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RESUMO 

 

Gottlob Frege apresenta, em seu texto Sobre o Sentido e a Referência, o que tradicionalmente 

é nomeado como Frege's Puzzle: sentenças de identidade verdadeiras, apesar de designarem o 

mesmo objeto, possuem valores cognitivos distintos. Para responder a esse enigma, Frege 

argumenta que a diferença entre os valores cognitivos das sentenças de identidade é explicável 

aplicando a sua distinção entre sentido (Sinn) e referência (Bedeutung). No texto Can Frege 

Pose Frege's Puzzle?, a autora Stavroula Glezakos defende que Frege não formula um enigma 

genuíno. Ela argumenta que Frege pressupõe sua distinção entre sentido e referência na 

formulação do enigma e então soluciona-o com essa mesma distinção, concluindo que o 

problema dos distintos valores cognitivos entre as diferentes sentenças de identidade 

apresentado por Frege não deve ser aceito. O objetivo geral da monografia é analisar os 

argumentos de Glezakos acerca dos argumentos de Frege no alegado enigma. 

 

 

Palavras-chave: Gottlob Frege; Frege's Puzzle; Stavroula Glezakos.



ABSTRACT 

 

Gottlob Frege presents, in his text On Sense and Reference, which is traditionally named as 

Frege's Puzzle: true identity sentences, despite designating the same object, they have distinct 

cognitive values. To answer this puzzle, Frege argues that difference between cognitive values 

of identity sentences is explained by applying his distinction between sense (Sinn) and reference 

(Bedeutung). In the text Can Frege Pose Frege's Puzzle?, the author Stavroula Glezakos 

defends that Frege does not formulate a genuine puzzle. She argues that Frege presupposes his 

distinction between sense and reference in the formulation of the puzzle and then solve it with 

this same distinction, concluding that the problem of different cognitive values among distinct 

identity sentences presented by Frege should not be accepted. The general objective of the 

monograph is to analyze Glezakos' arguments about Frege's arguments in the alleged puzzle. 

 

Keywords: Gottlob Frege; Frege's Puzzle; Stavroula Glezakos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A questão discutida por Frege em seu texto Sobre o Sentido e a Referência, acerca de 

diferentes tipos de informação entre distintas formas de identidade, recebeu da tradição 

filosófica o nome de Frege's Puzzle, devido tanto a forma como Frege elabora o problema, 

quanto a influência que a sua resposta, explicitada na distinção entre sentido (Sinn) e referência 

(Bedeutung), alcançou nos trabalhos de outros filósofos. É considerada por muitos estudiosos 

como um enigma a ser respondido, e considerada igualmente por outros tantos um paradoxo a 

ser evitado, mostrando que devido à complexidade do tema, abordagens completamente 

diferentes podem ser encontradas em diversas literaturas acerca do assunto. 

Corroborando este entendimento justifico minha escolha por um texto que representa 

um contraponto ao texto fregeano; um texto cujo intuito principal é criticar os fundamentos que 

sustentam os argumentos expostos por Frege, demonstrando que mesmo após tantos anos de 

sua divulgação, novos estudos são necessários para a compreensão do pensamento deste 

filósofo. 

A escolha pelo texto Can Frege Pose Frege's Puzzle? da filósofa Stavroula Glezakos 

é a opção adotada para essa monografia precisamente pela abordagem da autora, cuja intenção 

em seu trabalho é defender que sem o auxílio de uma teoria anteriormente elaborada, é 

equivocada a formulação da questão de que há uma diferença entre os tipos de informação que 

apreendemos das distintas formas de identidade. Para esclarecer isto, a autora considera 

necessário que o problema surja de forma intuitiva, sem qualquer apoio teórico. 

Considero relevante para o entendimento das duas argumentações, a necessidade de 

identificar o tipo de abordagem que será adotada para o presente estudo: Um tipo de abordagem 

pode ser considerado interna, porque consiste em discutir a questão levantada por Frege de um 

ponto de vista de dentro do seu projeto, considerando a relevância do conjunto de seus trabalhos 

como sustentação para seus argumentos. Sob esse aspecto, devemos entender os passos de 

Frege em direção ao problema da identidade e consequentemente a sua resposta a essa questão, 

seguindo a apresentação de Kremer (2010, p. 220). 

Em texto destinado a esclarecer as origens e o desenvolvimento da distinção entre 

sentido e referência no pensamento fregeano, Kremer relata que a semente dessa distinção 

aparece na noção de conteúdo que Frege apresenta em sua Conceitografia (Begriffsschrift) de 

1879. 

Em seu livro, Frege pretende determinar o status epistemológico das verdades 

aritméticas, e entre outras noções de igual relevância, ele apresenta as noções de “conteúdo 
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julgável”, expresso pelas sentenças; e também sua noção de sentenças de identidade e a ideia 

associada de “modos de determinação” de um conteúdo, noções que podem ser consideradas 

como sendo as raízes da distinção sentido/referência (KREMER, 2010, p. 221). 

Igualmente importante a ser notado é o fato de que Frege, em sua Conceitografia, ao 

caracterizar o que seria um conteúdo conceitual, se depara com a dificuldade em explicar a 

diferença de valores cognitivos entre sentenças de identidade de distintas formas, pois, mesmo 

tendo formas diferentes, teriam o mesmo conteúdo. Este problema leva Frege a sustentar que a 

identidade é uma relação entre nomes e não uma relação entre objetos, tentando solucionar a 

questão de como as sentenças de identidade verdadeiras podem ser informativas e não triviais 

(DUMMETT, 1973, p. 544). 

O ponto relevante é que o problema do valor cognitivo das diferentes sentenças de 

identidade, e uma resposta a essa questão, já aparecem em textos anteriores ao Sobre o Sentido 

e a Referência. Essa preocupação com aspectos epistemológicos e semânticos do conhecimento 

é recorrente na filosofia fregeana e amplamente reconhecida como parte importante de seu 

projeto de fundamentação da aritmética. Ela nasce intimamente associada à sua posição de que 

a aritmética é analítica, isto é, que suas verdades podem ser provadas unicamente por leis 

lógicas e definições. 

Uma outra abordagem pode ser considerada externa, porque consiste em analisar a 

questão apresentada por Frege em seu texto Sobre o Sentido e a Referência de forma isolada, 

isto é, não considerando seus outros textos como suporte, tanto para a formulação quanto para 

a elucidação do problema. Sob esse aspecto, podemos formular a questão independentemente 

de qualquer pressuposto teórico apresentado pelo filósofo em suas obras anteriores, posto que 

o enigma deixa de ser um problema exclusivo da filosofia de Frege para tornar-se um problema 

propriamente filosófico, tanto por sua característica epistemológica quanto por sua 

característica semântica. 

Adotarei o segundo tipo de abordagem neste trabalho, a abordagem externa, por três 

motivos: 

1º O próprio Frege não explicita que são necessários prévios conhecimentos acerca de 

seus trabalhos anteriores em sua proposta, citando apenas que em sua Conceitografia ele 

responde ao problema da identidade; 

2º A autora Glezakos propõe que o enigma não pode ser formulado de forma genuína, 

exatamente porque Frege pressupõe seu arcabouço teórico para formulá-lo; e 

3º Essa constatação torna evidente que não seria adequado à proposta dessa 

monografia abordar o tema visando o projeto de Frege, visto que trata-se aqui especificamente 
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do problema das diferentes informações que apreendemos com as distintas formas de 

identidade, e consequentemente, as repercussões gerais que podemos extrair da questão, e não 

um problema exclusivamente da filosofia de Frege. 

Dada a extensa repercussão da distinção entre sentido e referência como resposta ao 

problema das distintas informações entre as diferentes formas de identidade, não parece difícil 

justificar a existência de estudos específicos, como a presente monografia, que se destinem a 

examinar o papel da proposta fregeana como uma questão da área de Epistemologia, assim 

como também da área da Semântica. 

Por mais que um estudo possa e deva ganhar “existência própria” após ser apresentado 

por um autor, resulta, a partir de então, ser propagado em outras áreas do conhecimento. Para 

tanto, o primeiro passo deve consistir sempre na interpretação adequada do problema estudado 

a partir da obra original, sendo este um pressuposto deste trabalho. 

Depreende-se, do que foi dito, dois objetivos gerais desta monografia: 

1) Levando em conta a bibliografia secundária, fornecer exposição adequada para o 

problema apresentado por Frege das diferentes informações fornecidas pelas distintas formas 

de identidade; 

2) Apresentar o problema exposto no texto da filósofa Glezakos acerca da legitimidade 

da proposta fregeana; e o objetivo específico: 

Analisar os argumentos da autora frente aos argumentos fregeanos, avaliando 

criticamente em que medida a alegação acerca da legitimidade do enigma alcança sua 

finalidade. 

