
relacionado a eles. Onde a principal coisa é abordar o que não pode ser apreendido no
pensamento por meio de suposições, esses componentes têm a sua justificativa. Quanto
mais precisamente científica for uma explicação, menos será discernível a nacionalidade
de seu autor, e mais fácil será a tradução. Por outro lado, os constituintes da linguagem
para os quais eu quero chamar a atenção aqui tornam a tradução de poesia muito difícil,
até mesmo tornam uma tradução completa quase sempre impossível, pois é precisamente
no que as línguas mais se diferem de que o valor poético amplamente se consiste.

Não faz diferença para o pensamento se eu uso a palavra “cavalo” ou “corcel” ou “cavalo
de carroça” ou “égua”. A força assertiva não se estende àquilo em que essas palavras
diferem. O que chamamos de humor, fragrância, iluminação em um poema, o que é
retratado pela cadência e pelo ritmo, não pertence ao pensamento.

Muito da linguagem serve ao propósito de ajudar a compreensão do ouvinte, por
exemplo, a ênfase de parte de uma sentença pela acentuação ou pela ordem das palavras.
Deve-se lembrar também de palavras como “ainda” e “já”. Com a sentença: “Alfred ainda
não chegou” quer-se, na verdade, dizer “Alfred não chegou” e, ao mesmo tempo, dar a
entender que sua chegada é esperada, mas isso é apenas sugerido. Não se pode dizer que,
uma vez que a chegada de Alfred não é esperada, o sentido da sentença é, portanto, falso.
A palavra “mas” difere de “e” pois nela sugere-se que o que se segue está em contraste
com o que seria esperado do que o precedeu. Tais sugestões no discurso não fazem
nenhuma diferença para o pensamento. Uma sentença pode ser transformada pela
mudança dos verbos do ativo para o passivo e fazer do objeto o sujeito ao mesmo tempo.
Da mesma forma, o dativo pode ser mudado para nominativo enquanto “dar” é
substituído por “receber". Naturalmente, tais transformações não são indiferentes em
todos os aspectos; mas elas não tocam o pensamento, não tocam o que é verdadeiro ou
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falso. Se fosse inadmissível de tais transformações serem geralmente admitidas, então
toda investigação lógica seria prejudicada. É tão importante negligenciar distinções que
não tocam no coração da questão tanto quanto fazer distinções que se preocupam com o
que é essencial. Mas o que é essencial depende do propósito de alguém. Para uma mente
voltada para o que é belo na linguagem, justamente aquilo que é indiferente para o
lógico pode parecer importante.

Assim, o conteúdo de uma sentença muitas vezes vai além dos pensamentos expressados
por ela. Mas o oposto frequentemente ocorre também, em que a mera expressão, a qual
pode ser captada pela escrita ou pelo gramofone, não é suficiente para a expressão do
pensamento. O tempo presente é usado de duas maneiras: primeiro, para indicar um
momento; segundo, para eliminar qualquer restrição temporal caso a atemporalidade ou
eternidade sejam parte do pensamento. Pense, por exemplo, nas leis da matemática. Qual
dentre os dois casos ocorre não é expresso, mas deve ser descoberto. Se o tempo presente
precisa de uma indicação de tempo, deve-se saber quando a sentença foi proferida para
apreender o pensamento corretamente. Portanto, o tempo da elocução é parte da
expressão do pensamento. Se alguém quer dizer nesse momento o mesmo que expressou
ontem usando a palavra “hoje”, deve, então, substituir essa palavra por “ontem”. Embora
o pensamento seja o mesmo, a sua expressão verbal deve ser diferente, de modo que o
sentido, que, do contrário, seria afetado pelos diferentes tempos da elocução, é
reajustado. O caso é o mesmo com palavras como “aqui” e “lá”. Em todos esses casos, a
mera expressão, tal como se dá na escrita, não é a completa expressão do pensamento,
mas o conhecimento de certas condições acompanhantes da elocução, que são usadas
como meio de expressão do pensamento, são necessárias para a sua apreensão correta. O
apontar dos dedos, movimentos com as mãos, olhares, pertencem a esse tipo também. A
mesma elocução contendo a palavra “eu“ expressará diferentes pensamentos na boca de
diferentes homens, dentre as quais algumas podem ser verdadeiras, outras falsas.

A ocorrência da palavra “eu” em uma sentença dá origem a algumas questões.

Considere o seguinte caso. O Dr. Gustav Lauben diz: “Eu fui ferido”. Leo Peter escuta
isso e comenta alguns dias depois: “Dr. Gustav Lauben foi ferido”. Essa sentença expressa
o mesmo pensamento, tal como a proferida pelo Dr. Lauben? Suponha que Rudolph
Lingens estava presente quando Dr. Lauben falou e agora escuta o que é relatado por Leo
Peter. Se o mesmo pensamento é proferido por Dr. Lauben e Leo Peter, então Rudolph
Lingens, o qual é um completo mestre da linguagem e se lembra do que o Dr. Lauben

8



Gottlob Frege

disse em sua presença, deve agora saber de uma vez só do relato de Leo Peter que a
mesma coisa está sob discussão. Mas o conhecimento da linguagem é algo separado
quando o assunto é nomes próprios. Pode bem ser o caso que apenas umas poucas
pessoas associem um pensamento particular com a sentença “Dr. Lauben foi ferido”.
Nesse caso, é necessário, para um entendimento completo, o conhecimento da expressão
“Dr. Lauben”. Agora, se tanto Leo Peter quanto Rudolph Lingens entendem por “Dr.
Lauben” o médico que vive como o único médico em uma casa conhecida por ambos,
então eles entendem a sentença “Dr. Lauben foi ferido” da mesma forma, associam-lhe o
mesmo pensamento. Mas é também possível que Rudolph Lingens não conheça o Dr.
Lauben pessoalmente e não saiba que ele é o mesmo Dr. Lauben que recentemente disse
“eu fui ferido”. Nesse caso, Rudolph Lingens não tem como saber que a mesma coisa está
em questão. Digo, portanto, nesse caso: o pensamento que Leo Peter expressou não é o
mesmo que Dr. Lauben proferiu.

