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JUÍZOS: KANT E FREGE 

Pablo Barbosa Santana da Silva1 
 

 

RESUMO: O presente texto aborda de forma comparativa as teorias do juízo de Kant e de Frege. Na 
primeira seção se observa o princípio de prioridade dos juízos sobre os conceitos de ambos os 
filósofos; na lógica tradicional primeiro se começa com a teoria da ideação, para depois se tratar da 
teoria do juízo e raciocínio, Kant e Frege subvertem essa ordem e tomam o juízo como a unidade 
lógica primitiva. A segunda seção trata da barra do juízo ἶἷΝἔὄἷgἷΝὀaΝ“ἑὁὀcἷitὁgὄafia” ἷΝἷmΝ“χὅ leis 
bὠὅicaὅΝ ἶaΝ aὄitmética”,Ν vlέΝ 1,Ν além da distinção fregeana entre conteúdos judicáveis, conteúdos não 
judicáveis, e juízos. É feita, na terceira seção, uma comparação entre as concepções de conteúdo 
judicável e de juízo de Frege com os juízos problemáticos e juízos assertóricos (proposições) em Kant. 
A quarta seção trata da distinção fregeana entre conteúdo conceitual e o que ele chama de “tom”ΝὁuΝ
“iluminação”ΝΧBeleuchtungΨ,ΝὃuἷΝἔὄἷgἷΝpὁὅtἷὄiὁὄmἷὀtἷΝchamὁuΝἶἷΝ“coloração” (Färbung). Na quinta 
seção, a classificação dos juízos de Kant, sua tábua dos juízos é comparada à classificação fregeana 
ἶὁὅΝjuíὐὁὅ,Ν§ἂΝἶaΝ“ἑὁὀcἷitὁgὄafia”έΝἔiὀalmἷὀtἷΝcὁὀcluímὁὅΝὀaΝúltimaΝὅἷὦὤὁΝὃuἷΝmἷὅmὁΝἔὄἷgἷΝὅἷὀἶὁΝ
um crítico de Kant, e estar frequentemente se opondo a ele, é possível encontrar diversas semelhanças 
entre a teoria do juízo de ambos, e mesmo com a grande originalidade da doutrina do juízo de Frege 
ele parece influenciado por Kant em alguns pontos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: juízo, princípio de prioridade, barra do juízo, conteúdo judicável, proposição.   
 
ABSTRACT: This paper approches in a comparative form Kant's theory of judgment and Frege's 
theory of judgment. In the first section we observe the priority principle of judgements over concepts 
of both philosophers; the tradidional logic first begins with the theory of ideation, then it deals with the 
theory of judgement and finally it deals with the reasoning, Kant and Frege subvert that order and take 
juἶgmἷὀtΝaὅΝthἷΝpὄimitivἷΝlὁgicalΝuὀitέΝἦhἷΝὅἷcὁὀἶΝὅἷctiὁὀΝἶἷalὅΝwithΝthἷΝἔὄἷgἷ’ὅΝ judgement stroke in 
hiὅΝ“ἑὁὀcἷpt-ὅcὄipt”ΝaὀἶΝiὀΝhiὅΝ“ἦhἷΝἐaὅicΝδawὅΝὁfΝχὄithmἷtic”,Νvlέ1,ΝbἷὅiἶἷὅΝὁfΝἔὄἷgἷaὀ’ὅΝἶiὅtiὀctiὁὀΝ
between judgeable contents, unjudgeable contents, and judgments. It is made in the third section a 
cὁmpaὄiὅὁὀΝ bἷtwἷἷὀΝ thἷΝ ἔὄἷgἷ’ὅΝ cὁὀcἷptiὁὀὅΝ ὁfΝ juἶgἷablἷΝ cὁὀtἷὀtΝ aὀἶ judgment with assertoric 
judgments and problematic judgments (propositions) in Kant. The fourth section deals with Frege's 
ἶiὅtiὀctiὁὀΝbἷtwἷἷὀΝcὁὀcἷptualΝcὁὀtἷὀtΝaὀἶΝwhatΝhἷΝcallὅΝὁfΝ“tone”ΝὁὄΝ“lighting”Ν ΧἐἷlἷuchtuὀgΨΝ thatΝ
ἔὄἷgἷΝ latἷὄΝ callἷἶΝ “coloring”Ν ΧἔäὄbuὀgΨέΝ IὀΝ thἷΝ fifthΝ ὅἷctiὁὀ,ΝKaὀt’ὅΝ claὅὅificatiὁὀΝ ὁfΝ juἶgmἷὀtὅ,Ν hiὅΝ
tablἷΝ ὁfΝ juἶgmἷὀtὅΝ iὅΝ cὁmpaὄἷἶΝ tὁΝ ἔὄἷgἷaὀ’ὅΝ claὅὅificatiὁὀΝ ὁfΝ juἶgἷmἷὀtὅ,Ν §ἂΝ ὁfΝ “ἑὁὀcἷpt-ὅcὄipt”έΝ
Finally we conclude in the last section that even Frege being a critic of Kant, and often be opposed to 
him, It is possible to find many similarities between the theory of judgment of both, and even with the 
gὄἷatΝὁὄigiὀalityΝὁfΝἔὄἷgἷ’ὅΝἶὁctὄiὀἷΝὁfΝjuἶgmἷὀtΝhἷΝὅἷἷmὅΝiὀfluἷὀcἷἶΝbyΝKaὀtΝiὀΝὅὁmἷΝpὁiὀtὅέ 
 
KEYWORDS: judgement, priority principle, judgement stroke, judgeable content, proposition. 

 

1. A prioridade dos juízos: Kant e Frege  

Ao longo da história da lógica diversos filósofos e lógicos como Aristóteles, 

Ockham, Kant, Hegel, a Jevons et al mantiveram uma classificação da lógica intuitivamente 

atraente. A lógica tradicional era dividida em três partes, partindo dos elementos mais simples 

                                                                 
1 Bacharel e licenciado em filosofia, UERJ, mestrando em filosofia, UFF. 
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aos mais complexos, como: (1) doutrina dos termos, (2) doutrina das proposições e (3) 

doutrina dos silogismos. Assim, é encontrada a seguinte composição do Órganon aristotélico: 

as Categorias (conceitos); Da interpretação (juizos); e os Analíticos anteriores e posteriores 

(argumentos). As proposições são construídas a partir de termos, e os argumentos são 

construídos a partir de proposições. E para compreender uma proposição é necessário que 

antes se compreenda os termos que a compõem. De maneira análoga, para compreender um 

argumento é necessário compreender primeiro as proposições que compõem o argumento. 

ἦἷὁὄiaὅΝἶἷὅtἷΝtipὁ,ΝὀὁΝἷὀtaὀtὁ,ΝtêmΝἶificulἶaἶἷΝἷmΝἷxplicaὄΝ“ὃuἷΝὁΝὃuἷΝumΝtἷὄmὁΝὅigὀificaΝéΝὁΝ

ὃuἷΝ ἷlἷΝ cὁὀtὄibuiΝ paὄaΝ ὁΝ ὅigὀificaἶὁΝ ἶaὅΝ pὄὁpὁὅiὦõἷὅΝ ἷmΝ ὃuἷΝ ἷlἷΝ ὁcὁὄὄἷ”,Ν 2 – princípio de 

composicionalidade de Frege. Além disso, as teorias do juízo tradicionais possuem ainda uma 

série de problemas como a ameaça do solipsismo e a assimilação do sensorial ao intelectual.    

Na lógica tradicional, primeiro se começa pelo estudo dos termos para só depois se 

proceder à análise das proposições. E à divisão tripartite lógico-linguística vista acima ainda 

foi mantido que há uma divisão correspondente e paralela nas faculdades discursivas 

humanas. Neste esquema, a teoria do juízo era a segunda parte da epistemologia que lidava 

com as habilidades proposicionais humanas. E o juízo, tradicionalmente, era tido como um 

todo complexo construído por elementos independentemente significantes; estes elementos 

ἷὄamΝcὁmumἷὀtἷΝ chamaἶὁὅΝἶἷΝ “iἶἷiaὅ”,Ν “ὀὁὦõἷὅ”,Ν “ὅἷὀὅaὦõἷὅ”,ΝὁuΝ“cὁὀcἷitὁὅ”Ν ΧCf. BELL: 

op. cit., p. 3). As ideias (os componentes dos juízos) se originam no contato com a realidade 

sensorial. E os juízos são compostos de tais ideias, juízos são todos complexos construídos 

por ideias. Tradicionalmente, então, os juízos são obtidos a partir da combinação de conceitos. 