Conterá o presente trabalho a seguinte estrutura: 

No primeiro capítulo apresento os argumentos de Frege na sequência em que são 

expostos em seu texto. Pretendo permanecer o mais fiel possível aos termos utilizados pelo 

autor, na expectativa de manter-me próximo das ideias principais e não deslocar-me do assunto 

em foco (a ressaltar, o Frege's Puzzle). Dada a complexidade do tema, fácil seria perder-se em 

discussões secundárias – igualmente relevantes – contudo, não contempladas na presente 

proposta. No mesmo capítulo apresento os argumentos fregeanos acerca das distintas formas 

de sentenças de identidade, isto é, qual a posição de Frege se considerarmos sentenças de 

identidade verdadeiras como uma relação entre os objetos designados por esses nomes; e 

também qual a posição de Frege se considerarmos essas sentenças como uma relação apenas 

entre os nomes expressos. Em uma seção secundária do capítulo apresento a solução exposta 

por Frege acerca da distinção entre os valores cognitivos das sentenças de identidade 

verdadeiras, na qual ele defende uma divisão entre o sentido e a referência dos nomes próprios. 
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No segundo capítulo apresento os argumentos da autora Glezakos acerca da questão 

dos distintos valores cognitivos exposta no texto fregeano, nos quais ela afirma haver um 

equívoco implícito cometido por Frege em sua argumentação e, consequentemente, a 

impossibilidade de sua formulação do problema de forma adequada. Em uma seção secundária 

exponho sua defesa a favor da visão de que Frege pressupõe a noção de sentido para apresentar 

o problema dos diferentes valores cognitivos entre sentenças de identidade, focando 

especialmente os motivos pelos quais a filósofa conclui que devemos rejeitar o problema 

proposto por Frege. 

No terceiro capítulo analiso os argumentos utilizados por Frege na exposição do 

problema, em contraponto aos argumentos usados por Glezakos para negar a legitimidade da 

questão acerca da distinção entre os valores cognitivos contidos nas diferentes formas das 

sentenças de identidade, concentrando-me em examinar o que Glezakos considera problemático 

no texto fregeano e avaliar criticamente se a autora consegue efetivamente legitimar sua 

posição. 

Encerro a monografia com as considerações finais acerca do estudo realizado, 

esperando, dessa forma, ter contribuído para o melhor entendimento da questão.  
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1 A APRESENTAÇÃO DO ENIGMA DE FREGE 

 

Esclareço, inicialmente, que não devo tratar aqui da resposta completa de Frege acerca 

da distinção entre sentido e referência em virtude dos limites textual e temático estabelecidos 

para o presente estudo. Recorrer a resposta fregeana acerca da distinção sentido/referência para 

as sentenças assertivas, e consequentemente, sua distinção entre o pensamento e o valor de 

verdade das sentenças assertivas significaria avançar em uma direção na qual a questão da 

distinção entre os valores cognitivos entre as diferentes sentenças de identidade deixa de ser 

central. Ademais – e essa é a razão mais importante para o recorte – a posição que a filósofa 

Glezakos demonstra acerca da argumentação fregeana limita-se a formulação do enigma. 

 

1.1 Os distintos valores cognitivos das diferentes formas de sentenças de identidade 

 

Logo no primeiro parágrafo de seu texto Sobre o Sentido e a Referência1, Frege (1978, 

p. 61) apresenta a ideia principal que guiará a sua argumentação acerca da igualdade: “Uso esta 

palavra no sentido de identidade e entendo ‘a = b’ no sentido de ‘a é o mesmo que b’ ou ‘a e b 

coincidem”. Devido a natureza intrigante da identidade, Frege apresenta duas maneiras distintas 

em que poderíamos entendê-la: como uma relação entre os objetos designados pelos nomes2; 

ou poderíamos também entendê-la como uma relação entre os próprios nomes. 

Frege (1978, p. 61) expressa que “a = a’ e ‘a = b’ são, evidentemente, sentenças de 

valores cognitivos diferentes”. De acordo com Kremer (2010, p. 253), podemos entender que 

“a = a” é uma trivialidade garantida pela lei de identidade, e não possui consequências 

interessantes para o conhecimento; enquanto “a = b” requer uma investigação para sua 

descoberta, e cujo resultado podemos considerar como uma descoberta frutífera e rica em 

consequências. Ou seja, apreendemos que uma coisa é idêntica a si mesma, uma informação 

comum, expressa nas sentenças de identidade da forma a = a; enquanto nas sentenças de 

identidade da forma a = b, precisamos da experiência, de uma evidência empírica para 

apreendermos essa informação, expandindo nosso conhecimento. Entretanto, Frege apresenta 

essa inequívoca diferença baseando-se em conceitos importantes da filosofia de Immanuel 

Kant, como os conceitos de analítico e de a priori, despreocupando-se com uma explicação 

                                                 
1Aqui devo parabenizar a excelente resenha do filósofo Rodrigo Reis Lastra Cid, disponibilizando para aqueles 

que não dominam o idioma inglês uma referência para o acesso ao pensamento fregeano. (CID, 2013). 
2Dummett (1973, p. 54) constata que Frege nunca preocupou-se em apresentar uma caracterização precisa da 

categoria de “nomes próprios” em seus trabalhos. 
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detalhada acerca do assunto. 

Para uma melhor compreensão dos argumentos de Frege do que podemos entender o 

que sejam os valores cognitivos das diferentes sentenças de identidade, a que ele faz referência 

quanto ao que considera analítico e a priori e o porquê dessa distinção ser óbvia, faz-se 

necessária uma breve apresentação desses conceitos, como são definidos na filosofia kantiana. 

Em seu livro Crítica da Razão Pura, Kant (2001, Introdução (B), I, b1) escreve que 

todo o conhecimento começa com a experiência, isto é, nenhum conhecimento precede em nós 

a experiência e é com esta que todo o conhecimento tem o seu início. Entretanto, continua o 

autor, isso não significa que todo conhecimento derive da experiência pois o nosso próprio 

conhecimento pode ser um composto do que recebemos através das impressões sensíveis e 

daquilo que a nossa própria capacidade de conhecer produz por si mesma. A partir disso, Kant 

(2001, Introdução (B), I, b2) afirma que há um conhecimento independente da experiência e de 

todas as impressões dos sentidos, denominando esse conhecimento de puro, ou a priori, 

distinguindo-se do empírico, cuja origem é a posteriori, isto é, na experiência. Contudo, para 

Kant (2001, Introdução (B), II, b3) é necessário definir alguns critérios para distinguir o 

conhecimento a priori do a posteriori: 

1º ao encontrarmos uma proposição que apenas se possa pensar como necessária, ou 

seja, a necessidade estrita é um critério para o juízo a priori; e 

2º rigorosa universalidade, pois a experiência só concede aos seus juízos uma 

universalidade suposta e comparativa. 

Definidos os conhecimentos a priori e a posteriori, Kant (2001, Introdução (B), IV, 

b10) inicia a distinção entre os juízos, em analíticos e sintéticos, considerando juízos aqueles 

nos quais se pensa a relação entre um sujeito e um predicado. 

Os juízos analíticos, para Kant (2001, Introdução (B), IV, b11), também podem ser 

chamados de juízos explicativos, pois o predicado pertence ao sujeito como algo que está 

contido nesse conceito, isto é, o predicado nada acrescenta ao conceito do sujeito e apenas pela 

análise decompõe-se seus conceitos, que já estavam pensados no sujeito, sendo a ligação 

pensada por identidade, do sujeito com o predicado. 

Os juízos sintéticos também podem ser chamados de juízos extensivos, pois o 

predicado está totalmente fora do conceito do sujeito, embora em ligação com ele, isto é, 

segundo Kant (2001, Introdução (B), IV, b12), acrescenta-se ao conceito de sujeito um 

predicado que nele não estava pensado e dele não podia ser extraído por qualquer 

decomposição, sendo a ligação pensada sem identidade, do sujeito com o predicado. 

Após essas definições, Kant (2001, Introdução (B), IV, b13 e b14) afirma que embora 
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os princípios analíticos sejam importantes e necessários, servem apenas para alcançar a clareza 

de conceitos requerida para uma síntese segura; e são sobre os princípios sintéticos que assenta-

se toda a finalidade última do nosso conhecimento especulativo a priori. 

Essa apresentação dos conceitos kantianos parece apropriada, pois Frege apresenta as 

sentenças de identidade da forma “a = a” como analíticas e a priori; entretanto, as sentenças de 

identidade da forma “a = b”, segundo Frege (1978, p. 61), “nem sempre podem ser consideradas 

a priori”, ou seja, podemos entender, seguindo as definições de Kant, que as sentenças de 

identidade da forma “a = b” também podem ser a posteriori3. Para Kremer (2010, p. 254) 

“Claramente, essas sentenças diferem em conteúdo, em suas consequências”. Entretanto, parece 

que deveríamos apreender o mesmo conhecimento de ambas as identidades se as considerarmos 

como uma relação entre os objetos designados por “a” e “b”, pois se a identidade “a = b” é 

verdadeira, ela expressa uma relação de uma coisa consigo mesma, o mesmo conhecimento que 

obtemos através da identidade “a = a”. Como comenta Dummett (1973, p. 544): “Dado que um 

objeto particular é o portador de dois nomes, nenhuma informação é adquirida pela apreensão 

de que o objeto tem consigo mesmo uma relação que todo objeto tem consigo mesmo”. Por 

exemplo: 

se a identidade “Lucifer = Vesper”4 é verdadeira, é uma identidade da forma “a = b” 

logo, apreendemos apenas a relação de uma coisa consigo mesma, e não uma relação 

entre duas coisas diferentes, pois estaríamos somente afirmando que Vênus é Vênus. 