Suponhamos, além disso, que Herbert Garner sabe que o Dr. Gustav Lauben nasceu em
13 de setembro de 1875 em N.N. e que isso não se aplica a qualquer outro; apesar disso, ele
não sabe onde o Dr. Lauben vive agora nem nada mais sobre ele. Por outro lado,
suponhamos que Leo Peter não sabe que o Dr. Lauben nasceu em 13 de setembro de 1875,
em N.N. Então, na medida em que o nome próprio “Dr. Gustav Lauben” é considerado,
Hebert Garner e Leo Peter não falam a mesma língua, uma vez que, embora de fato se
refiram ao mesmo homem com esse nome, eles não sabem que o fazem. Portanto,
Herbert Garner não associa o mesmo pensamento com a sentença “Dr. Gustav Lauben
foi ferido” que Leo Peter ao expressá-la. Para evitar o inconveniente de Herbert Garner e
Leo Peter não falarem a mesma língua, estou assumindo que Leo Peter usa o nome
próprio “Dr. Lauben” e Herbert Garner, por outro lado, utiliza o nome próprio “Gustav
Lauben”. Agora é possível que Herbert Garner tome por verdadeiro o sentido da
sentença “Dr. Lauben foi ferido” enquanto, enganado por informações falsas, tome o
sentido da sentença “Gustav Lauben foi ferido” por falso. Sob as suposições dadas, esses
pensamentos são, portanto, diferentes.

Consequentemente, com um nome próprio, depende de como o que quer que ele se
refere é apresentado. Isso pode acontecer de diferentes maneiras e cada maneira
corresponde com um sentido particular de uma sentença contendo um nome próprio. Os
diferentes pensamentos que deste modo resultam da mesma sentença correspondem em
seus valores-verdade, é claro; quer dizer, se um é verdadeiro, então todos são verdadeiros
e se um é falso, então todos são falsos. Apesar disso, sua distinção deve ser reconhecida.
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Então, deve-se realmente exigir que, para todo nome próprio, uma única forma de
associação exista com aquilo que ele denota. É muitas vezes sem importância que essa
exigência seja suprida, mas nem sempre.

Agora, todos são apresentados para si mesmos de um modo particular e primitivo, na
qual ele é apresentado para ninguém mais. Então, quando o Dr. Lauben pensa que se
feriu, ele provavelmente vai tomar como base esse modo primitivo no qual ele é
apresentado para si mesmo. E apenas o próprio Dr. Lauben pode compreender
pensamentos determinados dessa maneira. Mas agora ele pode querer comunicar-se com
outros. Ele não pode comunicar um pensamento que ele compreende apenas
isoladamente. Portanto, se ele agora disser “eu fui ferido”, deverá usar o “eu” em um
sentido que possa ser compreendido pelos outros, talvez no sentido de “aquele que está
falando com você nesse momento”, com isso, ele faz com que as condições associadas de
sua elocução sirvam para a expressão de seu pensamento.5

Ainda há uma dúvida. O pensamento que aquele homem expressou primeiro é o mesmo
que este?

Uma pessoa ainda intocada pela filosofia sabe primeiro todas as coisas que ela pode ver e
tocar, em resumo, perceber com os sentidos, tais como árvores, pedras, casas, e ela se
convence de que outra pessoa igualmente pode ver e tocar a mesma árvore e a mesma
pedra que ela mesma vê e toca. Obviamente nenhum pensamento pertence a essas coisas.
Agora pode ela, no entanto, ter a mesma relação com uma pessoa tal como tem com
uma árvore?

Mesmo uma pessoa não-filosófica logo acha necessário reconhecer um mundo interno
distinto do mundo externo; um mundo de impressões dos sentidos, de criações de sua

5 Eu não estou aqui na feliz posição de um mineralogista que mostra aos seus ouvintes um cristal
de rocha. Não posso colocar um pensamento nas mãos de meus leitores na solicitude de que eles
devam examiná-lo minuciosamente de todos os lados. Tenho que me contentar em apresentar ao
leitor um pensamento, em si mesmo imaterial, vestido em uma forma linguística sensível. O
aspecto figurativo da linguagem apresenta dificuldades. Os meios sensíveis sempre se intrometem
e tornam as expressões figurativas e, portanto, impróprias. Isso cria uma luta com a linguagem e
eu sou forçado a lidar com a linguagem embora ela não seja minha preocupação real aqui.
Espero ter conseguido deixar claro para os meus leitores o que eu chamo de pensamento.
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imaginação, de sensações, de sentimentos e humores; um mundo de inclinações, desejos
e decisões. Por brevidade, quero tomar tudo isso, com exceção de decisões, sob o termo
“ideia”.

Agora, os pensamentos pertencem a esse mundo interno? Eles são ideias? Obviamente
não são decisões. Como as ideias se distinguem das coisas do mundo externo? Primeiro:

Ideias não podem ser vistas ou tocadas, não podem ser cheiradas, nem saboreadas,
nem escutadas.

Vou passear com um companheiro. Vejo um campo verde, tenho a impressão visual de
verde também. Tenho-a, mas não a vejo.

Segundo: ideias são tidas. Alguém tem sensações, sentimentos, humores,
inclinações, desejos. Uma ideia que alguém tem pertence ao conteúdo da sua
consciência.