Kant, apesar de herdeiro da lógica tradicional, dá um novo significado à concepção de juízo 

como combinação de conceitos, uma vez que para Kant a atividade de julgar determina a 

formação de conceitos – “aΝuὀiἶaἶἷΝἶὁΝjuíὐὁΝéΝἷὅtὄitamἷὀtἷΝfalaὀἶὁΝaὀtἷὄiὁὄΝaὁΝὃuἷΝἷlaΝuὀἷ,ΝaΝ

ὅabἷὄ,Ν cὁὀcἷitὁὅ”έΝ 3 Para Frege, os conceitos são obtidos a partir da decomposição do 

conteúdo de juízos. Assim como Kant, Frege também defende que a formação de conceitos 

advém de juízos. Frege destaca que diferente de Aristóteles e Boole, sua lógica procede de 

juízos e não de conceitos. Para ambos, Frege e Kant, conceitos só se dão no pensamento e no 

juízo e não independentemente. Kant entendia que toda conceitualização se dá apenas no 

                                                                 
2 Cf. BELL: 1979, p. 2. σὁΝ ὁὄigiὀalμΝ “thatΝ whatΝ aΝ tἷὄmΝ mἷaὀὅΝ iὅΝ whatΝ itΝ cὁὀtὄibutἷὅΝ tὁΝ thἷΝ mἷaὀiὀgΝ ὁfΝ
pὄὁpὁὅitiὁὀὅΝiὀΝwhichΝitΝὁccuὄὅέ”έΝ 
3 Cf.: LONGUENESSE: 2005, p. 101, nota 30.  
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nível do pensamento e do juízo (A68/B93), e toda cognição é mediada pela atividade de 

conceitualização. De forma semelhante se observa na teoria do juízo de Frege que conceitos 

ὅὤὁΝὁbtiἶὁὅΝἶἷΝ“conteúdos de juízos”ΝΧbeurteuilbarer Inhalt) ou de pensamentos, e a atividade 

de pensar não pode ser separada do uso de conceitos. 

Diferente das teorias do juízo tradicionais, na teoria do juízo de Frege a ideação ou 

concepção não precede ou ocorre independentemente de juízos, o mesmo ocorre nas teorias 

do juízo de Kant e Wittgenstein. Os três têm em comum que o juízo é a atividade logicamente 

primitiva. Em uma passagem do texto pré-crítico, A falsa sutileza das quatro figuras 

silogísticas,Ν KaὀtΝ pὁὀἶἷὄaΝ ὃuἷΝ tἷὄΝ “umΝ cὁὀcἷitὁΝ [έέέ] só é possível por um juízo” (KANT: 

ἀίίἃ,ΝpέΝἂἃΨέΝἦἷὄΝumΝcὁὀcἷitὁΝimplicaΝὄἷcὁὀhἷcἷὄΝ“algὁΝcὁmὁΝumaΝὀὁtaΝcaὄatἷὄíὅticaΝἶἷΝumaΝ

cὁiὅaνΝiὅὅὁ,Νpὁὄém,ΝéΝumΝjuíὐὁ”ΝΧKχσἦμΝὁpέΝcitέ,ΝlὁcέΝcitέΨέΝσaΝὅἷὃuêὀciaΝKaὀtΝfaὐΝumaΝcὄíticaΝὡΝ

lógica tradicional por tratar primeiro dos conceitos, depois dos juízos e, por último, dos 

raciocínios. Como se conceitos precedessem juízos e raciocínios ou pudessem existir a 

ἶἷὅpἷitὁΝ ἶἷlἷὅέΝ Eὀtὄἷtaὀtὁ,Ν KaὀtΝ acuὅaΝ ὅἷὄΝ “umΝ víciὁΝ ἶaΝ lógica,Ν ὀaΝ mἷἶiἶaΝ ἷmΝ ὃuἷΝ ἷlaΝ éΝ

comumente tratada de modo a lidar com os conceitos [...] antes de juízos e silogismos, embora 

aὃuἷlἷὅΝ ὅóΝ ὅἷjamΝ pὁὅὅívἷiὅΝ pὁὄΝ ἷὅtἷὅ”Ν ΧKχσἦμΝ ὁpέΝ cit,Ν lὁcέΝ citέΨέΝ ἑὁmὁΝ ὅἷΝ pὁἶἷΝ ὁbὅἷὄvaὄ,Ν

conceitos para Kant só são possíveis através de juízos e raciocínios. Na Crítica da razão pura, 

Kant afirma que conceitos são meramente predicados de juízos possíveis e que o 

“entendimento não pode fazer uso desses conceitos a não ser, por seu intermédio, formular 

juízos.”ΝΧKχσἦμΝἀίίκ,Ν[χΝἄκ-9/B 93-4]) 

Muitos intérpretes têm associado o princípio de prioridade dos juízos sobre os 

conceitos (ou simplesmente tese ou princípio de prioridade) de Kant ao de Frege.  Para Bell 

(op. cit., pp. 4-5), o princípio de prioridade de Kant é uma tese epistemológica que tem uma 

contrapartida linguística no princípio do contexto de Frege, a saber, o princípio que diz que: 

“apἷὀaὅΝὀὁΝcὁὀtἷxtὁΝἶἷΝumaΝpὄὁpὁὅiὦὤὁΝaὅΝpalavὄaὅΝὅigὀificamΝalgὁ”ΝΧἔREἕEμΝ1λἅἂ,ΝpέΝἀἃἄΨ. 

Bell também compara o princípio de prioridade de Frege ao de Kant. O princípio de 

prioridade constitui um constante fio condutor da lógica fregeana. E é observável em diversas 

passagens de seus escritos, como em uma carta de maio de 1882, escrita a Stumpf:  

“χgὁὄaΝ ὀὤὁΝ acὄἷἶitὁΝ ὃuἷΝ aΝ fὁὄmaὦὤὁΝ ἶἷΝ cὁὀcἷitὁὅΝ pὁὅὅaΝ pὄἷcἷἶἷr 

juízos, porque isso pressupõe que conceitos podem existir de forma 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 

 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

131 

independente; preferencialmente, penso que conceitos emergem da 

ἶἷcὁmpὁὅiὦὤὁΝΧbὄἷakiὀgΝupΨΝἶἷΝumΝcὁὀtἷúἶὁΝjuἶicὠvἷlέ”Ν4  

Na lógica de Frege, os juízos são a atividade logicamente primitiva. Por sua análise 

lógica ser interessada na proposição completa (um cálculo proposicional e de predicados), não 

há lugar para identificar um conceito que não esteja em relação com o pensamento expresso 

por uma proposição. Em diversos escritos a lógica fregeana toma como fio condutor que 

conceitos são obtidos mediante a decomposição (Zerfällung) de um possível conteúdo de juízo 

ou de um conteúdo judicável 5 (posteriormente pensamentos). O conteúdo judicável não deve 

ser confundido com o juízo. Na Conceitografia ἔὄἷgἷΝ ἶiὅtiὀguἷΝ ἷὀtὄἷΝ “cὁὀtἷúἶὁ”Ν ἷΝ “juíὐὁ”Ν

ὃuἷΝcὁὄὄἷὅpὁὀἶἷΝaΝpἷὀὅaὄΝἷmΝalgὁΝἷxpὄἷὅὅὁΝpὁὄΝumaΝpὄὁpὁὅiὦὤὁΝcὁmὁΝumaΝmἷὄaΝ“combinação 

de ideias”Ν ΧVorstellungsverbindung) e o reconhecimento de sua verdade. A expressão 

“Vorstellungsverbindung” será abandonada por Frege por ele a reconhecer como uma 

ἷxpὄἷὅὅὤὁΝ pὅicὁlógicaέΝ ἔὄἷgἷΝ utiliὐaὄὠ,Ν ἷὀtὤὁ,Ν aΝ ἷxpὄἷὅὅὤὁΝ “Gedanke”Ν ΧpἷὀὅamἷὀtὁΨΝ paὄaΝ

descrever o conteúdo de um juízo.  

ἡὅΝ “conteúdos judicáveis” ὅἷὄὤὁΝ chamaἶὁὅΝ ἶἷΝ “pensamentos”Ν ὀaΝ tἷὄmiὀὁlὁgiaΝ

posterior de Frege ou de proposições na terminologia lógica usual. Deve-se observar que em 

seus primeiros escritos Frege ainda não havia distinguido entre o sentido e a referência de 

proposições e de nomes próprios. Posteriormente, nas Grundgesetze v. 1, a noção de conteúdo 

proposicional será dividida em sentido e referência; e os valores de verdade, o verdadeiro e o 

falso, serão tomados como a referência das proposições. A concepção de juízo de Frege, que é 

exposta primeiramente na Conceitografia, designa nos seus textos posteriores a 1891 sempre 

o ato mental de reconhecimento da verdade de um pensamento. 6 Durante toda a carreira, 

Frege manterá a distinção entre o conteúdo de um juízo e o juízo. Em seus textos de 

maturidade esta distinção constituirá a diferença entre pensar (apreender um pensamento) e 

julgar (reconhecer a verdade desse pensamento).  