Continuando sua argumentação, Frege sugere que podemos considerar que os nomes 

“a” e “b” designam ou referem-se ao mesmo objeto. Assim, poderíamos considerar a identidade 

“a = b” como uma relação entre os nomes desse objeto, pois estaríamos apreendendo o 

conhecimento da identidade “a = b” discutindo a relação entre esses dois sinais. Entretanto, 

continua Frege (1978, p. 61), “Esta conexão, porém, é arbitrária. Ninguém pode ser impedido 

de empregar qualquer evento ou objeto arbitrariamente produzidos como um sinal para qualquer 

coisa”. Kremer (2010, p. 254) observa que 

Nós falamos de ‘sinais’, nós queremos dizer ‘meros’ sinais, objetos naturais que nós 

podemos colocar para algum uso linguístico específico, mas que não são individuados 

por nenhuma característica do uso linguístico. Nesse caso, como Frege coloca, o uso 

no qual o sinal é colocado é arbitrário – nós poderíamos igualmente colocar o sinal 

para algum outro uso ou colocar algum outro sinal para esse uso. Mas nós também 

                                                 
3É importante notar que Frege não apresenta explicitamente os conceitos de sintético e a posteriori, apenas sugere 

que as identidades da forma a = b “contêm extensões muito valiosas de nosso conhecimento”, o que se enquadra 

no conceito kantiano de sintético. 
4Frege considera os nomes próprios: “A designação de um objeto singular pode também consistir em várias 

palavras ou outros sinais.” (FREGE, 1978 p. 62), o que gerou na tradição filosófica uma associação com a Theory 

of Descriptions de Bertrand Russell. Para evitar esse debate, adotarei aqui os nomes em latim para a Estrela da 

manhã (Lucifer) e para a Estrela da Tarde (Vesper). 
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queremos dizer que o uso do sinal, individuado ‘como sinal’, não somente por tais 

características como formato ou tamanho, mas também pelo uso linguístico no qual 

eles são colocados.
 5

 

 

Assim, se considerarmos a identidade “a = b” como uma relação entre os nomes “a” e 

“b”, não apreendemos propriamente um conhecimento, apreendemos somente conhecimento 

linguístico acerca do uso desses nomes. Por exemplo: 

Se a identidade “Lucifer é Vesper” for uma relação apenas entre os nomes “Lucifer” e 

“Vesper”, e não dois nomes diferentes para o objeto Vênus, então apreendemos apenas que, 

semanticamente, esses nomes se equivalem. 

A partir do exposto, podemos formular de forma neutra o problema da seguinte 

maneira: 

1. “Lucifer é Lucifer” e “Lucifer é Vesper” têm a mesma referência. 

2. “Lucifer é Lucifer” e “Lucifer é Vesper” têm o mesmo valor cognitivo. 

3. “Lucifer é Lucifer” e “Lucifer é Vesper” não têm o mesmo valor cognitivo. 

no qual de (1) se segue que 

a) A identidade de um nome é dado pela sua referência. 

e (2) se segue de (1) que 

b) Semelhança de referência implica em semelhança de valor cognitivo. 

(1), (2) e (3) são plausíveis individualmente, mas inconsistentes consideradas juntas, 

pois, “Lucifer é Lucifer” é uma identidade de um mesmo objeto, enquanto “Lucifer é Vesper” 

é uma identidade de dois objetos. 

As sentenças de identidade acerca desses dois objetos (Lucifer e Vesper) expressam 

que esses dois objetos são o mesmo objeto. Evidentemente, dois objetos distintos não podem 

ser o mesmo objeto, porque, se eles fossem, não seriam dois objetos distintos, mas apenas um 

objeto. Há apenas um objeto, o planeta Vênus. O problema torna-se, então, como entender o 

que estamos expressando quando afirmamos que uma sentença de identidade como a (3) é 

verdadeira e informativa. 

 

1.2 A distinção entre sentido e referência dos nomes próprios 

 

Aparentemente, o resultado ao qual Frege chega é insatisfatório: somos incapazes de 

expressar diferentes valores cognitivos em sentenças de identidade, pois não importa se 

analisamos as identidades como uma relação entre objetos ou se analisamos as identidades 

                                                 
5 Esta e todas as outras traduções encontradas ao longo do trabalho são nossas. 
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como uma relação entre nomes, o resultado é o mesmo, não expandimos nosso conhecimento, 

consequentemente, não somos capazes de expressar diferentes conhecimentos por intermédio 

dessas distintas sentenças de identidade. Se não podemos diferenciar os valores cognitivos das 

sentenças de identidade, isto é, se não somos capazes de distinguir o que conseguimos apreender 

das distintas identidades, afirma o autor, é porque a diferença entre as informações que 

apreendemos das distintas formas de sentenças de identidade somente pode surgir se houver 

uma distinção nos seus sentidos. 

Segundo Frege (1978, p. 62) “Uma diferença só poderá aparecer se à diferença entre 

os sinais corresponde uma diferença no modo de apresentação daquilo que é designado”. Por 

exemplo: 

Com a identidade “Vênus é Vênus” apreendemos um conhecimento que expressa uma 

relação de um objeto consigo mesmo; na identidade “Lucifer é Vesper” apreendemos um 

conhecimento que expressa uma relação entre modos de apresentação diferentes de um mesmo 

objeto. 

A distinção entre sentido e referência aparece como solução para o problema dos 

distintos valores cognitivos: apesar das sentenças de identidade “Vênus é Vênus” e “Lucifer é 

Vesper” terem como referência o 2° planeta do sistema solar, seus sentidos são diferentes, ou 

seja, sentenças de identidade das formas 

“a = a” como “Vênus é Vênus” e 

“a = b” como “Lucifer é Vesper” 

possuem valores cognitivos distintos por designarem o mesmo objeto e possuírem 

sentidos diferentes. Apreendemos conhecimentos distintos das identidades “Vênus é Vênus” e 

“Lucifer é Vesper” pois somos capazes de diferenciar os sentidos de ambas as sentenças de 

identidade. 

A apresentação dos argumentos de Frege para a formulação de seu enigma no texto 

Sobre o Sentido e a Referência, no mesmo momento em que esclarece que a questão pode ser 

elaborada de forma neutra, sem a necessidade de qualquer fundamentação baseada em sua 

estrutura teórica anterior, igualmente ressalta os principais aspectos que serão discutidos no 

capítulo seguinte. O embate entre as ideias, via de regra, é a oportunidade que o conhecimento 

se vale para oferecer soluções para dilemas existentes. O texto da filósofa Glezakos é uma 

contribuição nesse aspecto. No próximo capítulo poderemos esclarecer a contribuição que a 

filósofa Glezakos apresenta em seu texto para essa questão.  
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2 GLEZAKOS E A LEGITIMIDADE DO ENIGMA 

 

Assim como no capítulo anterior apresentei os argumentos de Frege para formular e 

responder ao Frege's Puzzle, apresento agora os argumentos da filósofa Stavroula Glezakos em 

seu texto Can Frege Pose Frege's Puzzle?. 

Começo expondo a divisão que a filósofa elabora seu texto: 

Na primeira parte a autora apresenta a sua crítica à formulação existente no texto de 

Frege, Sobre o Sentido e a Referência, acerca do problema das diferentes formas de identidade. 

Como consequência, estabelece sua rejeição ao problema. 

Na segunda parte a filósofa justifica sua posição acerca da importância da noção de 

sentido para Frege. 

Para introduzir e situar o leitor acerca de qual será a sua argumentação, a autora inicia 

seu texto com uma breve apresentação da proposta fregeana, afirmando que Frege encontra a 

solução de seu enigma epistêmico na distinção entre os sentidos expressos pelos nomes que as 

sentenças contêm. 

Frege, continua a autora, coloca-se numa posição em que faz emergir seu enigma sem 

nenhuma posição teórica particular acerca dos nomes, e então soluciona-o com a sua distinção 

entre o sentido e a referência. Nesse ponto, a filósofa expõe o argumento central que será 

defendido em seu documento: a apresentação de Frege é problemática. Ainda segundo a autora, 

Se uma tentativa é feita para caracterizar o status epistêmico de sentenças de 

identidade verdadeiras sem apelar para a estrutura teórica de Frege, então o que 

inicialmente parecia enigmático, amplamente dissolve-se. Isso resulta que, para gerar 

seu enigma, Frege deve invocar o que ele procura estabelecer como necessário: a 

noção teórica de sentido (Sinn). (GLEZAKOS, 2009, p. 202) 

 Ou seja, não podemos evidenciar as condições em que se distinguem 

epistemologicamente as sentenças de identidade verdadeiras sem considerarmos como 

pressuposto o aparato teórico apresentado por Frege, em sua distinção entre o sentido e a 

referência dos nomes, consequentemente, o enigma somente surgirá se aplicarmos a distinção 

sentido/referência em sua formulação. 