O campo e os sapos nele, o Sol que brilha sobre eles, todos continuam lá, não importa se
eu os observo ou não, mas a impressão dos sentidos que tenho do verde apenas existe por
minha causa, eu sou seu portador. Parece absurdo para nós que a dor, o humor, um
desejo deveria vagar pelo mundo sem um portador, independentemente. Uma
experiência é impossível sem um experimentador. O mundo interno pressupõe a pessoa
de quem o mundo interno é.

Terceiro: as ideias precisam de um portador. As coisas do mundo externo são,
contudo, independentes.

Meu companheiro e eu estamos convictos que nós dois vemos o mesmo campo; mas
cada um tem um impressão dos sentidos particular de verde. Eu noto um morango entre
as folhas verdes do morangueiro. Meu companheiro não o nota, ele é daltônico. A
impressão de cor que ele recebe do morango não é notavelmente diferente da qual ele
recebe da folha. Agora, meu companheiro vê a folha verde como vermelha, ou ele vê o
morango vermelho como verde, ou vê ambos de uma cor com a qual não estou
familiarizado? Não há resposta para isso, são, de fato, perguntas sem sentido. Pois
quando a palavra “vermelho” não declara uma propriedade das coisas, mas pretende
caracterizar impressões dos sentidos pertencentes à minha consciência, ela é apenas
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aplicável dentro da esfera da minha consciência. Por isso é impossível comparar minhas
impressões dos sentidos com as de outrem. Para isso seria necessário trazer juntas em
uma consciência uma impressão dos sentidos, pertencente a uma consciência, com uma
impressão dos sentidos pertencente a outra consciência. Agora, mesmo se fosse possível
fazer uma ideia desaparecer de uma consciência e, ao mesmo tempo, fazê-la aparecer em
outra consciência, a pergunta sobre se eram a mesma ideia em ambos os casos
permaneceria sem resposta. Isso vem muito da essência de cada uma de minhas ideias
serem o conteúdo da minha consciência, que todas as ideias de outra pessoa são, apenas
enquanto tais, distintas das minhas. Mas pode não ser possível que minhas ideias, o
conteúdo completo de minha consciência, sejam ao mesmo tempo o conteúdo de uma
consciência mais ampla, talvez divina? Somente se eu mesmo fosse parte de uma
consciência divina. Mas então elas seriam realmente minhas ideias, eu seria seu
portador? Isso ultrapassa os limites do entendimento humano a tal ponto que se deve
deixar sua possibilidade de lado. Em qualquer caso, é impossível para nós, enquanto
homens, comparar as ideias de outra pessoa com as nossas próprias. Eu pego o morango,
o seguro entre meus dedos. Meu companheiro o vê também, exatamente o mesmo
morango; mas cada um de nós tem sua própria ideia. Nenhuma outra pessoa tem minha
ideia, mas muitas pessoas podem ver a mesma coisa. Nenhuma outra pessoa tem minha
dor. Alguém pode ter simpatia por mim, mas ainda assim minha dor sempre pertence a
mim e sua simpatia a ele. Ele não tem minha dor e eu não tenho sua simpatia.

Quarto: toda ideia tem apenas um portador; dois homens não podem ter a mesma
ideia.

Pois do contrário ela existiria independentemente dessa e daquela pessoa. Essa tília é
minha ideia? Pelo uso da expressão “essa tília” nessa pergunta eu, na verdade, já
antecipei a resposta, pois com essa expressão quero me referir ao que vejo e ao que outras
pessoas podem também olhar e tocar. Há duas possibilidades agora. Se minha intenção é
alcançada quando eu me refiro a algo com a expressão “essa tília”, então o pensamento
expresso na sentença “essa tília é minha ideia” deve obviamente ser negado. Mas se
minha intenção não é alcançada, se eu apenas pensar que vejo sem realmente ver, se
sobre essa consideração a designação “essa tília” é vazia, então eu me perdi na esfera da
ficção sem saber ou querer isso. Nesse caso, nem o conteúdo da sentença "essa tília é
minha ideia” nem o conteúdo de “essa tília não é minha ideia” é verdadeiro, pois em
ambos os casos eu tenho uma asserção à qual falta um objeto. Então se pode apenas
recusar responder a pergunta com base no fato de que o conteúdo da sentença “essa tília
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é minha ideia” é ficção. Eu, naturalmente, obtive uma ideia, mas não estou me referindo
a ela com as palavras “essa tília”. Agora alguém pode realmente querer se referir a uma
de suas ideias com as palavras “essa tília”. Ele seria, então, o portador daquilo ao qual
quer se referir com essas palavras, mas ele não veria essa tília e ninguém mais a veria ou
seria seu portador.

Eu agora retorno à questão: um pensamento é uma ideia? Se o pensamento que eu
expresso no teorema de Pitágoras pode ser percebido pelos outros tanto quanto por mim,
então ele não pertence ao conteúdo da minha consciência, eu não sou seu portador; eu
ainda posso, no entanto, reconhecê-lo como verdadeiro. Entretanto, se não é o mesmo
pensamento como um todo que é considerado o conteúdo do teorema de Pitágoras por
mim e por outra pessoa, não se deveria realmente dizer “o teorema de Pitágoras”, mas
sim “o meu teorema de Pitágoras”, “o teorema de Pitágoras dele” e esses seriam
diferentes; pois o sentido pertence necessariamente à sentença. Assim, meu pensamento
pode ser o conteúdo da minha consciência e o pensamento dele o conteúdo da sua
consciência. O sentido do meu teorema de Pitágoras poderia ser verdadeiro enquanto o
sentido do [teorema de Pitágoras] dele fosse falso? Eu disse que a palavra “vermelho”
seria aplicável apenas na esfera da minha consciência se ela não enunciasse uma
propriedade de algo, mas pretendesse a caracterizar uma das minhas impressões dos
sentidos. Portanto, as palavras “verdadeiro” e “falso”, como as entendo, poderiam
também serem aplicáveis apenas na esfera da minha consciência, se elas não
pretendessem tratar de algo do qual eu não fosse o portador, mas fossem de alguma
forma designadas para caracterizar o conteúdo da minha consciência. Então a verdade
seria restrita ao conteúdo da minha consciência e permaneceria dubitável se qualquer
coisa comparável ocorreria na consciência dos outros.