                                                                 
4 FREGE (Wissenschaftlicher Briefwechsel. 164). χpuἶμΝἐEδδΝΧὁpέΝcitέ,ΝpέΝἂΨέΝσὁΝὁὄigiὀalμΝ“σὁwΝIΝἶὁὀ’tΝbἷliἷvἷΝ
that the formation of concepts can preced judgement, because that presupposes that concepts can exist 
independently; rather, I think that concepts emerge from the breaking up of a possible contἷὀtΝὁfΝjuἶgἷmἷὀtέ”ΝΝΝΝΝΝΝ 
5 ἡΝ tἷὄmὁΝ “beurteilbarer Inhalt”Ν cὁὅtumaΝ ὅἷὄΝ tὄaἶuὐiἶὁΝ pὁὄΝ “cὁὀtἷúἶὁΝ juἶicὠvἷl”,Ν ἷmΝ iὀglêὅΝ gἷὄalmἷὀtἷΝ éΝ
tὄaἶuὐiἶὁΝpὁὄΝ“judgeable content”ΝἷΝἷmΝἷὅpaὀhὁlΝpὁὄΝ“contenido enjuiciable”έΝἡutὄaὅΝ tὄaἶuὦõἷὅΝaltἷὄὀativaὅΝ jὠΝ
utiliὐaἶaὅΝ ὅὤὁΝ “cὁὀtἷúἶὁΝ ἶἷΝ umΝ juíὐὁΝ pὁὅὅívἷl”,Ν “cὁὀtἷúἶὁΝ pὄὁpὁὅiciὁὀal”Ν ἷtcέΝ χΝ tὄaἶuὦὤὁΝ bὄaὅilἷiὄaΝ ἶaΝ
Conceitografia ἶἷΝχlcὁfὁὄaἶὁ,ΝWylliἷΝἷΝἒuaὄtἷΝΧἑfέμΝἔREἕEμΝἀί1ἀΝa,ΝpέΝἄίΝἷΝὀὁtaΝἃΨΝutiliὐaΝ“conteúdo asserível”Ν
paὄaΝ“beurteilbarer Inhalt”,ΝὅἷmpὄἷΝὃuἷΝἷὅtἷΝ tἷὄmὁΝapaὄἷcἷὄΝὁuΝ fὁὄΝcitaἶaΝἷὅὅaΝ tὄaἶuὦὤὁΝὅἷΝutiliὐaὄὠΝ“cὁὀtἷúἶὁΝ
juἶicὠvἷl”ΝὀὁΝlugaὄΝἶἷΝ“conteúdo asserível”έ 
6 Cf.: FREGE: 1964, p. 38, (§5) e SCHIRN: 1992, p. 32. 
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2. A barra do juízo de Frege 

Na primeira parte da conceitografia, intitulada definição dos símbolos, depois de 

fazer uma distinção fundamental entre letras (ou variáveis) e constantes (§1), Frege introduz 

sua concepção de juízo. As letras são, na conceitografia, entendidas como sinais que podem 

significar diversas coisas, dependendo do juízo em que se encontram. Elas representam um 

número que está indeterminado ou uma funçãὁΝὃuἷΝἷὅtὠΝiὀἶἷtἷὄmiὀaἶaΝἷΝὅὤὁΝutiliὐaἶaὅΝ“paὄaΝ

ἷxpὄἷὅὅaὄΝaΝvaliἶaἶἷΝuὀivἷὄὅalΝἶἷΝpὄὁpὁὅiὦõἷὅ”ΝΧἔREἕEμΝop. cit., p. 59) como as letras a, b e c 

em: (a+b)c = ac + bc. Por sua vez, as constantes são sinais que têm um significado próprio, ou 

“um sentido totalmente determinado”Ν ΧiἶἷmΨ,Ν cὁmὁΝ aὅΝ ὅἷguiὀtἷὅΝ cὁὀὅtaὀtἷὅΝ ἶaΝ aὄitméticaμΝ

“+”,Ν“-”,Ν“√”,Ν“ί”έέέΝὁuΝἶaΝ lógicaμΝ“→”,Ν“¬”έέέΝA nova e primeira teoria do juízo de Frege é 

exposta a partir do (§2) da Conceitografia com a introdução da barra do juízo. Na 

Conceitografia,Ν ὁΝ juíὐὁΝ ὅἷmpὄἷΝ éΝ ἷxpὄἷὅὅὁΝ pἷlὁΝ ὅímbὁlὁΝ lógicὁμΝ “|—”,Ν ὃuἷΝ éΝ cὁmpὁὅtὁΝ ἶὁΝ

tὄaὦὁΝἶἷΝcὁὀtἷúἶὁΝ“—”ΝἷΝpἷlὁΝtὄaὦὁΝἶἷΝjuíὐὁΝ“|”έΝἔὄἷgἷΝtὁmaΝὁΝjuíὐὁΝaὅὅἷὄtivὁΝcὁmὁΝaΝfὁὄmaΝ

essencial de juízo, sua barra vertical expressa indistintamente um juízo e uma asserção.  

Assim, julgar uma proposição qualquer p equivale linguisticamente a afirmar que p é 

o caso, que Frege distingue de conceber p (seu conteúdo judicável) como uma mera 

combinação de ideias sem reconhecer sua verdade. Posteriormente, Frege distinguirá entre um 

pensamento e um juízo. Nas Grundgezetse v. 1 Frege define um pensamento cὁmὁΝ“ὁΝὅἷὀtiἶὁΝ

ἶἷΝ umΝ ὀὁmἷΝ ἶἷΝ umΝ valὁὄΝ ἶἷΝ vἷὄἶaἶἷ”Ν ΧἔREἕEμΝ 1λἄἂ,Ν pέΝ ἁἃ,Ν §ἀΨ,Ν ἷὀὃuaὀtὁΝ ὁΝ juízo éΝ “ὁΝ

ὄἷcὁὀhἷcimἷὀtὁΝ ἶaΝ vἷὄἶaἶἷΝ ἶἷΝ umΝ pἷὀὅamἷὀtὁ”Ν ΧἔREἕE,Ν ὁpέΝ cit,Ν pέΝ ἁκΝ §ἃΨέΝ Na 

Conceitografia, Frege faz a seguinte distinção entre conteúdo judicável e juízo:  

Um juízo sempre será expresso por meio do sinal |— que se coloca à 

esquerda dos sinais, ou combinações de sinais, que indicam conteúdo 

de juízo. Caso se omita o pequeno traço vertical que se encontra à 

esquerda do horizontal, o juízo se transforma em uma mera 

combinação de ideias (blosse Vorstellungsverbindung), combinação 

esta que não expressa se aquele que a escreveu a reconhece ou não 

como verdadeira.  (FREGE: op. cit., p. 59). 

O conteúdo de um juízo possível difere do juízo que é o reconhecimento da verdade 

de um conteúdo judicativo. Os conteúdos judicativos que se transformam em um juízo são 
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expressos da seguinte forma: |— AέΝχὃuiΝ“A”ΝéΝumaΝlἷtὄaΝgὄἷgaΝmaiúὅcula (alfa), e não latina, 

e é um sinal que indica o conteúdo específico de um juízo que deve ser um conteúdo judicável 

ou o conteúdo de um juízo possível. A noção de conteúdo judicável (Beurteilbarer Inhalt) é o 

gérmen da ulterior distinção fregeana entre sentido e referência e se tornou supérflua com esta 

distinção. No início das Grungesetze v. 1,7 Frege, baseado na sua distinção entre sentido e 

referência, afirma que dividiu o que ele chamava de conteúdo judicável na Begriffsschrift em 

pensamento (o sentido de uma proposição assertiva) e valor de verdade (o referente de uma 

proposição assertiva). A noção de conteúdo judicável, no entanto, está mais próxima do que 

foi posteriormente chamado de pensamento. 8 O conteúdo judicável é o conteúdo que pode ser 

julgado ou o que é expresso em uma sentença assertiva, uma proposição ou pensamento.  