Assim posto, a filósofa afirma que Frege deve aplicar, para gerar o enigma, exatamente 

aquilo pelo qual ele alega ser necessário para a sua solução, a noção teórica de sentido 6. 

Para fundamentar sua posição a autora apresenta aqui qual será a sua estratégia: 

questionar quais os critérios que podemos considerar para determinarmos que uma sentença de 

                                                 
6Glezakos propõe implicitamente que Frege comete uma petição de princípio (petitio principii): a conclusão de 

Frege seria idêntica a sua premissa: a distinção teórica entre sentido/referência. 
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identidade tem a forma a = a. Glezakos então elabora a pergunta: “O que determina a forma de 

uma sentença de identidade contendo nomes?” (2009, p. 203). Se na resposta conseguirmos 

especificar uma forma de sentença de identidade sem apelar para a noção teórica de sentido, 

sustenta a autora, então Frege não pode manter que sentenças de identidade da forma a = a não 

são informativas e conhecidas como verdadeiras a priori; e se, a resposta que encontrarmos for 

que a semelhança ou diferença nos sentidos expressos pelos nomes na sentença é o que 

determina a sua forma, então o enigma falha como um problema que deve ser aceito por todos. 

 

2.1 As formas das sentenças de identidade determinadas pela referência 

 

A partir do que foi exposto, Glezakos analisa a apresentação do enigma proposto por 

Frege, afirmando que ele não apresenta seu enigma através de sentenças contendo nomes, mas 

sim em um esquema generalizante representado por formas, em que ele sustenta que há uma 

distinção epistêmica entre sentenças de identidade da forma a = a, e sentenças de identidade da 

forma a = b. As sentenças da forma a = a são consideradas epistemologicamente a priori, aponta 

a autora, enquanto as sentenças da forma a = b epistemologicamente “não podem ser 

estabelecidas sempre a priori” (GLEZAKOS, 2009, p. 203). Mesmo com essa divisão 

epistêmica, isto é, entre formas diferentes de apreendermos um conhecimento, Frege não 

responde, afirma a filósofa, o que faz com que uma sentença de identidade da forma a = a seja 

oposta à sentença de identidade da forma a = b. 

Se Frege está legitimamente apresentando um enigma independentemente de qualquer 

solução particular que possa propor, para Glezakos, o filósofo não poderia responder que a 

diferença entre as sentenças de identidade das formas a = a e a = b é determinada pela 

semelhança ou diferença em seus sentidos. Devemos primeiramente nos defrontar com o 

enigma, sem apelar a nenhuma formulação teórica, argumenta a autora, para só então 

procurarmos responder esse enigma. 

A autora aponta que “A semelhança de nome é a noção mais natural” (GLEZAKOS, 

2009, p. 203) que podemos considerar como característica principal para determinar a forma de 

uma sentença de identidade, e sem nenhum “comprometimento teórico” (Ibidem), podemos 

afirmar que uma sentença de identidade tem a forma a = a quando o mesmo nome aparece em 

ambos os lados do sinal de identidade, e uma sentença de identidade tem a forma a = b quando 

dois nomes diferentes aparecem em cada lado do sinal de identidade. Por exemplo: a sentença 

de identidade 

“Lucifer = Lucifer” é uma sentença de identidade da forma a = a, pois o nome 
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“Lucifer” aparece em ambos os lados do sinal de identidade. 

Já a sentença de identidade “Lucifer = Vesper” é uma sentença de identidade da forma 

a = b, pois o nome “Lucifer” aparece de um lado do sinal de identidade, enquanto um nome 

diferente (o nome “Vesper”) aparece do outro lado do sinal de identidade. 

Posto dessa forma, a autora apresenta uma pergunta acerca do enigma que podemos 

considerar teoricamente neutra: “Qual a fonte da diferença epistêmica entre sentenças de 

identidade verdadeiras que contêm o mesmo nome duas vezes, daquelas sentenças de identidade 

verdadeiras que contêm dois nomes?” (GLEZAKOS, 2009, p. 204). 

A resposta a esse enigma envolve explicar qual a relação de um nome com o objeto 

nomeado. Citando a nota de rodapé em que Frege escreve acerca do nome “Aristóteles”, 

Glezakos argumenta que a noção fregeana de semelhança de nome, isto é, quando o mesmo 

nome aparece em ambos os lados na sentença de identidade da forma a = a, seria uma 

combinação sinal/referência. 

Teríamos o mesmo nome em ambos os lados do sinal de identidade na sentença 

“Lucifer = Lucifer” se tanto o nome que aparece de um lado do sinal de identidade, quanto o 

outro nome que aparece do lado oposto do sinal de identidade tem a mesma referência. A nota 

de Frege, continua a autora (Ibidem), fornece uma caracterização de um nome como um sinal 

particular para uma referência particular, inclusive afirmando, ressalta a filósofa, que a estrutura 

teórica fregeana admite que diferentes sentidos podem ser atribuídos a um único nome. 

Se não há nada que garanta a combinação sinal/referência como um conhecimento a 

priori para todos os casos, diz Glezakos, é evidente que alguém pode encontrar o mesmo nome 

duas vezes e negar a verdade da sentença de identidade da forma a = a, ou apreender somente 

após investigações empíricas que uma sentença de identidade da forma a = a é verdadeira7.  

Glezakos (2009, p. 204) afirma que 

Não há nada envolvido na noção de semelhança de nome que assegure de que usuários 

da linguagem – mesmo os mais competentes – são capazes de identificar e identificar 

novamente os mesmos nomes quando eles os encontram, mesmo quando eles 

aparecem em uma simples sentença de identidade. 

 

Como observa a autora, dada a noção de nome e de forma de sentença de identidade, 

não deveríamos nos confundir (“enigmar8”) quando consideramos sentenças de identidade 

verdadeiras. Se a forma de uma sentença de identidade é determinada pela semelhança ou 

diferença nos nomes contido nelas, então não há em princípio uma divisão epistêmica entre 

                                                 
7Glezakos cita o caso discutido por Saul Kripke (1979), em seu “A Puzzle about Belief”, em que ele apresenta o 

nome “Paderewski”. 
8“to puzzle”, Glezakos (2009, p. 204). 
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sentenças de identidade da forma a = a e a = b. 

Devido a caracterização do nome como uma combinação de sinal/referência, se um 

falante encontra o nome “Aristóteles” em certa ocasião, e novamente encontra o nome 

“Aristóteles” em uma segunda ocasião, continua Glezakos (2009, p. 204), esse falante é capaz 

de reconhecer o nome “Aristóteles” como sendo o mesmo nome em ambas as ocasiões, e, 

consequentemente, o falante pode imediatamente apreender que “Aristóteles = Aristóteles” é 

verdadeiro. Mas devemos notar, continua a autora, o falante deve reconhecer que a referência 

do nome “Aristóteles” que aparece a primeira vez é a mesma referência do nome “Aristóteles” 

que aparece na segunda vez, isto é, o falante deve reconhecer simultaneamente que o nome 

“Aristóteles” está conectado ao mesmo objeto em ambas as ocasiões. 

Se esse é o caso, então, em princípio, uma sentença de identidade da forma a = a não 

é apreendida como verdadeira de uma maneira distinta de como uma sentença de identidade da 

forma a = b é apreendida como verdadeira, isto é, precisamos de uma evidência empírica para 

apreendermos como verdadeiras ambas as formas de sentenças de identidade. Afirma Glezakos 

(2009, p. 205), que em ambos os casos, uma vez que saibamos que o objeto nomeado é o 

mesmo, o que somente podemos saber através da experiência, sabemos que a sentença é 

verdadeira. Se não sabemos que o objeto nomeado é o mesmo, independente da sentença de 

identidade ter a forma a = a ou a forma a = b, não podemos saber a priori que a sentença é 

verdadeira. De acordo com a autora, 

A verdade de uma sentença de ambas as formas pode ser negada por qualquer usuário 

perfeitamente competente de uma linguagem; além disso, para cada sentença, o 

reconhecimento de sua verdade envolve reconhecer que os nomes – tanto o a duas 

vezes, ou a e b – tem a mesma referência. (GLEZAKOS, 2009, p. 205) 

 

Mesmo se utilizássemos a estrutura teórica fregeana (a distinção sentido/referência), o 

enigma igualmente não funciona. Frege conecta o status epistêmico de uma sentença de 

identidade contendo nomes com o sentido expresso pelos nomes na sentença, e conclui 

Glezakos (2009, p. 205), se a forma da sentença de identidade é determinada pela conexão entre 

o nome e o objeto que é designado, e no texto fregeano a forma da sentença de identidade não 

é determinada pela conexão dos nomes com um sentido, não há nenhuma razão para atribuir 

um status epistêmico especial para sentenças da forma a = a. Implicando, afirma Glezakos, que 

não há um enigma acerca da distinção epistêmica entre sentenças de identidade verdadeiras de 

diferentes formas. 
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2.2 As formas das sentenças de identidade determinadas pelo sentido 

 

Apresentados seus argumentos para refutar a formulação do enigma fundamentado 

numa suposta distinção epistêmica entre as formas de sentenças de identidade a = a e a = b, 

Glezakos analisa dois casos expostos por Frege acerca da distinção entre o sentido e a 

referência, especificamente o exemplo do nome próprio “Aristóteles”, em seu texto Sobre o 

Sentido e a Referência, e o exemplo do nome próprio “Dr. Gustav Lauben”, em seu texto O 

Pensamento. Sua proposta ao analisar esses exemplos é estabelecer qual a importância da noção 

de sentido defendida por Frege na determinação das formas das diferentes sentenças de 

identidade. 