Se todo pensamento requer um portador, cujo à consciência seu conteúdo pertence,
então seria um pensamento desse portador apenas e não haveria ciência comum a
muitos, sobre qual muitos poderiam trabalhar. Mas eu, talvez, tenha a minha ciência, a
saber, uma inteireza de pensamento dos quais sou portador e outras pessoas têm tem as
suas. Cada um de nós se ocupa com os conteúdos de sua própria consciência. Nenhuma
contradição entre as duas ciências seria, então, possível e seria realmente ocioso discutir
sobre a verdade, tão ocioso, na verdade quase ridículo, quanto seria para duas pessoas
discutir se uma nota de cem marcos seria genuína, onde cada um quereria dizer o que ele
mesmo tinha em seu bolso e entenderia a palavra “genuíno” em seu próprio sentido
particular. Se alguém considera os pensamentos como ideias, o que ele, então, reconhece
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como sendo verdadeiro é, em seu próprio ponto de vista, o conteúdo de sua consciência e
não diz respeito propriamente a outras pessoas. Se ele ouvisse de mim a opinião de que
um pensamento não é uma ideia, ele poderia não discutir, pois, de fato, não diria respeito
a ele.

Então os resultados parecem ser: pensamento não são nem coisas do mundo externo
nem ideias.

Um terceiro reino deve ser reconhecido. O que pertence a esse [reino] concorda com as
ideias quanto a não poder ser percebido pelos sentidos, concorda, porém, com as coisas,
quanto a não precisar de um portador a cujo conteúdo de consciência ele pertence.
Portanto o pensamento, por exemplo, que expressamos no teorema de Pitágoras é
atemporalmente verdadeiro, verdadeiro independente de se alguém o toma por
verdadeiro. Ele não necessita de portador. Não é verdadeiro pela primeira vez quando é
descoberto, mas é como um planeta que, mesmo antes de alguém o ter visto, já estava
em interação com outros planetas6.

Mas acredito que recebi uma objeção incomum. Eu assumi muitas vezes que a mesma
coisa que vejo pode também ser observada pelas outras pessoas. Mas como poderia ser
esse o caso, se tudo fosse apenas um sonho? Se eu apenas sonhei que estava caminhando
na companhia de outra pessoa, se eu apenas sonhei que meu companheiro viu o campo
verde assim como eu, se foi apenas tudo um papel encenado no palco da minha
consciência, seria dubitável se sequer existem coisas do mundo exterior. Talvez o reino
das coisas seja vazio e eu não vejo nenhuma coisa e nenhum homem, mas tenho apenas
ideias das quais eu mesmo sou o portador. Uma ideia, sendo algo que tão pouco existe
independentemente de mim quanto o meu sentimento de fadiga, não pode ser um
homem, não pode olhar para o mesmo campo junto de mim, não pode ver o morango
que eu estou segurando. É bastante incrível que eu deva realmente ter apenas meu
mundo interno ao invés do ambiente inteiro, no qual eu devo me mover ou agir. E ainda
assim essa é uma consequência inevitável da tese de que apenas o que é minha ideia pode
ser o objeto de minha consciência. O que se seguiria dessa tese se ela fosse verdadeira?
Haveria, então, outros homens? Seria certamente possível, mas eu não devo saber nada
sobre isso. Pois um homem não pode ser minha ideia, consequentemente, se nossa tese

6 Alguém vê algo, tem uma ideia, apreende ou pensa um pensamento. Quando alguém apreende
ou pensa um pensamento, ele não o cria, mas apenas passa a ter uma certa relação, que é
diferente de ver algo e ter uma ideia, com o que já existia antecipadamente.
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fosse verdadeira, ele também não pode ser um objeto da minha consciência. E assim o
fundamento seria removido de qualquer processo de pensamento no qual eu possa
assumir que algo era um objeto para outra pessoa assim como era para mim, pois mesmo
se isso acontecesse, eu não saberia nada sobre isso. Seria impossível para mim distinguir
algo de que eu sou o portador daquilo de que eu não sou. Julgar que algo não é minha
ideia faria dele o objeto do meu pensamento e, portanto, da minha ideia. Nessa visão,
existe um campo verde? Talvez, mas não seria visível para mim. Pois se o campo não é
minha ideia, não pode, de acordo com a nossa tese, ser um objeto da minha consciência.
Mas se ele é minha ideia, é invisível, pois ideias não são visíveis. Eu posso de fato ter uma
ideia de um campo verde, mas isso não é verde, pois não existem ideias verdes. Uma
concha pesando cem quilogramas existe, de acordo com essa visão? Talvez, mas eu não
poderia saber nada sobre isso. Se uma concha não é minha ideia, então, de acordo com
nossa tese, não pode ser um objeto da minha consciência, do meu pensamento. Mas se a
concha fosse minha ideia, ela não teria peso. Eu posso ter uma ideia de uma concha
pesada. Isso, então, contém a ideia de peso como uma parte da ideia. Mas a parte da ideia
não é uma propriedade da ideia inteira mais do que a Alemanha é uma propriedade da
Europa. Então segue-se que:

Ou a tese que apenas o que é minha ideia pode ser objeto da minha consciência é falsa,
ou todo o meu conhecimento e percepção é limitado ao alcance das minhas ideias, ao
palco da minha consciência. Nesse caso, eu teria apenas um mundo interno e não saberia
nada das outras pessoas.