Na Conceitografia, a representação de um conteúdo que pode se tornar um juízo, um 

cὁὀtἷúἶὁΝpὄὁpὁὅiciὁὀal,ΝéΝὅἷmpὄἷΝpὄἷcἷἶiἶὁΝpἷlὁΝtὄaὦὁΝhὁὄiὐὁὀtalΝὁuΝὁΝtὄaὦὁΝἶἷΝcὁὀtἷúἶὁμΝ“— 

A”,Ν ὃuἷΝ pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ paὄafὄaὅἷaἶὁ,Ν cὁmὁΝ ἔὄἷgἷΝ ὅugἷὄἷ,Ν pὁὄμΝ “aΝ ciὄcuὀὅtâὀciaΝ ἶἷΝ ὃuἷ”Ν ὁuΝ “aΝ

pὄὁpὁὅiὦὤὁΝ ὃuἷ”Ν Χ§ἀΨέΝ ἡΝ tὄaὦὁΝ ἶἷΝ cὁὀtἷúἶὁΝ ὀaΝ Conceitografia só pode ser prefixado a 

conteúdos proposicionais, ou conteúdos judicáveis, ele unifica o conteúdo em um todo. No 

caso em que somente o traço de conteúdo é prefixado a conteúdos proposicionais (— A, — B, 

— Γ, —  ...), sem o traço de juízo, isto indica que estes conteúdos proposicionais são 

paὅὅívἷiὅΝ ἶἷΝ aὅὅἷὄὦὤὁ,Ν maὅΝ ὃuἷΝ aiὀἶaΝ ὀὤὁΝ fὁὄamΝ aὅὅἷὄiἶὁὅέΝ χὅὅimμΝ “— ἀ+ἀΝ οΝ ἂ”Ν iὀἶicaΝ aΝ

“ciὄcuὀὅtaὀciaΝἶἷΝὃuἷΝἀ+ἀΝοΝἂ”ΝὁuΝ“aΝpὄὁpὁὅiὦὤὁΝὃuἷΝἀ+ἀΝοΝἂ”Νὅἷm,Νcὁὀtuἶὁ,ΝafiὄmaὄΝaΝὅuaΝ

verdade ou asserir a proposição. Alguém pode pensar em algo expresso por uma proposição 

como uma mera combinação de ideias, sem, contudo, a reconhecer como verdade.  Se um 

conteúdo proposicional é reconhecido como verdadeiro, o traço de juízo é, então, prefixado ao 

traço de conteúdo.  

Frege distingue ainda, na Conceitografia, entre conteúdos judicáveis ou conteúdos de 

juízos possíveis e conteúdos não judicáveis que são conteúdos que não podem se tornar 

juízos. Apenas proposições em que um conteúdo judicável é expresso podem se tornar juízos 

quando o traço de conteúdo é prefixado. Desse modo, pode-ὅἷΝἶiὐἷὄΝὃuἷΝ“— ἀ+ἀΝοΝἂ”,Ν“— 1 

ξΝἃ”ΝἷtcέΝὅὤὁΝcὁὀtἷúἶὁὅΝjuἶicὠvἷiὅ,ΝmaὅΝ“— caὅa”,Ν“— ἀ”ΝἷtcέΝὅὤὁΝcὁὀtἷúἶὁὅΝὀὤὁΝjuἶicὠvἷiὅέΝ

Posteriormente, nas Grundgesetze v.1 (Cf.: §5, pp. 37-9), Frege dirá que o traço de conteúdo 

                                                                 
7 Cf.: FREGE: 1964, p. 38, §5, nota 14. 
8
 Cf.: SCHIRN: 1992, p. 32 e ROSADO: 2006, p. 77. 
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“—”,ΝὃuἷΝpaὅὅaὄὠΝaΝὅἷὄΝchamaἶὁΝἶἷΝ“ὁΝhὁὄiὐὁὀtal”,ΝéΝaplicὠvἷlΝὀὤὁΝὅóΝaΝconteúdos judicáveis  

como na Begriffsschrift, mas também a conteúdos não judicáveis. Será acrescentado ainda nas 

Grundgesetze v. 1 que o traço horizontal é o nome de uma função de um argumento cujo 

valor é sempre um valor de verdade.  

ἡΝὅiὀalΝ“—”Νé,ΝὀaὅΝGrundgesetze, entendido como um termo conceitual ou um nome 

paὄaΝumΝcὁὀcἷitὁέΝἔὄἷgἷΝuὅaΝὁΝὅímbὁlὁΝΧὅiὀalΨΝ“— ”ΝpaὄaΝἶἷὅigὀaὄΝumΝcὁὀcἷito, que é uma 

fuὀὦὤὁΝcὁmΝumΝaὄgumἷὀtὁΝcujὁΝvalὁὄΝéΝὅἷmpὄἷΝumΝvalὁὄΝἶἷΝvἷὄἶaἶἷ,ΝaὁΝpaὅὅὁΝὃuἷΝ“— ”ΝéΝ

umΝὀὁmἷΝfuὀciὁὀalΝὃuἷΝἶἷὀὁtaΝumΝὁbjἷtὁΝὁuΝumΝaὄgumἷὀtὁΝpaὄaΝumΝcὁὀcἷitὁέΝἡΝcὁὀcἷitὁΝ“— 

ΦΧ Ψ”Ν ἶifἷὄἷΝ tambémΝἶἷΝ umaΝ ὄἷlaὦὤὁΝ pὁὄΝ tἷὄΝ ὅὁmἷὀtἷΝ umΝ lugaὄ-argumento, enquanto Frege 

define uma relação como uma função de dois lugares-argumento cujo valor é sempre um 

valὁὄΝἶἷΝvἷὄἶaἶἷ,Ν cὁmὁΝ“— Χ , Ψ”έΝἔὄἷgἷΝpὁἶἷ,Νἷὀtὤὁ,ΝἶἷfiὀiὄΝcἷὄtaὅΝ ὄἷlaὦõἷὅΝmatἷmὠticaὅΝ

pὁὄΝmἷiὁὅΝpuὄamἷὀtἷΝlógicὁὅ,ΝcὁmὁμΝ“ ΝρΝ ”,“Ν ΝξΝ ”,Ν“ ΝοΝ ”,Νὅucἷssão numérica, e relações 

ἶivἷὄὅaὅέΝἥἷΝumaΝfuὀὦὤὁΝὃualὃuἷὄΝ“ ΧA,BΨ”ΝéΝvὠliἶa,Ν“A”ΝἷὅtὠΝὀaΝὄἷlaὦὤὁΝ“ Χ , Ψ”ΝcὁmΝ“B”έΝ 

Nas Grundgesetze v. 1 um termo conceitual quando aplicado a um argumento que 

ὄἷfἷὄἷΝaὁΝ“vἷὄἶaἶἷiὄὁ”ΝtἷmΝὁΝ“vἷὄἶaἶἷiὄὁ”ΝcὁmὁΝvalὁὄέΝEΝὃuaὀἶo qualquer outro argumento é 

aplicaἶὁΝaΝἷlἷ,ΝὁΝὅἷuΝvalὁὄΝéΝὁΝ“falὅὁ”έΝΝἒἷὅὅἷΝmὁἶὁ,ΝὃuaὀἶὁΝὁΝaὄgumἷὀtὁΝ ΝὄἷfἷὄiὄΝaὁΝvalὁὄΝ

verdadeiro, — ΝtἷὄὠΝὁΝvἷὄἶaἶἷiὄὁΝcὁmὁΝὄἷfἷὄἷὀtἷέΝἡΝaὄgumἷὀtὁΝ“ἀ2 οΝἂ”ΝtἷmΝcὁmὁΝὄἷfἷὄἷὀtἷΝ

ὁΝvἷὄἶaἶἷiὄὁ,ΝlὁgὁΝ“— 22 οΝἂ”ΝtambémΝtἷmΝὁΝvἷὄἶaἶἷiὄὁΝcὁmὁΝὄἷfἷὄἷὀtἷέΝEὀὃuaὀtὁΝ“ἀ2 οΝἃ”Ν

tἷmΝcὁmὁΝὄἷfἷὄἷὀtἷΝὁΝfalὅὁ,ΝaὀalὁgamἷὀtἷΝ“— 22 οΝἃ”ΝtambémΝtἷmΝὁΝfalὅὁΝcὁmὁΝὄἷfἷὄἷὀtἷέΝEΝ

termos que na Conceitografia não deveriam receber o traço horizontal, por serem conteúdos 

não judicáveis, ou conteúdos que não têm um valor de verdade na linguagem natural, nas 

Grundgesetze ὅὤὁΝcὁὀὅiἶἷὄaἶὁὅΝcὁmὁΝtἷὀἶὁΝcὁmὁΝὄἷfἷὄἷὀtἷΝὁΝfalὅὁ,ΝaὅὅimΝ“— ἀ”,Ν“— caὅa”Ν

etc. têm como referente o falso. Entretanto, como vimos, só o horizontal não indica uma 

asserção, assim como uma equaὦὤὁΝcὁmὁΝ“ἀΝ+ΝἁΝοΝἃ”Ν ΧἑfέΝGrundgesetze v. 1, §5) também 

não, eles meramente designam um valor de verdade, ou um pensamento, sem, entretanto, 

reconhecer sua verdade. Apenas quando a barra de juízo vem antes de um valor de verdade 

este é asserido.  

Na Conceitografia, diferente dos conteúdos judicáveis ainda não asseridos, os 

conteúdos judicáveis que são asseridos têm o traço de conteúdo precedido pelo traço de juízo. 