No exemplo acerca do nome próprio “Aristóteles”, Glezakos (2009, p. 205) constata 

que Frege reconhece que diferentes sentidos podem ser atribuídos ao nome “Aristóteles” por 

diferentes falantes. Esse reconhecimento, para a autora, seria apenas um pequeno passo anterior 

ao reconhecimento que o mesmo falante pode atribuir diferentes sentidos para um único nome. 

Se esses diferentes sentidos determinam o mesmo objeto, continua a filósofa, esse falante 

permanece sem saber que isso é verdadeiro, pois se ele pode dizer: 

“Aristóteles é sábio” pensando no professor de Alexandre 

e também pode dizer 

“Aristóteles é grego” pensando no filósofo Estagirita 

Implica que o falante não consegue reconhecer imediatamente a verdade da sentença 

de identidade da forma a = a, “Aristóteles = Aristóteles”, pois sua forma não é determinada a 

priori pelo sentido, e consequentemente, no mínimo, não apreende a priori a verdade da 

sentença de identidade da forma a = a de uma maneira distinta do que alguém que atribui esses 

diferentes sentidos a dois nomes diferentes, em uma sentença de identidade da forma a = b, 

como “Aristóteles = Ari”, isto é, como outro falante que pode dizer: 

“Aristóteles é sábio” pensando no professor de Alexandre 

e também pode dizer 

“Ari é grego” pensando no filósofo Estagirita 

Em ambos os casos, Glekazos (2009, p. 205) chama a atenção para o fato de que o 

sentido não determina que falamos acerca do mesmo objeto, e, consequentemente, não há a 

semelhança de nome necessária para determinar as formas das sentenças de identidade 

verdadeiras, pois, afirma a autora, somente a conexão entre o nome e o objeto designado pode 

fornecer a informação necessária para determinar as diferentes formas das sentenças de 

identidade. 



22 

 

A autora examina então o papel do exemplo do nome próprio “Dr. Gustav Lauben” no 

qual Frege considera a semelhança de nome. Ao descrever a situação em que dois amigos estão 

discutindo acerca de uma terceira pessoa (o Dr. Gustav Lauben), Frege parece apontar para duas 

direções (GLEZAKOS, 2009, p. 206): uma posição em que reconhece que o nome próprio “Dr. 

Gustav Lauben” é um único nome independentemente de qualquer atribuição de um sentido; e 

uma segunda posição, em que considera o fato de que os amigos Peter e Garner não acreditam 

que estão falando da mesma pessoa (Dr. Gustav Lauben) como evidência de que não estão 

falando a mesma linguagem. 

Frege propõe, aponta Glezakos (2009, p. 206), que para entendermos melhor a 

situação, podemos supor que Leo Peter usa o nome “Dr. Lauben” e Herbert Garner usa o nome 

“Gustav Lauben”, o que parece levar a conclusão, segundo a autora, de que o caso de Peter e 

Garner é intercambiável, isto é, o caso em que a diferença de nomes aparece nos enunciados 

dos participantes, pois associariam distintos sentidos para o nome “Dr. Gustav Lauben”. 

Consequentemente, afirma Glezakos (2009, p. 206) eles usam duas formas diferentes de “Dr. 

Gustav Lauben”. Nesse caso, conclui a filósofa, a semelhança de nome é, em parte, determinada 

pelo sentido. 

Devemos então revisitar o enigma, aponta Glezakos (2009, p. 206) e inquirir mais uma 

vez se Frege tem, de fato, apresentado um problema de repercussão geral. O enigma apresenta-

se caracterizado pelas formas das sentenças de identidade, e que a forma da sentença de 

identidade é determinada pela identidade ou distinção dos nomes que aparecem na sentença. Se 

um nome é em parte determinado pelo sentido a que é associado, então, diz a autora, 

necessariamente precisamos assumir que o sentido exerce um papel na determinação da forma 

da sentença de identidade. 

Com isso, se a posição fregeana é a de que a forma de uma sentença de identidade 

contendo nomes é determinada pela atribuição de sentido aos nomes que a contém, o que 

emerge dessa posição é o enigma e sua solução é aceitável. Contudo, argumenta a autora, isso 

implica que essa característica determina tanto a identidade de nomes nas sentenças de 

identidades (e consequentemente a forma da sentença) quanto o status epistêmico da sentença. 

Se é assim, conclui Glezakos (2009, p. 207) 

O resultado final é que os não-Fregeanos não deveriam ficar confusos acerca das 

sentenças de identidade verdadeiras, pois eles não têm razão para aceitar que há uma 

divisão epistêmica entre sentenças de identidade de diferentes formas. Nem, como nós 

temos visto, deveriam os Fregeanos estarem confusos, pois é sua estrutura que 

igualmente gera a divisão e a explica. 

 

Ao apresentar sua posição, a autora nos remete à questão epistemológica na 
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formulação das premissas de Frege. Também nos faz lembrar que os problemas que envolvem 

as distinções a priori/a posteriori não estão resolvidos. A caracterização do aspecto 

epistemológico do enigma efetuada pela autora acerca da proposta fregeana possibilita a análise 

das duas posições, oferecendo o suporte necessário para a questão central do presente estudo, 

qual seja, a análise dos argumentos de Glezakos relativos a formulação de Frege acerca do 

alegado enigma. Isso será tratado no próximo capítulo. 

 

  



24 

 

3 ANALISANDO OS ARGUMENTOS APRESENTADOS POR FREGE E 

GLEZAKOS 

 

Apresento no presente capítulo a contraposição da filósofa Glezakos aos argumentos 

expostos por Frege no texto Sobre o Sentido e a Referência, acerca de sua formulação do 

enigma. Como vimos anteriormente, a autora implicitamente acusa a formulação fregeana de 

petição de princípio (petitio principii), afirmando que a conclusão de Frege para o problema 

epistêmico entre as diferentes sentenças de identidade está contida como premissa em sua 

formulação. 

Contudo, antecede minha exposição as seguintes considerações: 

Primeiro, precisamos entender que os problemas que envolvem as distinções a priori/a 

posteriori, e analítico/sintético não estão resolvidos. Os debates permanecem atuais e há uma 

extensa literatura a respeito. Podemos citar os excelentes textos da filósofa Célia Teixeira9 que 

demonstram claramente quantas questões ainda precisam ser respondidas acerca do assunto. 

Independentemente desse fato, adotarei aqui, como método de análise, a formulação proposta 

por Teixeira (2015, p. 6): a) a distinção entre a priori/a posteriori é uma distinção epistêmica 

entre modos de conhecer; b) a distinção entre analítico/sintético é uma distinção semântica entre 

sentenças. 

Segundo, o foco da argumentação de Glezakos em seu texto é negar que a noção de a 

priori possa ser aplicada às sentenças de identidade da forma a = a; 

Terceiro, e talvez o mais importante, concordo com a reflexão apresentada por 

Greimann (2014, p. 149) de que o texto fregeano permite várias leituras diferentes, devido 

principalmente a formulação do enigma elaborada por Frege ser vaga e ambígua. E esse terceiro 

aspecto ficará mais evidente no decorrer dessa análise. 

 

3.1 O aspecto epistemológico do enigma de Frege 

 

Frege inicia seu texto apresentando uma pergunta retórica, afirmando que a identidade 

é uma relação. E é uma relação, tanto entre objetos quanto entre os nomes dos objetos. Essa 

dupla interpretação da identidade permite que possamos entendê-la, tanto de um ponto de vista 

epistemológico, quanto de um ponto de vista semântico. O que acrescenta dificuldades para 

entendermos o que o filósofo expõe como “valor cognitivo”. 

                                                 
9Teixeira (2014) e Teixeira (2015) 
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No início de seu texto, Glezakos (2009, p. 202) sugere que 

Frege mantém que duas sentenças de identidade contendo nomes, representadas 

esquematicamente como a = a e a = b, podem ambas tornarem-se verdadeiras pela 

auto identidade do mesmo objeto, mas não obstante diferem em seus perfis 

epistêmicos. 
 