É estranho como, em consequência de tais reflexões, os opostos colapsam um ao outro.
Há, vamos supor, um fisiólogo dos sentidos. Como é próprio de um cientista erudito, ele
está, antes de tudo, longe de supor que as coisas que vê e toca são suas ideias. Ao
contrário, acredita que nas impressões dos sentidos ele tem a prova mais segura de que
são inteiramente independentes dos seus sentimentos, imaginações, pensamentos, que
não têm necessidade alguma de sua consciência. Ele acredita tão pouco que fibras
nervosas e células ganglionares são o conteúdo de sua consciência que ele está, pelo
contrário, bem inclinado a considerar sua consciência como dependente das fibras
nervosas e das células ganglionares. Ele estabelece que os raios de luz, refratados nos
olhos, atingem as terminações nervosas oculares e provocam uma mudança, um
estímulo, ali. Alguns são transmitidos através das fibras nervosas e células ganglionares.
Processos adicionais no sistema nervoso estão possivelmente envolvidos, impressões de
cores surgem e essas talvez unem-se no que chamamos de ideia da árvore. Ocorrência
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físicas, químicas e fisiológicas inserem-se entre a árvore e minha ideia. Estes são
imediatamente conectados com minha consciência, mas, assim parece, são apenas
ocorrências no meu sistema nervoso e cada espectador da árvore tem suas ocorrências
particulares em seu sistema nervoso particular. Agora os raios de luz, antes de
adentrarem meu olho, podem ser refletidos por um espelho e se espalharem mais como
se viessem por detrás do espelho. Os efeitos sobre os nervos ópticos e tudo o que se segue
agora ocorrerão da mesma maneira que fariam se os raios de luz tivessem vindo de uma
árvore atrás do espelho e fossem transmitidos sem perturbações para o olho. Então uma
ideia de uma árvore finalmente ocorrerá apesar de tal árvore nem mesmo existir. Uma
ideia, a qual nada corresponde, pode também surgir através da curvatura da luz, com a
mediação do olho e do sistema nervoso. Mas a estimulação dos nervos ópticos nem
precisa acontecer através da luz. Quando um raio cai perto de nós, acreditamos ter visto
chamas, muito embora não possamos ver o próprio raio. Nesse caso, o nervo óptico é
possivelmente estimulado pelas correntes elétricas que surgem em nosso corpo como
resultado da queda do raio. Se o nervo óptico é estimulado por isso do mesmo modo que
seria pelos raios de luz vindos de chamas, então acreditamos estar vendo chamas. Isso
apenas depende da estimulação dos nervos ópticos, é indiferente de que forma isso vem.

Alguém pode ainda dar um passo adiante. Essa estimulação do nervo óptico não é, na
verdade, imediatamente dada, mas é apenas uma hipótese. Acreditamos que uma coisa,
independente de nós, estimula o nervo e através disso produz uma impressão dos
sentidos, mas, estritamente falando, experienciamos apenas o final desse processo que se
projeta em nossa consciência. Não poderia essa impressão dos sentidos, essa sensação,
que nós atribuímos à estimulação do nervo, ter outras causas também, como a mesma
estimulação do nervo poder emergir de diferentes formas? Se chamamos o que acontece
em nossa consciência de ideia, então realmente experienciamos apenas as ideias, mas
não as suas causas. E se o cientista quer evitar toda mera hipótese, então apenas ideias
são deixadas para ele, tudo se resolve em ideias, os raios de luz, as fibras nervosas e as
células ganglionares das quais ele partiu. Então ele finalmente prejudica os fundamentos
de sua própria construção. É tudo uma ideia? Tudo precisa de um portador, sem o qual
não poderia ter estabilidade? Eu considero a mim mesmo como o portador das minhas
ideias, mas não sou eu mesmo uma ideia? Parece-me como se eu estivesse deitado em
uma espreguiçadeira, como se visse um par de botas enceradas, a parte da frente de uma
calça, um colete, botões, parte de uma jaqueta, em particular as mangas, duas mãos, os
pelos de uma barba, o contorno borrado de um nariz. Sou eu realmente toda essa
associação de impressões visuais, essa ideia total? Parece-me também como se eu visse
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uma cadeira ali. É uma ideia. Eu mesmo não sou realmente muito diferente dela, pois
não sou apenas uma associação de impressões dos sentidos, uma ideia? Mas onde, então,
está o portador dessas ideias? Como faço para destacar uma dessas ideias e configurá-lo
como o portador do resto? Por que essa deve ser a ideia que eu escolhi chamar de “eu”?
Não poderia apenas também escolher aquele que estou tentado a chamar de cadeira? Por
que, afinal, fazer questão de ter um portador para as ideias? Mas isso seria sempre algo
essencialmente diferente do ideias meramente suportadas, algo independente, sem
necessitar de nenhum portador externo. Se tudo é uma ideia, então não há portador de
ideias. E então agora, uma vez mais, eu experiencio uma mudança para o oposto. Se não
há um portador de ideias, então também não há ideias, pois ideias precisam de um
portador sem o qual não podem existir. Se não há nenhum governante, então também
não há subordinados. A dependência, que me encontrei induzido a conferir a experiência
em oposição ao experimento, é abolida se não há mais portador. O que eu chamei de
ideias são, então, objetos independentes. Todos os motivos querem atribuir uma posição
excepcional àquele objeto que eu chamo de “eu”.