ἒἷὅὅἷΝ mὁἶὁ,Ν “|— A”Ν ἶἷὅigὀaΝ umΝ juíὐὁΝ ὁuΝ ὃuἷΝ umΝ cὁὀtἷúἶὁΝ pὄὁpὁὅiciὁὀalΝ éΝ aὅὅἷὄiἶὁέΝ
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Tomando o exemplo de Frege na Conceitografia Χ§ἀΨ,Ν ὅἷΝ ὁbὅἷὄvaΝ ὃuἷΝ “|— A”Ν ἶἷὅigὀaΝ umΝ

juízo cὁmὁΝὁΝἶἷΝὃuἷΝ“pὁlὁὅΝmagὀéticὁὅΝὅἷΝatὄaἷm”,ΝἷὀὃuaὀtὁΝ“— A”ΝiὀἶicaΝa circunstancia de 

que “pὁlὁὅΝmagὀéticὁὅΝ ὅἷΝ atὄaἷm”έΝσὁΝ pὄimἷiὄὁΝ caὅὁ,Ν ὁΝ cὁὀtἷúἶὁΝ pὄὁpὁὅiciὁὀalΝ éΝ aὅὅἷὄiἶὁ,Ν

enquanto no segundo caso não. A função do traço de juízo é indicar asserção. O juízo de que 

“|— pὁlὁὅΝ magὀéticὁὅΝ ὅἷΝ atὄaἷm”Ν pὁἶἷΝ ὅἷὄΝ liἶὁΝ cὁmὁΝ “aΝ ciὄcuὀὅtâὀciaΝ ἶἷΝ ὃuἷΝ pólos 

magὀéticὁὅΝὅἷΝatὄaἷmΝéΝumΝfatὁ”Ν9 (Begriffsschrift §ἁΨέΝἡΝjuíὐὁΝἶἷΝὃuἷΝ“|— polos magnéticos 

ὅἷΝatὄaἷm”,Ν“|— ἔΧaΨ”,ΝἷxpὄimἷΝὃuἷΝa cai sob F,ΝἷὀὃuaὀtὁΝ“— ἔΧaΨ”ΝapἷὀaὅΝἷxpὄἷὅὅaΝὃuἷΝF é a 

ὅἷmΝὄἷcὁὀhἷcἷὄΝὅuaΝvἷὄἶaἶἷ,ΝὁuΝὅἷmΝἷxpὄimiὄΝ“aΝciὄcuὀὅtâὀciaΝἶἷΝὃuἷΝἔΧaΨΝéΝumΝfatὁ”έΝσaὅΝ

Grundgesetze vέΝ1,ΝumΝjuíὐὁΝcὁmὁμΝ“|—ἀΝ+ΝἁΝοΝἃ”ΝiὀἶicaΝὁΝὄἷcὁὀhἷcimἷὀtὁΝἶaΝvἷὄἶaἶἷΝἶἷΝumΝ

pensamento, nesse caso específico um juízo cujo valor de verdade é o verdadeiro.   

Frege afirma, no §3 da Conceitografia, que a distinção entre sujeito e predicado é de 

pὁucaΝὄἷlἷvâὀciaΝpaὄaΝaΝlógica,ΝἷΝὀἷὅtaΝmἷὅmaΝὅἷὦὤὁΝafiὄmaΝὃuἷΝὁΝὅigὀὁΝcὁmplἷxὁΝ“|—”ΝéΝὁΝ

úὀicὁΝpὄἷἶicaἶὁΝcὁmumΝaΝtὁἶὁὅΝὁὅΝjuíὐὁὅέΝEmΝumaΝpὄὁpὁὅiὦὤὁΝcὁmὁμΝ“χὄὃuimἷἶἷὅΝmὁὄὄἷuΝὀaΝ

cὁὀὃuiὅtaΝἶἷΝἥiὄacuὅa”ΝὅἷΝἷxpὄἷὅὅaὄiaΝὀaΝliὀguagἷmΝcὁὀcἷitὁgὄὠficaΝcὁmὁΝ“χΝmὁὄtἷΝviὁlἷὀtaΝ

ἶἷΝχὄὃuimἷἶἷὅΝὀaΝcὁὀὃuiὅtaΝἶἷΝἥiὄacuὅaΝéΝumΝfatὁ”έΝχΝpὄὁpὁὅiὦὤὁΝpὁἶἷΝὅἷὄΝatéΝἶiὅtiὀguiἶaΝἷmΝ

sujeito e predicado, entretanto todo o seu conteúdo é expresso no sujeito, enquanto o 

pὄἷἶicaἶὁΝ Χ“éΝ umΝ fatὁ”ΨΝ apἷὀaὅΝ tὄaὀὅfὁὄmaΝ ὁΝ cὁnteúdo em um juízo. Em suas obras de 

matuὄiἶaἶἷΝἷΝaΝἷlabὁὄaὦὤὁΝἶaΝὀὁὦὤὁΝἶἷΝvalὁὄΝἶἷΝvἷὄἶaἶἷ,ΝaὁΝiὀvéὅΝἶὁΝpὄἷἶicaἶὁΝ“éΝumΝfatὁ”,Ν

ἔὄἷgἷΝutiliὐaὄὠΝὁΝpὄἷἶicaἶὁΝ“éΝvἷὄἶaἶἷ”έΝχmbὁὅΝὁὅΝpὄἷἶicaἶὁὅ,Ν“éΝumΝfatὁ”ΝἷΝ“éΝvἷὄἶaἶἷ”,ΝὀὤὁΝ

acrescentam nada a um conteúdo proposicional, apenas reiteram sua afirmação.       

 

3. A barra do juízo de Frege e os juízos problemáticos e assertóricos em 

Kant  

A distinção estabelecida nos primeiros escritos de Frege entre conteúdo judicável e 

juízo, que são representados respectivamente poὄΝὅἷuΝtὄaὦὁΝἶἷΝcὁὀtἷúἶὁΝ“—”ΝἷΝpὁὄΝὅuaΝbaὄὄaΝ

ἶὁΝ juíὐὁΝ “|—”,Ν maὀifἷὅtaΝ algumaὅΝ ὅἷmἷlhaὀὦaὅΝ cὁmΝ aΝ ἶiὅtiὀὦὤὁΝ kaὀtiaὀaΝ ἷὀtὄἷΝ juíὐὁὅΝ

                                                                 
9 ἥullivaὀΝ ὁbὅἷὄvaΝ ὃuἷΝ paὄaΝ ἷὀfatiὐaὄΝ ὃuἷΝ umaΝ aὅὅἷὄὦὤὁΝ aiὀἶaΝ ὀὤὁΝ fὁiΝ fἷita,Ν ἔὄἷgἷΝ utiliὐaΝ ὁΝ ὅímbὁlὁΝ “— Γ”Ν ἷΝ
observa ὃuἷΝἷlἷΝpὁἶἷΝὅἷὄΝpaὄafὄaὅἷaἶὁΝpἷlaΝὀὁmiὀaliὐaὦὤὁΝ“aΝciὄcuὀὅtâὀciaΝὃuἷΝΓ”ΝἷΝ“aΝpὄὁpὁὅiὦὤὁΝὃuἷΝΓ”έΝχὁΝ
paὅὅὁΝὃuἷΝ“|— Γ” precisaria incorporar um verbo (verb-phὄaὅἷΨΝpὁἶἷὀἶὁΝὅἷὄΝpaὄafὄaὅἷaἶὁΝpὁὄΝ“aΝciὄcuὀὅtâὀciaΝἶἷΝ
que ΓΝ éΝ umΝ fatὁ”Ν ΧἑfέμΝ §ἁΝ ἶaΝ Conceitografia). Sullivan comenta ainda que essas leituras são meramente 
sugestivas. (Cf.: SULLIVAN: 2004, p. 663). 
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problemáticos e assertóricos. Na Crítica da razão pura, Kant considera que todos os juízos 

caem em algum dos quatro títulos que quanto à forma lógica são classificados segundo a 

quantidade, qualidade, relação e modalidade. A modalidade constitui para Kant uma função 

bem particular dos juízos por (diferente da quantidade, qualidade e relação) não afetar o 

cὁὀtἷúἶὁΝ ἶὁὅΝ juíὐὁὅ,Ν maὅΝ ὁΝ “valὁὄΝ ἶaΝ cópulaΝ ἷmΝ ὄἷlaὦὤὁΝ aὁΝ pἷὀὅamἷὀtὁΝ ἷmΝ gἷὄal”Ν ΧχἅἂήΝ

B100). Na Lógica de Jäshe, Kant diz o seguinte sobre o título da modalidade: 

Segundo a modalidade (Modalität) – por cujo momento se determina 

a relação do juízo inteiro com a faculdade do conhecimento –, os 

juízos são ou problemáticos (problematische), ou assertivos 

(assertorische), ou apodíticos (apodiktische). Os problemáticos são 

acompanhados da consciência da mera possibilidade de julgar 

(Möglichkeit); os assertivos, da consciência da realidade de julgar 

(Wirklichkeit); os apodíticos, enfim, da consciência da necessidade 

de julgar (Nothwendigkeit). (KANT: 2003 c, Ak 108, p. 215) 