Nesse ponto, discordo da autora, pois Frege não afirma que há uma distinção dos 

“perfis epistêmicos” entre as diferentes formas de sentenças de identidade. O filósofo diz que 

há uma distinção de “valores cognitivos” (Frege, 1978, p. 61), e é precisamente o que devemos 

descobrir para solucionar o enigma. Se desde o início Frege afirmasse que a distinção está no 

aspecto epistemológico, realmente não seria um enigma. 

O problema apresentado pela autora é que não conseguimos definir as sentenças de 

identidade da forma a = a como a priori, pois dependemos de uma evidência empírica para 

reconhecermos que um nome está conectado a um objeto. Afirma Glezakos (2009, p. 205) 

A verdade de uma sentença de ambas as formas pode ser negada por qualquer usuário 

perfeitamente competente de uma linguagem; além disso, para cada sentença, o 

reconhecimento de sua verdade envolve reconhecer que os nomes – tanto o a duas 

vezes, ou a e b – tem a mesma referência. 
 

Essa abordagem parece inadequada quando comparada com a posição fregeana tanto 

no que diz respeito ao que seja a priori e a posteriori para a identidade, quanto no que diz 

respeito a posição do filósofo acerca de como o nome está conectado a um objeto; pois, para 

Frege, a conexão entre o nome e o objeto é arbitrária. Essa questão ficará mais evidente um 

pouco adiante, quando apresento o aspecto semântico do enigma. 

Para evitar pressupostos acerca do que poderiam ser “os valores cognitivos” das 

diferentes sentenças de identidade, seguirei a mesma distinção epistemológica/semântica para 

essa questão, isto é, as diferentes formas de sentenças de identidade possuem um valor cognitivo 

no que se refere ao seu aspecto epistemológico, assim como também possuem um valor 

cognitivo no que se refere ao seu aspecto semântico. 

Posso acrescentar que embora Frege cite o nome de Kant para justificar uma evidente 

distinção de valores cognitivos entre as formas de sentenças de identidade a = a e a = b, o 

filósofo não se compromete explicitamente com a distinção kantiana: as sentenças da forma a 

= a são a priori; entretanto, ele se refere as sentenças da forma a = b vagamente: “nem sempre 

podem ser estabelecidas a priori” (FREGE, 1978, p. 61). O filósofo não diz explicitamente que 

toda sentença da forma a = b é a posteriori. Ao contrário, ao utilizar a locução adverbial “nem 

sempre”, ele nos permite entender que existem sentenças da forma a = b que podem ser a priori, 

assim como também nos permite entender que existem sentenças da forma a = b que podem ser 

a posteriori. Podemos então elaborar o aspecto epistemológico da identidade, como segue: 
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1) Toda sentença da forma a = a é a priori 

2) Algumas sentenças da forma a = b são a priori 

3) Algumas sentenças da forma a = b são a posteriori 

Como se constata, a apresentação de Frege torna questionável se é “evidente” que as 

duas formas de sentenças de identidade, em todos os casos, sob o aspecto epistemológico, 

possuem valores cognitivos diferentes. Consequentemente, há uma possibilidade de seus 

“perfis epistêmicos”, nas palavras de Glezakos, serem idênticos. Para que fosse esclarecida a 

questão, Frege precisaria explicar em que casos uma sentença da forma a = b é a priori, e em 

que casos uma sentença da forma a = b é a posteriori, para somente então efetuar uma 

comparação. O que o filósofo não faz. 

O exemplo que Frege apresenta acerca da descoberta astronômica de que o sol 

nascente não é novo a cada manhã, mas sempre o mesmo sol, complica mais do que esclarece. 

Se considerarmos que foi preciso uma evidência empírica para descobrirmos que um objeto é 

idêntico a si mesmo, ou seja, se utilizamos a experiência para apreendermos o conhecimento de 

que sol = sol, estamos considerando que uma sentença de identidade da forma a = a é a 

posteriori, conclusão que é inconsistente de acordo com (1). A questão torna-se então entender 

o que nós realmente apreendemos. 

Apreendemos, através da experiência, que dois (ou mais) objetos, na realidade, é 

somente um objeto, ou apreendemos que o mesmo objeto era nomeado por dois (ou mais) 

nomes diferentes? 

O que torna confuso o entendimento acerca do que seja o modo de conhecimento 

epistêmico a priori, e do que seja o modo de conhecimento epistêmico a posteriori, relativos a 

identidade, é a forma como entendemos a importância da experiência para definir a distinção 

entre esses dois modos. Teixeira (2015, p. 5) nos apresenta a situação em que, 

Por exemplo, para sabermos que nenhum objecto pode ser completamente verde e 

vermelho ao mesmo tempo não precisamos de olhar para os objectos vermelhos e para 

os objectos verdes. Basta pensarmos um pouco para percebermos que nenhum objecto 

pode ser completamente verde e vermelho ao mesmo tempo. Contudo, foi através da 

experiência que adquirimos o conceito de vermelho e o conceito de verde. […] É 

verdade que temos de possuir os conceitos relevantes para podermos saber tal coisa. 

É também verdade que para adquirir esses conceitos temos de recorrer à experiência. 

Contudo, uma coisa é adquirir os conceitos de vermelho e de verde e outra coisa o que 

nos justifica a acreditar na proposição em causa. Só no primeiro caso precisamos de 

informação empírica. […] Para sabermos que alguns desses pensamentos são 

verdadeiros não precisamos de recorrer à experiência, basta pensar. 

 

Podemos extrapolar esse exemplo para o caso aqui apresentado: precisamos da 

experiência para sabermos que um nome está conectado a um objeto, mas, uma vez que temos 

esse conhecimento, não precisamos da experiência para sabermos que um objeto é idêntico a si 
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mesmo. A experiência não nos apresenta uma alteração nas propriedades do objeto, e 

consequentemente, não há uma alteração no conhecimento que temos acerca do objeto que 

justifique que precisamos da experiência para confirmar que esse objeto é idêntico a si mesmo; 

o que há é uma alteração em nosso conhecimento acerca dos nomes que atribuímos a esse 

objeto. 

Consideremos o caso da Lua, em que pensávamos que existiam 4 objetos diferentes: 

Lua Cheia, Lua Minguante, Lua Nova e Lua Crescente. Afirmávamos como verdadeiras as 

sentenças de identidade da forma a = a: 

Lua Cheia = Lua Cheia 

Lua Minguante = Lua Minguante 

Lua Nova = Lua Nova 

Lua Crescente = Lua Crescente 

porém, negávamos todas as sentenças de identidade da forma a = b que pudessem ser 

elaboradas com essas identidades. 

No momento em que apreendemos que se tratava de 4 momentos diferentes do mesmo 

objeto, esses momentos diferentes não deixaram de existir. Não foram 4 objetos diferentes que 

formaram um novo objeto, condição em que precisaríamos de uma evidência empírica para que 

fosse necessário comprovar essa alteração. Apreendemos com uma observação empírica que 

tínhamos 4 nomes diferentes para o mesmo objeto, pois eram somente nomes diferentes para o 

mesmo objeto em 4 momentos diferentes. 

Assim considerado, não precisamos da experiência para apreendermos que um objeto 

é idêntico a si mesmo, o que seria o modo de conhecimento a priori acerca da identidade; mas 

precisamos da experiência para saber que um objeto é idêntico a um outro objeto, o que seria o 

modo de conhecimento a posteriori acerca da identidade, isto é, que dois objetos diferentes são 

idênticos. Não precisamos da experiência para saber que Lua = Lua, mas precisamos da 

experiência para saber que 2 (ou mais) objetos diferentes são idênticos a um outro objeto, por 

exemplo: 

A ligação covalente entre 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio é H20. 

Precisamos da experiência para apreender o conhecimento de que 3 objetos diferentes 

formam um objeto, isto é, não é suficiente que saibamos que hidrogênio é hidrogênio e que 

oxigênio é oxigênio. Precisamos de uma evidência empírica, em que 2 átomos de hidrogênio 

conectam-se a 1 átomo de oxigênio, para então apreendermos que essa relação é H20, um modo 

de conhecimento a posteriori; mas não precisamos da experiência para apreender que H20 = 

H20, isto é, que um objeto é idêntico a si mesmo, um modo de conhecimento a priori. 
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Podemos citar um caso muito debatido atualmente na física, o entrelaçamento 

quântico, já provado cientificamente: 

Dizemos que ocorre o entrelaçamento quântico quando duas (ou mais) partículas 

diferentes apresentam propriedades idênticas; inclusive, no momento em que uma partícula 

(vamos chamá-la de Alice) é afetada por um evento e tem uma propriedade alterada, não 

importa a distância em que se encontram, instantaneamente a segunda partícula (vamos chamá-

la de Bob) é afetada e tem a mesma propriedade alterada. Alice e Bob são duas partículas 

diferentes, separadas no tempo e no espaço, que “agem” como se fossem apenas uma, como se 

fossem idênticas. 