Mas isso é possível? Pode mesmo haver uma experiência sem ninguém para
experienciá-la? O que seria esse espetáculo todo sem um espectador? Pode haver uma
dor sem alguém para tê-la? Ser experienciada pertence necessariamente à dor, e a coisa
experienciada mais uma vez requer alguém que a experimente. Mas há algo que não é
minha ideia e ainda assim pode ser objeto da minha consciência, do meu ato de pensar,
eu mesmo sou desta natureza. Ou eu posso ser parte do conteúdo da minha consciência
enquanto outra parte é, talvez, uma ideia da Lua? Será que isso ocorre quando eu julgo
estar vendo a Lua? Então essa primeira parte teria uma consciência e parte do conteúdo
dessa consciência seria eu mesmo mais uma vez. E assim por diante. Ainda é com certeza
inconcebível que eu deva ser encaixotado dentro de mim mesmo dessa forma
infinitamente, pois, então, não haveria apenas um eu, mas infinitos outros. Eu não sou
minha própria ideia e se eu afirmo algo sobre mim mesmo, e.g., que eu não sinto
nenhuma dor nesse momento, então meu juízo trata de algo que não é um conteúdo da
minha consciência, não é minha ideia, isso sou eu mesmo. Segue-se que aquilo sobre o
que eu declaro algo não é necessariamente minha ideia. Mas, alguém talvez objete, e se
eu pensar que eu não tenho dor nesse momento, a palavra “eu” não corresponderia, no
entanto, com algo no conteúdo da minha consciência e isso não seria uma ideia? Pode
ser o caso. Uma certa ideia em minha consciência pode ser associada com a ideia da
palavra “eu”. Mas ela, então, é uma ideia entre outras ideias e eu sou seu portador, assim
como sou portador das outras ideias. Eu tenho uma de mim mesmo, mas eu não sou
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idêntico à minha ideia. O que é um conteúdo da minha consciência, minha ideia, deve
ser nitidamente distinguido do que é um objeto do meu pensamento. Portanto, a tese de
que apenas o que pertence ao conteúdo da minha consciência pode ser o objeto da
minha percepção, do meu pensamento, é falsa.

Agora o caminho está limpo para que eu reconheça outra pessoa assim como eu como
um portador de ideias independente. Eu tenho uma ideia dele, mas eu não confundo isso
com ele em si mesmo. E, se eu declaro algo sobre meu irmão, eu não declaro isso sobre a
ideia que eu tenho do meu irmão.

O doente que sente dor é o portador desta dor, mas o médico no atendimento que reflete
sobre a causa dessa dor não é o portador da dor. Ele não imagina que pode aliviar a dor
anestesiando a si mesmo. Uma ideia na mente do médico pode muito bem corresponder
com a dor do doente, mas ela não é dor e não é o que o médico está tentando eliminar. O
médico pode consultar outro médico. Então um deles pode distinguir: primeiro, a dor da
qual o portador é o invalidado; segundo, a ideia do primeiro médico de dor; terceiro, a
ideia do segundo médico sobre essa dor. Essa ideia de fato pertence ao conteúdo da
consciência do segundo médico, mas não é o objeto de sua reflexão, é, antes, um auxílio
à reflexão, como um desenho pode ser uma grande ajuda, talvez. Ambos os médicos têm
como objeto comum a dor do paciente, da qual eles não são portadores. Pode-se ver a
partir disso que não apenas uma coisa, mas também uma ideia pode ser o objeto comum
do pensamento de pessoas que não têm essa ideia.

Então, me parece, o assunto se tornou inteligível. Se um homem não pudesse pensar e
não pudesse tomar algo do qual ele não fosse o portador como o objeto de seu
pensamento, ele teria um mundo interno, mas não um mundo externo. Mas isso não
pode estar baseado em um engano? Estou convencido de que a ideia que eu associo com
as palavras “meu irmão” corresponde a alguma coisa que não é minha ideia e sobre a
qual eu posso dizer algo. Mas eu não posso estar cometendo um engano quanto a isso?
Tais erros de fato acontecem. Nós, então, contra nossa vontade, caímos na ficção. De
fato! Na medida em que eu conquisto um ambiente, exponho-me ao risco do erro. E aqui
eu me deparo com outra distinção entre meu mundo interno e meu mundo externo. Não
posso duvidar que tenho uma impressão visual do verde, mas não é tão certo que vejo
uma folha de tília. Então, ao contrário das visões difundidas, encontramos segurança no
mundo interior, enquanto a dúvida nunca nos deixa completamente em nossas excursões
ao mundo exterior. No entanto, é difícil em muitos casos distinguir probabilidade de
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certeza, para que possamos arriscar julgar as coisas no mundo externo. E devemos até
ousar fazê-lo correndo o risco de errar, a menos que queiramos sucumbir a perigos muito
maiores.

Em consequência dessas últimas considerações, eu estabeleço o seguinte: nem tudo que
pode ser objeto do meu entendimento é uma ideia. Eu, como portador de ideias, não sou
eu mesmo uma ideia. Nada permanece no caminho para reconhecer outras pessoas como
portadores de ideias assim como eu. E uma vez dada a possibilidade, a probabilidade é
muito grande, tão grande que, em minha opinião, não é mais distinguível da certeza. De
outra forma, haveria uma ciência da história? Toda a doutrina do dever, toda lei, de outra
forma, não seriam inválidas? O que seria da religião? Mesmo as ciências naturais
poderiam apenas ser avaliadas como poemas, semelhantes à astrologia e alquimia.
Portanto, as considerações que fiz, supondo que há pessoas além de mim que, comigo,
podem tomar a mesma coisa como objeto de sua contemplação, de seu pensamento,
permanecem essencialmente inalteradas em vigor.