 

Os juízos problemáticos são juízos em que (S é possivelmente P), ou juízos em que a 

afirmação ou negação é meramente possível (arbitrária). Nele, ainda nada está decidido sobre 

a sua verdade ou falsidade. O juízo assertórico, por sua vez, é um juízo em que (S é 

efetivamente P); no juízo assertórico, o valor de verdade, a afirmação e a negação, é 

considerada como real (verdadeiro). O juízo assertórico tem, então, um valor de verdade 

determinado. Por fim, o juízo apodítico (S é necessariamente P) é um juízo em que o valor de 

verdade é tomado como necessário (Cf. KANT: 2008, [A74-5/ B100]). Na Lógica de Jäsche 

Kant dá os seguintes exemplos das diferenças entre os juízos problemáticos, assertóricos e 

apodíticos: 

 

Esse momento da modalidade indica, portanto, somente a espécie e o 

modo como algo é afirmado ou negado no juízo: ou que nada se 

estabelece a respeito da verdade ou da não-verdade de um juízo, caso 

do juízo problemático a alma do homem pode ser imortal; ou que se 

determina algo a respeito, como no juízo assertivo a alma do homem 

é imortal; ou se exprime enfim a verdade de um juízo com a 

dignidade da necessidade, como no juízo apodítico a alma do homem 

deve (muss) ser imortal. (KANT, Op. cit., Ak 108-9, p. 215-7) 
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Depois desses exemplos, Kant afirma que a diferença entre juízos e proposições 

ὄἷpὁuὅaΝ ὀaΝ ἶiὅtiὀὦὤὁΝ ἷὀtὄἷΝ juíὐὁὅΝ pὄὁblἷmὠticὁὅΝ ἷΝ aὅὅἷὄtóὄicὁὅέΝ σὁὅΝ juíὐὁὅ,Ν “aΝ ὄἷlaὦὤὁΝ ἶaὅΝ

diversas representações com a unidade da consciência é pensada como meramente 

pὄὁblἷmὠtica”ΝΧLógica, Ak 109, p. 217). Kant argumenta que, antes de ter uma proposição, é 

importante julgar problematicamente. É só quando o juízo é assertórico que Kant o chama de 

proposição. É importante notar que Frege inverte a terminologia kantiana (Cf.: 

LONGUENESSE: 2005, p. 114-5 nota 48) e chama o conteúdo judicável (beurteilbarer 

InhaltΨ,ΝὁuΝὁΝὃuἷΝéΝἷxpὄἷὅὅὁΝpἷlὁΝtὄaὦὁΝἶἷΝcὁὀtἷúἶὁΝ“—”,ΝἶἷΝproposição; ao passo que o juízo 

é o conteúdo judicável asserido,ΝὁuΝὁΝὃuἷΝéΝἷxpὄἷὅὅὁΝpἷlaΝbaὄὄaΝἶἷΝjuíὐὁΝ“|—”έΝΝEmΝumΝtἷxtὁΝ

de 1906 (Introdução à lógica) de seus escritos póstumos, Frege diz algo significativo que 

iὀἶicaΝ ὅuaΝ ἶifἷὄἷὀὦaΝ tἷὄmiὀὁlógicaΝ cὁmΝ Kaὀt,Ν ἷlἷΝ afiὄmaΝ ὁΝ ὅἷguiὀtἷμΝ “Uso a palavra 

‘pensamento’ aproximadamente do mesmo modo que os lógicos usam juízo.”Ν10 Kant só usa o 

termo proposição a juízos assertóricos, enquanto Frege diz na conceitografia (§2) que o traço 

ἶἷΝcὁὀtἷúἶὁ,ΝὃuἷΝéΝὅἷmἷlhaὀtἷΝaὁΝjuíὐὁΝpὄὁblἷmὠticὁΝἷmΝKaὀt,ΝpὁἶἷΝὅἷὄΝpaὄafὄaὅἷaἶὁΝpὁὄΝ“aΝ

pὄὁpὁὅiὦὤὁΝὃuἷ”έΝΝEΝἷὀὃuaὀtὁΝumΝjuíὐὁΝéΝpaὄaΝKaὀtΝἷὅὅἷὀcialmἷὀtἷΝpὄὁblἷmὠticὁ,ΝpaὄaΝἔὄἷgἷΝéΝ

assertórico. Na Lógica de Jäsche, Kant diz o seguinte sobre a diferença entre um juízo e uma 

proposição:  

 

Sobre a diferença entre juízos problemáticos e juízos assertivos 

repousa a verdadeira diferença entre juízos e proposições (Urtheilen 

und Sätzen), que de costume se diz residir na mera expressão, sem a 

qual não seria possível julgar de forma alguma. Nos juízos, a relação 

                                                                 
10 FREGE: 1979, p. 200 (Phostumous Writings). I use the word ‘thought’ in roughly the same way as logicians 
use ‘judgement’. Frege diz que entende por pensamento aproximadamente o que os lógicos chamam de juízo, 
uma formulação bem parecida com a concepção kantiana de juízo. Mais adiante Frege diz o seguinte sobre a 
diferença entre um pensamento e um juízo. FREGE (idem): “ἢἷὀὅaὄΝéΝcὁmpὄἷἷὀἶἷὄΝumΝpἷὀὅamἷὀtὁέΝUmaΝvἷὐ 
que compreendemos um pensamento, podemos reconhecê-lo como verdadeiro (fazer um juízo) e dar expressão 
aὁΝὄἷcὁὀhἷcimἷὀtὁΝἶἷΝὅuaΝvἷὄἶaἶἷΝΧfaὐἷὄΝumaΝaὅὅἷὄὦὤὁΨέ”ΝσὁΝὁὄigiὀalμΝ“To think is to grasp a thought. Once we 
have grasped a thought, we can recognize it as true (make a judgement) and give expression to our recognition of 
its truth (make an assertion).”ΝἢaὄaΝἔὄἷgἷ,Ν“pἷὀὅamἷὀtὁὅ”,ΝὀὁΝὃuἷΝἶiὐΝ ὄἷὅpἷitὁΝὡΝvἷὄἶaἶἷΝciἷὀtíficaΝἷΝὃuἷΝéΝἶἷΝ
interesse da lógica, seguem sempre o princípio de tertium non datur, eles são sempre sentenças verdadeiras ou 
falsas. Frege ainda distingue a lógica do mito e da ficção onde ocorrem pensamentos que não têm valor de 
verdade – que não são nem verdadeiros nem falsos. Frege (1979, p. 197, Phostumous Writings) diz em Um breve 
exame das minhas doutrinas lógicasμΝ“σὁΝpἷὀὅamἷὀtὁΝmíticὁΝἷΝὀaΝficὦὤὁΝὁcὁὄὄἷΝὃuἷΝὀὤὁΝὅὤὁΝὀἷmΝvἷὄἶaἶἷiὄὁὅΝ
nem falsos. A lógica não tem nada a ver com estes. Na lógica é válido (holds good) que todo pensamento é 
verdadeiro ou falso, tertium non daturέ”ΝNo original: “In myth and fiction thoughts occur that are neither true nor 
false. Logic has nothing to do with these. In logic it holds good that every thought is either true or false, tertium 
non datur.”έΝ 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 

 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

138 

das diversas representações com a unidade da consciência é pensada 

como meramente problemática; numa proposição, entretanto, como 

assertiva. Uma proposição problemática é uma contradictio in 

adjecto. Antes de ter uma proposição, tenho de julgar e julgo sobre 

muita coisa que não assiro (estabeleço, ausmache), o que tenho de 

fazer, no entanto, assim que determino um juízo como proposição. 