Um aspecto curioso dessa descoberta empírica: Albert Einstein chamava esse caso de 

“ação fantasmagórica à distância”. Seguindo citando Einstein, podemos dizer que a equação 

mais conhecida da história é uma identidade entre dois objetos diferentes: E = mc². 

Contudo, esse é um caso extremo, em que precisamos avançar nosso conhecimento 

acerca desse evento. O ponto a ser realçado aqui é que se considerarmos a identidade como uma 

relação de um objeto consigo mesmo, esse conhecimento é sempre a priori. Somente podemos 

considerar a identidade como um conhecimento a posteriori se também considerarmos a 

identidade como uma relação entre dois objetos diferentes. 

Podemos considerar a reflexão de Dummett (1991, p. 28) em que o autor nos diz que 

não precisamos saber que um conhecimento a priori é verdadeiro, mas se nós apreendemos que 

esse conhecimento é verdadeiro a posteriori, nós também sabemos a posteriori que ele é 

verdadeiro a priori. 

Essa análise fez-se necessária devido a implicação do que Frege considera como 

identidade, em que ele afirma que a identidade é uma relação de um objeto consigo mesmo: se 

uma identidade da forma a = b for verdadeira, ela não se diferencia da sentença de identidade 

da forma a = a10, pois “expressaríamos a relação de uma coisa consigo mesma, relação que toda 

coisa tem consigo mesma, mas que nunca se dá entre coisas distintas” (FREGE, 1978, p. 61). 

Esse argumento exposto por Frege nos permite entender que tanto uma sentença de identidade 

da forma a = a, quanto uma sentença de identidade da forma a = b, serão ambas falsas se 

expressarem uma relação entre dois objetos diferentes. 

Extraímos do argumento de Frege dois pressupostos lógicos adotados como premissas, 

                                                 
10É importante notar que Frege não diz que toda sentença de identidade da forma a = a é sempre verdadeira. Ele 

analisa na p. 68 o caso da sentença “Ulisses profundamente adormecido foi desembarcado em Ítaca”, no qual o 

autor diz ser duvidoso que o nome Ulisses possua uma referência, implicando que a sentença de identidade “Ulisses 

é Ulisses”, uma sentença de identidade da forma a = a, não é nem verdadeira nem falsa. 
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definindo o que ele considera como identidade, sob o aspecto epistemológico: o princípio da 

identidade e o princípio da indiscernibilidade dos idênticos. Disso podemos apresentar que: 

Toda sentença de identidade expressa uma relação de um objeto consigo mesmo 

o que se segue que: 

Toda sentença de identidade é a priori 

Parece legítima a afirmação feita por Glezakos, apesar dos pressupostos adotados pela 

autora, de que, sob o aspecto epistemológico, Frege não apresenta uma sentença de identidade 

da forma a = a, como oposta à sentença de identidade da forma a = b. 

Neste aspecto podemos considerar que Frege equipara epistemologicamente as duas 

formas; o que implica que não há diferença nos valores cognitivos, sob o aspecto 

epistemológico, para as distintas formas de sentenças de identidade. O que sugere que a resposta 

à questão acerca dos diferentes valores cognitivos está no aspecto semântico; o enigma 

permanece. 

Devemos avançar um pouco e tentar encontrar uma resposta sob o ponto de vista 

semântico. 

 

3.2 O aspecto semântico do enigma de Frege 

 

Frege apresenta as sentenças de identidade da forma a = a como analíticas, e refere-se 

às sentenças de identidade da forma a = b de forma vaga: “contêm frequentemente extensões 

muito valiosas de nosso conhecimento” (FREGE, 1978, p. 61). O filósofo não diz que toda 

sentença da forma a = b é sintética, ao contrário, ao utilizar o advérbio “frequentemente”, ele 

nos permite entender que existem sentenças da forma a = b que são analíticas, assim como 

também nos permite entender que existem sentenças da forma a = b que são sintéticas. Assim, 

podemos elaborar o aspecto semântico da identidade, como sendo: 

4) Toda sentença da forma a = a é analítica 

5) Algumas sentenças da forma a = b são analíticas 

6) Algumas sentenças da forma a = b são sintéticas 

Como demonstrado, verificamos que a ambiguidade permanece, mesmo na relação 

semântica entre as duas formas de sentenças de identidade. 

Frege não explica em que casos as sentenças de identidade da forma a = b são 

analíticas, como também não explica em que casos as sentenças de identidade da forma a = b 

são sintéticas. 

Avançando em seu texto, Frege analisa como podemos compreender as sentenças de 
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identidade como uma relação entre os nomes expressos nessas sentenças. E a argumentação de 

Frege é um pouco ambígua. 

Se o filósofo aplicasse igualmente o princípio da identidade e o princípio da 

indiscernibilidade dos idênticos ao aspecto semântico, ele refutaria as sentenças de identidade 

da forma a = b como uma identidade entre os nomes expressos, pois o nome “a” não é idêntico 

ao nome “b”. Contudo, Frege não apresenta o problema dessa forma. Aqui, ele parece misturar 

os aspectos epistemológicos com os aspectos semânticos: “[…] parece que por a = b quer-se 

dizer que os sinais ou nomes “a” e “b” referem-se a mesma coisa [..] (FREGE, 1978, p. 61); 

exatamente o resultado demonstrado pelo aspecto epistemológico, pois se não é possível uma 

identidade entre objetos diferentes, as sentenças de identidade a = b são verdadeiras se e 

somente se o nome “a” refere-se ao mesmo objeto que o nome “b”, indicando uma relação 

também entre os nomes. Frege avança na análise, afirmando que a conexão do nome com o 

objeto é uma relação arbitrária, isto é, qualquer nome pode ser atribuído a qualquer objeto. E, 

se na sentença a = b estamos apenas analisando nomes que arbitrariamente designam o mesmo 

objeto, não expressamos propriamente nenhum conhecimento. 

Para tentar responder sob que aspecto podemos considerar as sentenças de identidade 

da forma a = a como opostas às sentenças de identidade da forma a = b, Glezakos então propõe 

a noção de semelhança de nome. 

Nesse ponto, a filósofa pergunta: O que faz a semelhança de nome? Entretanto, a 

autora não apresenta a posição fregeana de que um nome está conectado arbitrariamente a um 

objeto; outrossim, sua posição é demonstrar que Frege considera um nome como uma 

combinação sinal/referente. 

Se um nome é uma combinação entre sinal e referente, e se a forma da sentença de 

identidade é definida pela semelhança ou diferença da combinação entre sinal e referente que é 

expressa pelo nome, as sentenças de identidade da forma a = a não se diferenciam das sentenças 

de identidade da forma a = b, diz Glezakos, pois o mesmo critério para sabermos se o nome “b” 

designa um objeto, é o mesmo critério para sabermos se o nome “a” designa um objeto: a 

verificação empírica. O que implica que em todas as vezes em que encontramos o nome “a”, 

precisamos da experiência para apreendermos que o nome “a” refere-se ao mesmo objeto. 

Mesmo em uma sentença de identidade em que afirmarmos a = a, precisamos de uma evidência 

empírica para afirmamos que o primeiro “a” refere-se ao mesmo objeto que o segundo “a”. Sua 

conclusão é de que tanto as sentenças de identidade da forma a = a, quanto as sentenças de 

identidade da forma a = b são a posteriori. 

A argumentação de Glezakos torna-se ambígua nessa parte. Se Frege afirma que o 
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nome é uma combinação entre sinal e referente, e a semelhança ou diferença entre nomes é 

caracterizada por essa combinação, a autora não demonstra que Frege pressupõe o conceito de 

sentido nessa caracterização do nome. Ao contrário, sua argumentação indica que o problema 

de Frege é caracterizar as sentenças de identidade da forma a = a como a priori, ou seja, se 

precisamos da experiência para apreendermos que um nome está conectado a um objeto, não 

somos capazes de apreender que a = a é verdadeira sem o auxílio de uma evidência empírica. 

Consequentemente, conclui a autora, as sentenças de identidade da forma a = a são verificadas 

como verdadeiras através de uma evidência empírica, tanto quanto as sentenças de identidade 

da forma a = b. O que resultaria, de acordo com Glezakos, que estaria implícito na formulação 

da suposta diferença epistêmica a distinção entre sentido e referência, pois se ambas as formas 

das sentenças de identidade são a posteriori, essa distinção epistêmica não se sustenta. 

Frege cometeria a petição de princípio (petitio principii) se afirmasse que o nome é 

uma combinação de sinal/sentido. Entretanto, responder à pergunta de qual é a natureza da 

conexão entre o nome e a referência não está entre os objetivos do seu texto. Ele ressalta 

Idealistas ou céticos terão, talvez, objetado há longo tempo: ‘Você fala, sem maiores 

delongas, da lua como um objeto; mas como sabe que o nome ‘lua’ tem de fato alguma 

referência? Como sabe que alguma coisa, o que quer que seja, tem uma referência?’ 