Nem tudo é uma ideia. Deste modo, eu posso reconhecer o pensamento, o qual outras
pessoas podem compreender tanto quanto eu, como sendo independente de mim. Posso
reconhecer uma ciência na qual muitas pessoas possam estar engajadas na pesquisa. Não
somos portadores de pensamentos da mesma forma que somos portadores de ideias. Não
possuímos um pensamento do mesmo modo que temos, digamos, uma impressão dos
sentidos, mas também não podemos ver um pensamento feito, digamos, uma estrela.
Então é aconselhável escolhermos uma expressão especial e a palavra “apreender” se
oferece para o propósito. Uma capacidade mental especial, a faculdade do pensar, deve
corresponder à apreensão7 do pensamento. Ao pensar nós não criamos pensamentos,
mas os apreendemos. Pois o que eu chamo de pensamento permanece em estreita
relação com a verdade. O que eu reconheço como verdade, julgo que é verdade
independentemente de meu reconhecimento de sua verdade, independentemente de eu
pensar acerca disso. Não faz parte da verdade de um pensamento que seja pensado.
“Fatos, fatos, fatos”, grita o cientista quando quer enfatizar a necessidade de uma
fundação firme para a ciência. O que é um fato? Um fato é um pensamento que é

7 A expressão “apreender” é tão figurativa quanto “conteúdo da consciência”. A natureza da
linguagem não permite de outro modo. O que eu seguro em minha mão pode certamente ser
reconhecido como o conteúdo da minha mão, mas é todo o conteúdo da minha mão de uma
maneira diferente dos ossos e músculos dos quais ela é feita e suas tensões, e é muito mais
estranho a ela do que eles.
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verdadeiro. Mas o cientista certamente não reconhecerá algo que depende dos estados
mentais variantes do homem para firmar os fundamentos da ciência.

O trabalho da ciência não consiste em criar, mas sim descobrir os pensamentos
verdadeiros. O astrônomo pode aplicar uma verdade matemática na investigação de
eventos longínquos que ocorreram na Terra quando ninguém tinha ainda reconhecido
aquela verdade. Pode fazê-lo porque a verdade é atemporal. Destarte, aquela verdade não
pode ter vindo a existir com seu descobrimento.

Nem tudo é uma ideia. Do contrário, a psicologia conteria todas as ciências dentro de si
ou, pelo menos, seria o maior juiz sobre todas as demais ciências. Do contrário, a
psicologia governaria a lógica e a matemática. Mas nada seria um mal entendimento
maior acerca da matemática do que sua subordinação à psicologia. Nem a lógica nem a
matemática têm a tarefa de investigar a mente e os conteúdos da consciência cujo
portador é uma única pessoa. Talvez a tarefa delas possa ser melhor representada como a
investigação da mente, da mente, não das mentes.

A apreensão do pensamento pressupõe alguém que o apreende, aquele que pensa. Ele é
o portador do ato de pensar, mas não do pensamento. Embora o pensamento não
pertença ao conteúdo da consciência do pensador, ainda assim, algo em sua consciência
deve ser direcionado ao pensamento. Mas isso não pode ser confundido com o
pensamento em si mesmo. Similarmente, o próprio Algol8 é diferente da ideia que
alguém tem de Algol.

O pensamento não pertence ao meu mundo interno, como uma ideia, nem, ainda, ao
mundo externo das coisas materiais, perceptíveis.

Essa consequência, por mais que de forma convincente possa resultar da exposição, no
entanto, talvez não seja aceita sem oposição. Parecerá, eu acho, impossível para algumas
pessoas obter informação acerca de algo que não pertence ao mundo interior exceto pela
percepção dos sentidos. Na verdade, a percepção dos sentidos é frequentemente vista
como a mais segura, até mesmo a única fonte de conhecimento para tudo que não
pertence ao mundo interior. Mas com que direito? Pois as impressões dos sentidos são
necessariamente constituintes das percepções dos sentidos e são parte do mundo interior.

8 N.T.: Algol é uma criatura mitológica de diversas culturas. Também é o nome da segunda
estrela mais brilhante da constelação de Perseus.
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Em qualquer caso, dois homens não têm as mesmas impressões dos sentidos, apesar de
que talvez sejam semelhantes. Estas por si só não revelam o mundo exterior para nós.
Talvez haja um ser que possua apenas impressões dos sentidos, sem nunca ver ou tocar
as coisas. Ter impressões visuais não é ver as coisas. Como é que eu vejo a árvore
exatamente onde a vejo? Aparentemente, isso é devido às impressões visuais que tenho e
ao tipo particular de impressões que ocorrem porque eu enxergo com dois olhos. Uma
imagem particular surge, fisicamente falando, em cada uma das duas retinas. Outra
pessoa vê a árvore no mesmo lugar. Ele também tem duas imagens retinais, mas elas
diferem das minhas. Devemos assumir que as imagens retinais correspondem com nossas
impressões. Consequentemente, temos impressões visuais, não apenas distintas, mas
marcadamente diferentes uma da outra. E ainda assim nós nos movemos no mesmo
mundo externo. Ter impressões visuais é certamente necessário para ver as coisas, mas
não suficiente. O que ainda deve ser adicionado é não-sensível. E ainda assim isso é
apenas o que abre o mundo exterior para nós; pois sem esse algo não-sensível todos
permaneceriam fechados em seu mundo interno. Então, uma vez que a resposta repousa
no não-sensível, possivelmente algo não-sensível poderia também nos levar para fora do
mundo interno e nos permitir compreender pensamentos onde nenhuma impressão dos
sentidos está envolvida. Do lado de fora do mundo interno de alguém, ele teria que
distinguir o mundo exterior característico do sensível, das coisas perceptíveis, do reino
do perceptível não-sensivelmente. Deveríamos precisar de algo não-sensível para
reconhecer ambos os reinos, mas para a percepção sensível das coisas nós deveríamos
precisar também das impressões dos sentidos e estas pertencem inteiramente ao mundo
interno. Assim, aquilo em que primariamente se consiste a distinção entre o modo como
uma coisa e um pensamento são dados é algo que não pode ser atribuído a nenhum dos
dois reinos, mas ao mundo interno. Portanto, não posso achar essa distinção tão grande
que torne impossível que um pensamento que não pertence ao mundo interno seja dado.