Aliás, é bom julgar primeiro problematicamente, antes de admitir o 

juízo como assertivo, pois é a maneira de o pôr à prova. Além de que, 

nem sempre é necessário, para nosso propósito, possuir juízos 

assertivos. (KANT, Op. cit., Ak 108-9, p. 217) 

Em seu livro Origins of Analityc Philosophy: Kant and Frege, Reed comete alguns 

erros importantes de interpretação da distinção kantiana entre juízos e proposições. Parece que 

ele é influenciado por uma leitura fregeana da concepção de Kant de proposição sem, 

entretanto, ter observado a diferença terminológica entre ambos. Reed afirma o seguinte: 

Kant afirma que a diferença entre uma proposição e um juízo repousa 

na diferença entre um juízo problemático e um juízo assertórico. Uma 

proposição é um juízo cujo valor de verdade tem ainda de ser 

determinado. Em outras palavras, uma proposição é um juízo 

problemático. Uma vez que uma proposição é pensada ser verdadeira, 

ela se torna um juízo assertórico. Ela tem um valor de verdade. 11 

Reed afirma que para Kant uma proposição é um juízo problemático, ou que ainda 

não tem um valor de verdade determinado, e quando esse valor de verdade é determinado, ou 

ela é pensada como verdadeira, passa a ser um juízo assertórico. Entretanto, Kant reserva o 

tἷὄmὁΝ “pὄὁpὁὅiὦὤὁ”Ν ὅὁmἷὀtἷΝ aΝ juíὐὁὅ assertóricos e não a juízos problemáticos. O que 

caracteriza incialmente um juízo para Kant é que ele é problemático, só quando o juízo é 

assertórico que Kant o chama de proposição. Como vimos, neste ponto Kant difere de Frege 

para quem um conteúdo judicável ou uma proposição é tomada como problemática, ao passo 

que um juízo é sempre assertórico. A diferença fica explícita na Lógica de Jäsche quando 

KaὀtΝ afiὄmaΝ ὃuἷμΝ “σὁὅΝ juíὐὁὅ,Ν aΝ ὄἷlaὦὤὁΝ ἶaὅΝ ἶivἷὄὅaὅΝ ὄἷpὄἷὅἷὀtaὦõἷὅΝ cὁmΝ aΝ uὀiἶaἶἷΝ ἶaΝ
                                                                 
11 Cf.: REED: 2007, pp. 44-5. No original: Kant claims that the difference between a proposition and a 
judgement rests upon the difference between a problematic and an assertoric judgement. A proposition is a 
judgement whose truth-value has yet to be determined. In other words a proposition is a problematic judgement. 
Once a proposition is thought to be true, it becomes an assertoric judgement. It has a truth-value.  
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consciência é pensada como meramente problemática; numa proposição, entretanto, como 

aὅὅἷὄtivaέ”Ν ΧAk 108-9) 12 KaὀtΝ afiὄmaΝ aiὀἶaΝ ὃuἷΝ umaΝ “pὄὁpὁὅiὦὤὁΝ pὄὁblἷmὠticaΝ éΝ umaΝ

contradictio in adjectoέ”Ν ΧiἶἷmΨΝ ἢὁὄtaὀtὁ,Ν afiὄmaὄΝ cὁmὁΝ RἷἷἶΝ ὃuἷΝ paὄaΝ KaὀtΝ “umaΝ

proposição é um juízo problemáticὁ”ΝéΝcὁmἷtἷὄΝumaΝcὁὀtὄaἶiὦὤὁΝἷὀtὄἷΝὁΝὅujἷitὁΝἷΝὁΝaἶjἷtivὁΝ

tal como afirmar que existem círculos quadrados ou triângulos redondos.   

 

4. Conteúdo conceitual 

A análise tradicional do juízo segue a gramática e é baseada na distinção entre sujeito 

e predicado (S é P) que Frege abandona na Conceitografia por considerar que a gramática não 

expressa de forma adequada relações lógicas. Frege pensava que a linguagem natural não era 

adequada para expressar tais relações – o que o impulsionou a desenvolver sua linguagem 

conceitográfica, principalmente para dar um tratamento adequado às proposições 

matemáticas. No §3 da Conceitografia, Frege observa que partindo da análise tradicional, 

ἶuaὅΝ pὄὁpὁὅiὦõἷὅΝ cὁmὁμΝ Χ1ΨΝ “ἡὅΝ gὄἷgὁὅΝ ἶἷὄὄὁtaὄamΝ ὁὅΝ pἷὄὅaὅ”Ν ἷΝ ΧἀΨΝ “ἡὅΝ pἷὄὅaὅΝ fὁὄamΝ

ἶἷὄὄὁtaἶὁὅΝ pἷlὁὅΝ gὄἷgὁὅ”,Ν aΝ pὄimἷiὄaΝ ὀaΝ vὁὐΝ ativaΝ ἷΝ aΝ ὅἷguὀἶaΝ ὀaΝ vὁὐΝ paὅὅiva,Ν ambaὅΝ têmΝ

sujeitos e predicados ἶifἷὄἷὀtἷὅέΝἡΝὅujἷitὁΝἶἷΝΧ1ΨΝéΝ“ὁὅΝgὄἷgὁὅ”ΝἷΝὁΝpὄἷἶicaἶὁΝéΝ“ἶἷὄὄὁtaὄamΝὁὅΝ

pἷὄὅaὅ”,ΝἷὀὃuaὀtὁΝὃuἷΝἷmΝΧἀΨΝὁΝὅujἷitὁΝéΝ“ὁὅΝpἷὄὅaὅ”ΝἷΝὁΝpὄἷἶicaἶὁΝéΝ“fὁὄamΝἶἷὄὄὁtaἶὁὅΝpἷlὁὅΝ

gὄἷgὁὅ”έΝ EὅtaὅΝ ἶuaὅΝ pὄὁpὁὅiὦõἷὅΝ ἶifἷὄἷmΝ ἷὅtiliὅticamἷὀtἷ,Ν ὁuΝ ὃuaὀtὁΝ aὁΝ ὃuἷΝ ἔὄἷgἷΝ vἷiὁΝ aΝ

chamar tom ou iluminação (Beleuchtung). Frege usou também posteriormente a palavra 

coloração (Färbung) que difere do conteúdo conceitual por não ser um elemento logicamente 

importante no conteúdo de uma expressão (Cf.: DUMMETT: 1973, p. 1-7 e 1981, p. 298). 

Proposições podem diferir em seu tom quanto às reações emocionais ou associações 

psicológicas, entretanto, isto não é relevante para o conteúdo de uma proposição no que diz 

respeito ao interesse da lógica. A parte do conteúdo que interessa à lógica ou que é 

logicamente relevante no conteúdo de uma expressão Frege chama na Begriffsschrift de 

conteúdo conceitual. 

Frege não esclarece muito sua noção de conteúdo conceitual (begrifflichen Inhalt), 

que desaparece do vocabulário fregeano posterior a 1890 com a distinção entre sentido e 

                                                                 
12 Sobre isso ver também Longuenesse (2005, pp. 97-8 nota 26 e pp. 114-5 nota 48).  
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referência. O conteúdo conceitual é aquela parte do conteúdo de uma proposição que é 

relevante para a conceitografia, e se distingue de outros elementos do conteúdo que não são 

relevantes para consequências lógicas ou necessários em uma inferência. Para Dummett, a 

“ὁbὅἷὄvaὦὤὁΝ ἶἷΝ Frege de que apenas o conteúdo conceitual é relevante para as possíveis 

consequências de um juízo é [...] totalmente consoante com a ideia de que ele é dado por sua 

cὁὀἶiὦὤὁΝ ἶἷΝ vἷὄἶaἶἷέ”Ν 13 Na Conceitografia (§3), Frege diz que o conteúdo de dois juízos 

pode diferir de duas maneiras: 

primeiro, pode-se dar que [todas] as consequências deriváveis do 

primeiro juízo, quando este é combinado com outros juízos 

determinados, também possam sempre ser derivados do segundo 

juízo, quando combinado com esses mesmos juízos; segundo, pode-se 

dar que não seja esse o caso. (FREGE: op. cit., p. 60) 

No primeiro caso, em que se têm dois juízos dos quais se seguem as mesmas 

cὁὀcluὅõἷὅΝ lógicaὅ,Ν cὁmὁΝ ὀὁΝ ἷxἷmplὁΝ ἶaὅΝ pὄὁpὁὅiὦõἷὅΝ Χ1ΨΝ ἷΝ ΧἀΨ,Ν ἔὄἷgἷΝ chamaΝ aΝ “paὄtἷΝ ἶὁΝ

conteúdo que é a mesma em ambas [as proposições], [...] de conteúdo conceitual. Já que só 

ἷὅtἷΝtἷmΝὅigὀificaἶὁΝpaὄaΝaΝcὁὀcἷitὁgὄafia”,ΝἷlἷΝἶiὐΝὀὤὁΝpὄἷciὅaὄΝ“iὀtὄὁἶuὐiὄΝὃualὃuἷὄΝἶiὅtiὀὦὤὁΝ

ἷὀtὄἷΝpὄὁpὁὅiὦõἷὅΝὃuἷΝtἷὀhamΝὁΝmἷὅmὁΝcὁὀtἷúἶὁΝcὁὀcἷitualέ”ΝΧiἶἷmΨΝχὅΝpὄὁpὁὅiὦõἷὅΝΧ1ΨΝ“ἡὅΝ

gὄἷgὁὅΝἶἷὄὄὁtaὄamΝὁὅΝpἷὄὅaὅ”ΝἷΝΧἀΨΝ“ἡὅΝpἷὄὅaὅΝfὁὄamΝἶἷὄὄὁtaἶὁὅΝpἷlὁὅΝgὄἷgὁὅ”ΝἶifἷὄἷmΝὃuaὀtὁΝ

ao primeiro modo que Frege destaca. Elas têm o mesmo conteúdo conceitual, o que quer dizer 

que são idênticas do ponto de vista lógico, apesar de não serem estilisticamente ou 

gramaticalmente idênticas.  