[…] pelo contrário, pressupomos uma referência. […] Naturalmente, podemos estar 

enganados quanto à pressuposição de uma referência, e tais enganos têm, de fato, 

ocorrido. Mas a pergunta de se sempre nos enganamos quanto a isso pode ficar aqui 

sem respostas; basta, por ora, indicar nossa intenção ao falar ou ao pensar, para 

justificar que falemos da referência de um sinal, mesmo que tenhamos que acrescentar 

a ressalva: caso tal referência exista. (FREGE, 1978, p. 67) 

 

Frege parece deixar claro que não considera relevante para o entendimento de sua 

proposta a questão acerca da verificação da conexão de um nome com um objeto, isto é, a 

explicação acerca da natureza da conexão que há entre uma entidade linguística e uma entidade 

extralinguística não está sendo discutida em seu texto. 

Se a argumentação de Glezakos acerca da importância da experiência para determinar 

a forma da sentença de identidade for adotada, e consequentemente sua interpretação dos 

“valores cognitivos” como “valores epistêmicos” das distintas sentenças de identidade, parece-

me legítima a alegação de que um falante precisa de uma evidência empírica para apreender 

que o nome “a” designa o objeto Z em todas as ocasiões em que encontra o nome “a”; se as 

sentenças de identidade da forma a =a e as sentenças de identidade da forma a = b são ambas a 

posteriori, garante a filósofa, não há enigma. 

Entretanto, seguindo a posição de Frege, de que a conexão do nome com um objeto é 

arbitrária, o falante também pode, na mesma ocasião em que encontra o nome “a”, decidir 

arbitrariamente, sem o auxílio de uma evidência empírica, que o nome “a” que ele encontrou 



32 

 

designa o objeto Z. O falante pode decidir arbitrariamente, sem precisar justificar 

empiricamente, que o nome “a” refere-se ao objeto Z, o que torna a sentença de identidade da 

forma a = a a priori. Parece-me razoável concluir que não é relevante para Frege a questão da 

verificação da conexão entre um nome e um objeto; o que parece relevante é que os nomes que 

aparecem nas sentenças de identidade, tanto da forma a = a, ou da forma a = b, designam o 

mesmo objeto. O filósofo examina um exemplo em seu texto: 

Sejam a, b, c as linhas que ligam os vértices de um triângulo com os pontos médios 

dos lados opostos. O ponto de interseção de a e b é o mesmo que o ponto de interseção 

de b e c. Temos, assim, diferentes designações para o mesmo ponto. (FREGE, 1978, 

p. 62) 

 

Frege nomeia arbitrariamente as “linhas que ligam os vértices de um triângulo com os 

pontos médios dos lados opostos” como a, b e c. Ele poderia também chamá-las de 1, 2 e 3, ou 

Z, Y e Z. A conexão entre esses nomes e essas linhas é a priori ou a posteriori? 

Contudo, Glezakos apresenta uma situação em que um falante pode apreender que o 

primeiro “a” na sentença de identidade a = a designa o objeto Z, mas apreende que o segundo 

“a” na sentença de identidade designa o objeto, digamos X. Podemos seguir a caracterização 

do aspecto epistemológico anteriormente apresentado: Frege não afirma que toda sentença de 

identidade da forma a = a é sempre verdadeira; o que Glezakos apresenta é que nessas ocasiões 

em que o mesmo nome designa objetos diferentes, a sentença de identidade da forma a = a é 

falsa. Não há nenhum argumento de Frege que impeça ou demonstre que as sentenças de 

identidade da forma a = a não podem ser falsas. A posição fregeana indica que, uma vez que a 

questão da conexão entre o nome e o objeto esteja esclarecida (e Frege não se compromete em 

responder essa questão), ou seja, uma vez que os nomes que aparecem nas diferentes formas de 

sentenças de identidade designem o mesmo objeto, podemos seguir um passo adiante e 

esclarecer as questões acerca das informações fornecidas pelo aspecto semântico que rodeiam 

as sentenças de identidade das formas a = a e a = b. 

Como a filósofa Glezakos não se propõe a esclarecer o que entendemos quando 

expressamos as sentenças de identidade da forma a = b, continuarei seguindo os argumentos de 

Frege. A argumentação fregeana explica que se considerarmos as sentenças de identidade como 

uma relação entre os nomes, estamos apenas afirmando que semanticamente esses nomes se 

equivalem. O que implica que tanto as sentenças de identidade da forma a = a e a = b são 

analíticas, ou seja, não há diferença nos valores cognitivos entre essas sentenças, igualmente no 

aspecto semântico, pois não expandimos nosso conhecimento através dessas diferentes 

sentenças de identidade. 
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Para que possamos considerar que conseguimos ampliar nosso conhecimento, as 

sentenças de identidade da forma a = b devem ser sintéticas. Mas como? Se a única informação 

que adquirimos dessas sentenças é o conhecimento de que um objeto possui dois nomes 

diferentes, não podemos considerar as sentenças de identidade da forma a = b sintéticas. E então 

a resposta de Frege surge como solução para o enigma: as sentenças de identidade da forma a 

= b contêm extensões muito valiosas para o nosso conhecimento, pois além da referência, elas 

também possuem sentido.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao início da monografia, estabeleci dois objetivos gerais: 1) Levando em conta a 

bibliografia secundária, fornecer exposição adequada para o problema apresentado por Frege 

das diferentes informações fornecidas pelas distintas formas de identidade; 2) Apresentar o 

problema exposto no texto da filósofa Glezakos acerca da legitimidade da proposta fregeana; e 

o objetivo específico: Analisar os argumentos da autora frente aos argumentos fregeanos, 

avaliando criticamente em que medida a alegação acerca da legitimidade do enigma alcança 

sua finalidade. 

No capítulo A APRESENTAÇÃO DO ENIGMA DE FREGE, apresentei os 

argumentos fundamentais para formulação do enigma, apoiado pela bibliografia secundária: 

sentenças de identidade de diferentes formas, designam o mesmo objeto mas possuem valores 

cognitivos distintos. Pôde ser constatado que somente a partir da solução fregeana é que esses 

diferentes valores cognitivos tornam-se evidentes. Ao longo da apresentação, também foi 

esclarecido que o enigma pode ser expresso de forma neutra, sem precisarmos de 

conhecimentos específicos de outras obras de Frege para formulá-lo. 

No capítulo GLEZAKOS E A LEGITIMIDADE DO ENIGMA, apresentei a posição 

da autora acerca da formulação do enigma fregeano. A filósofa considera que Frege 

implicitamente pressupõe sua distinção entre sentido e referência para distinguir os valores 

epistêmicos das sentenças de identidade das formas a = a e a = b. Se uma análise dessa distinção 

é efetuada sem pressupostos teóricos, verificamos que as sentenças de identidade da forma a = 

a não são a priori, pois somente após uma verificação empírica da conexão entre o nome 

expresso na sentença e o objeto designado é que podemos afirmar sua verdade, o que 

epistemologicamente torna-as equivalentes às sentenças de identidade da forma a = b. 

Apresentei igualmente a visão de Glezakos acerca da posição fregeana em relação a importância 

do sentido para a elaboração do enigma, pois se as sentenças de identidade não são 

epistemologicamente diferentes, sua suposta distinção epistêmica provém implicitamente dessa 

importância. 

No capítulo ANALISANDO OS ARGUMENTOS APRESENTADOS POR FREGE E 

GLEZAKOS, analisei os principais argumentos de ambos os filósofos, enfatizando que a 

proposta da autora é de que Frege apresenta as distintas formas de sentenças de identidade 

expressando valores epistêmicos diferentes. Entretanto, textualmente, a posição fregeana é de 

que há valores cognitivos diferentes e esses valores cognitivos distintos das diferentes sentenças 

de identidade somente se apresentam no aspecto semântico. 
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Se a interpretação de Glezakos acerca da formulação do enigma fregeano como uma 

distinção entre valores epistêmicos é aceita, sua posição é legitima. As sentenças de identidade 

da forma a = a não se diferenciam epistemologicamente das sentenças de identidade da forma 

a = b, pois ambas precisam ser verificadas como verdadeiras da mesma maneira, através de uma 

evidência empírica; o que torna ambas as formas de sentenças de identidade a posteriori. E o 

enigma expresso sob esse pressuposto não surge. 

Contudo, igualmente analisei a distinção entre valores cognitivos associando-os a dois 

aspectos: um valor cognitivo para o aspecto epistemológico do enigma e um valor cognitivo 

para o aspecto semântico do enigma. A partir dessa análise, pôde ser verificado que a 

argumentação fregeana resulta realmente em um enigma, e que para descobrirmos de que 

maneira as sentenças de identidade das formas a = a e a = b diferenciam-se em seus valores 

cognitivos, precisamos da resposta de Frege acerca da importância da distinção entre o sentido 

e a referência.  
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