O pensamento, admitidamente, não é algo que é usualmente chamado de real. O mundo
do real é o mundo no qual esse age sobre aquele, o alterando e novamente experimenta
as reações em si mesmo e é mudado. Tudo isso é um processo no tempo. Iremos
dificilmente reconhecer algo atemporal e imutável como real. Agora, o pensamento é
mutável ou é atemporal? O pensamento que expressamos pelo teorema de Pitágoras é
certamente atemporal, eterno, imutável. Mas não há pensamentos que são verdadeiros
hoje, mas falsos em seis meses? O pensamento, por exemplo, aquela árvore está coberta
por folhas verdes, com certeza será falso daqui seis meses. Não, pois este não é de forma
alguma o mesmo pensamento. As palavras “essa árvore está coberta por folhas verdes”
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não são suficientes por si mesmas para a elocução, o tempo da elocução está envolvido
também. Sem a indicação de tempo, isso não nos dá o pensamento completo, i.e., sequer
nos dá um pensamento. Apenas uma sentença suplementada por uma indicação de
tempo e completa em cada aspecto expressa um pensamento. Mas isso, se for verdadeiro,
é verdadeiro não apenas hoje ou amanhã, mas atemporalmente. Portanto, a conjugação
no presente em “é verdadeiro” não se refere ao presente do falante, mas é, se a expressão
me for permitida, uma conjugação de atemporalidade. Se usamos a mera forma de uma
sentença indicativa, evitando a palavra “verdadeiro”, duas coisas devem ser distinguidas:
a expressão do pensamento e a asserção. A indicação de tempo que pode estar contida na
sentença pertence apenas à expressão do pensamento, enquanto a verdade, cujo
reconhecimento recai na forma da sentença indicativa, é atemporal. No entanto, as
mesmas palavras, por conta da variabilidade da linguagem com o tempo, assumem outro
sentido, expressam outro pensamento; essa mudança, entretanto, diz respeito apenas ao
aspecto linguístico do assunto.

Ainda assim! Que valor poderia existir para nós no eternamente imutável que não pode
nem ser afetado nem ter efeito sobre nós? Algo inteiramente e em cada aspecto inativo
seria irreal e não-existente para nós. Mesmo o atemporal deve de alguma forma estar
entrelaçado com a temporalidade, se quiser ser alguma coisa para nós. O que me seria
um pensamento que nunca foi apreendido por mim? Mas pela apreensão do pensamento
eu entro em uma relação com ele e ele comigo. É possível que o mesmo pensamento que
é pensado por mim hoje não fosse o mesmo pensado por mim ontem. Dessa forma, a
atemporalidade estrita é anulada. Mas alguém estará inclinado a distinguir entre
propriedades essenciais e não-essenciais e a considerar algo como atemporal se as
mudanças que ele sofre envolvem somente suas propriedades não-essenciais. Uma
propriedade de um pensamento será dita não-essencial se consistir em, ou se seguir do
fato de, ser apreendida por um pensador.

Como um pensamento atua? Sendo apreendido e tomado como verdadeiro. Esse é o
processo no mundo interno de um pensador que pode ter consequências a mais nesse
mundo interno e que, invadindo a esfera da vontade, pode também se fazer notável no
mundo externo. Se, por exemplo, eu compreendo o pensamento que é expresso pelo
teorema de Pitágoras, a consequência pode ser que eu o reconheça como verdadeiro e,
além disso, que eu o aplique, tomando uma decisão que traz aceleração às massas. Assim,
nossas ações são normalmente preparadas pelo pensamento e julgamento. E então, o
pensamento pode ter uma influência indireta sobre o movimento das massas. A
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influência de uma pessoa sobre outra é causada em grande parte pelos pensamentos.
Alguém comunica um pensamento. Como isso ocorre? Alguém provoca mudanças no
comum mundo exterior que, percebidas por outra pessoa, pretendem induzi-lo a
apreender um pensamento e tomá-lo como verdadeiro. Os grandes eventos da história do
mundo poderiam ter vindo à tona sem a comunicação de pensamentos? E ainda assim
estamos inclinados a reconhecer pensamentos como irreais porque eles aparentam não
ter influência sobre os eventos, enquanto pensar, julgar, declarar, entender e semelhantes
são fatos da vida humana. Quão mais real um martelo parece comparado a um
pensamento! Quão diferente é o processo de segurar um martelo do de comunicar um
pensamento! O martelo passa do controle de um para outro, é agarrado, sofre pressão e
por causa disso sua densidade, a disposição de suas partes, é alterada em alguns lugares.
Não há nada disso num pensamento. Ele não deixa de ser controlado pelo comunicador
quando é comunicado, pois, afinal, uma pessoa não tem nenhum controle sobre ele.
Quando um pensamento é apreendido, ele primeiro provoca mudanças no mundo
interno daquele que o apreendeu, ainda permanece intocado em sua verdadeira essência,
uma vez que as mudanças que sofre envolvem apenas propriedades não-essenciais. Está
faltando aqui algo que observamos ao longo da ordem da natureza: ação recíproca.
Pensamentos não são de forma alguma irreais, mas sua realidade é de um tipo bem
diferente daquela das coisas. E seu efeito é provocado por uma ação do pensador sem a
qual eles seriam inefetivos, ao menos até onde podemos ver. Não obstante, o pensador
não os cria, mas deve tomá-los da forma como são. Eles podem ser verdadeiros sem
serem apreendidos por um pensador e eles não são totalmente irreais mesmo assim, ao
menos caso possam ser apreendidos e dessa forma serem colocados em operação.
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