5. Classificação dos juízos na Begriffsschrift  

 Frege em sua classificação dos juízos é bastante original quando comparado à 

classificação dos juízos da lógica tradicional ou mais propriamente a classificação Kantiana. 

No §4 da Begriffsschrift, ἷlἷΝἷxamiὀaΝ“ὁΝὅigὀificaἶὁΝἶaὅΝἶiὅtiὀὦõἷὅΝὃuἷΝ[έέέ]ΝἶἷvἷmΝὅἷὄΝfἷitaὅΝ

ἷὀtὄἷΝ ὁὅΝ juíὐὁὅ”Ν ΧὁpέΝ cit,Ν pέἄ1ΨέΝ EὅtaὅΝ ἶiὅtiὀὦõἷὅΝ ὅὤὁΝ notadamente às da tábua dos juízos 

kantiana que, como observa Longuenesse (2005, p. 113), tinha se tornado clássica à época de 

Frege. A distinção entre juízos universais e juízos particulares, os dois primeiros títulos 
                                                                 
13 DUMMETT Χ1λκ1,ΝpέΝἁί1ΨέΝσὁΝὁὄigiὀalμΝ“ἔὄἷgἷ’ὅΝὄἷmaὄkΝthatΝὁὀlyΝthἷΝcὁὀcἷptualΝcὁὀtἷὀtἷΝiὅΝὄἷlἷvaὀtΝtὁΝthἷΝ
possible consequences of a judgement is [...] wholly consonante with the idea that it is given by the condition of 
itὅΝtὄuthέ”έΝ 

http://www.sinonimos.com.br/notadamente/
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kantianos da quantidade, é mantida, enquanto os juízos singulares não. Para Frege, a distinção 

entre juízos universais e particulares, no entanto, é uma distinção entre conteúdos judicáveis, 

e não propriamente entre juízos; pois ela afeta o conteúdo de proposições mesmo antes de elas 

serem asseridas ou reconhecidas como um juízo. O mesmo vale para o título da qualidade, 

tanto a afirmação quanto a negação versam sobre o conteúdo, este sendo reconhecido ou não 

como um juízo. Os juízos infinitos são descartados.  

 EΝἔὄἷgἷΝafiὄmaΝὃuἷΝ“aΝἶiὅtiὀὦὤὁΝἶὁὅΝjuíὐὁὅΝἷmΝcatἷgóὄicὁὅ,ΝhipὁtéticὁὅΝἷΝἶiὅjuntos só 

tἷmΝ ὅigὀificaἶὁΝ gὄamatical”Ν ΧiἶἷmΨΝ ὅἷmΝ ἶaὄΝ ὃualὃuἷὄΝ ἷxplicaὦὤὁΝ ὅὁbὄἷΝ iὅὅὁέΝ σὁΝ ἷὀtaὀtὁ,Ν aΝ

partir das duas constantes lógicas primitivas da Begriffsschrift (Cf.: §7), o condicional e a 

negação, Frege define tanto a disjunção inclusiva quanto a disjunção exclusiva; ele mostra 

que há uma equivalência entre proposições hipotéticas e disjuntivas de modo que elas são 

interdefiníveis. Kant não aceitaria isso, ele defende que juízos hipotéticos e disjuntivos são 

distintos atos lógicos do entendimento. Por fim, dos títulos da modalidade Frege descarta os 

juízos apodíticos, e a diferença entre o que Kant chama juízos problemáticos e assertóricos 

constitui propriamente a diferença entre uma proposição, que é expressa pelo traço de 

conteúdo, e um juízo, que é expresso pelo traço de juízo.   

 Os juízos assertóricos e apodíticos para Frege diferem por conta do juízo apodítico 

poder ser derivado de um juízo universal tomado como premissa, enquanto o juízo assertórico 

não possui essa propriedade.  Como a necessidade expressa em um juízo assertórico não afeta 

ὁΝ“conteúdo conceitual do juízo”Ν ΧὁpέΝ cit,Ν pέΝ ἄἀΨ,ΝἔὄἷgἷΝὁὅΝ cὁὀὅiἶἷὄaΝ ὅἷmΝ ὄἷlἷvâὀciaΝpaὄaΝ aΝ

conceitografia. Em relação aΝ “umaΝ pὄὁpὁὅiὦὤὁΝ apὄἷὅἷὀtaἶaΝ cὁmὁΝ pὁὅὅívἷl”Ν ΧiἶἷmΨ,Ν ἔὄἷgἷΝ

afirma que há duas possibilidades. Ou o locutor indica desconhecer a proposição cuja negação 

segue de uma lei universal não conhecida, está suspendendo o juízo, ou ele exprime que a 

negação universal da proposição é falsa.  Longuenesse (op. cit., p. 114) afirma que mesmo 

esta última caracterização fregeana diferindo da de Kant a respeito dos juízos problemáticos, 

como componentes em juízos hipotéticos e disjuntivos, a visão de Frege é similar a de Kant e 

parece inspirada por ela. Para Kant, como foi visto, a modalidade dos juízos não diz respeito 

ao conteúdo de nenhum juízo individual, mas somente à sua relação com a unidade do 

pensamento em geral. 
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  Longuenesse (idem) observa que Frege mantém os seguintes juízos da tábua 

kantiana: os dois primeiros títulos da quantidade, os dois primeiros títulos da qualidade, e o 

segundo título da modalidade que é a asserção expressa pela barra de juízo (judgement 

stroke). A estes juízos se adiciona ainda o operador fregeano de condicionalidade que pode 

ser pensado como tendo uma semelhança parcial com o juízo hipotético de Kant, mesmo 

Frege deixando claro que eles são diferentes. Deve-se observar, entretanto, como chama a 

atenção Longuenesse, que a abordagem seletiva da tábua dos juízos kantiana constitui uma 

reformulação drástica das formas das proposições que são mantidas na conceitografia, isso 

tanto no condicional, na expressão de generalidade, como na asserção expressa pela barra do 

juízo.  

6. Conclusão 

 No presente texto foi feito um exame das teorias do juízo de Kant e de Frege de 

modo a observar as semelhanças e diferenças das teorias de ambos. Como foi examinado, 

Kant e Frege concordam que juízos determinam a formação de conceitos; para os dois 

filósofos juízos são logicamente primitivos, e isto significa que, diferente do que é defendido 

na lógica tradicional aristotélica, a ideação ou concepção não precede ou ocorre 

independentemente, mas sempre em um contexto judicativo. Alguns autores como Bell 

(1979) e Sluga (1980) defendem que a tese de prioridade dos juízos de Frege pode ser 

derivada da de Kant, embora este assunto não tenha sido desenvolvido nesse artigo, o autor 

pensa que os princípios de ambos são substancialmente diferentes; essa discussão, não 

obstante, é tema para outro texto.  

 Foi observado ainda que a distinção kantiana entre juízos problemáticos e 

assertóricos,ΝὄἷὅpἷctivamἷὀtἷΝaΝἶifἷὄἷὀὦaΝἷὀtὄἷΝὁΝὃuἷΝKaὀtΝchamaΝἶἷΝ“juíὐὁ”ΝἷΝ“pὄὁpὁὅiὦὤὁ”,Ν

possui uma semelhança parcial com a distinção estabelecida nos primeiros escritos de Frege 

entre conteúdo judicável (expresso pelo tὄaὦὁΝἶἷΝcὁὀtἷúἶὁΝ“—”) e juízo (expresso pela barra 

de juíὐὁΝ“|—”ΨνΝἔὄἷgἷ,ΝὀὤὁΝὁbὅtaὀtἷ,Ν iὀvἷὄtἷΝaΝtἷὄmiὀὁlὁgiaΝkaὀtiaὀaΝἷΝἷὀtἷὀἶἷΝ“pὄὁpὁὅiὦὤὁ”Ν

cὁmὁΝpὄὁblἷmὠticaΝἷΝ“juíὐὁ”Νcὁmὁ assertórico.  

 Outro ponto que é destacado no presente texto é que a lógica fregeana tem como 

inovação fundamental o abandono da distinção sujeito-predicado que é substituída pela 
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distinção função-argumento. Frege diverge neste ponto de Kant e da lógica tradicional e sua 

inovação garante maior poder de expressão à sua lógica.  

 Por fim, se observa o §4 da conceitografia em que Frege examina as distinções que 

devem ser feitas entre os juízos e que são relevantes para a lógica. Embora Frege não 

mencione Kant nessa seção da Conceitografia ele está claramente discutindo a tábua do juízo 

kantiana que em sua época tinha se tornado clássica. Kant havia mantido que os juízos se 

dividem em quatro títulos (1. quantidade, 2. qualidade, 3. relação e 4. modalidade) quanto à 

forma lógica, algumas das distinções feitas por Kant são consideradas por Frege como 

desnecessárias para a lógica e são descartadas por ele. Outras distinções são mantidas e 

reformuladas.  
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