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RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO: Pretendo discutir como o filósofo alemão Gottlob Frege (1848-1925) caracteriza um critério 
de identidade de sentidos de sentenças completas. Sendo assim, pretendo trabalhar as noções 
intensionais que aparecem na teoria fregiana. Apresentarei os critérios de identidade de conteúdo 
conceitual presentes nas §§ 3 e 8 da Conceitografia (1879) e apontarei as tensões que ele causava. 
Depois vou expor a reformulação que Frege faz, a partir de 1980, em seu sistema a respeito da noção 
de valor semântico. Por fim, apresentarei o critério de equipolência contido em Cartas a Husserl (1906) 
e casos de pensamentos compostos retirados de Pensamentos Compostos (1923). Com esse percurso 
pretendo mostrar: primeiro que o critério para identidade de conteúdos conceituais é mais forte que a 
nossa noção de equivalência lógica e, segundo, que o critério de equipolência é mais forte que a nossa 
noção de equivalência tautológica. 
 
 

Nesse artigo discutimos como o filósofo alemão Gottlob Frege (1848-1925) 

caracteriza um critério de identidade de sentidos de sentenças completas. Para tanto, 

daremos atenção às noções intensionais que aparecem ao longo dos escritos de Frege 

porque pretendemos delimitar, como objetivo principal, a noção de identidade de 

pensamentos. 

 Frege ao optar por uma lógica extensional, implicitamente no artigo Função e 

Conceito (1891) e explicitamente em Digressões sobre o Sentido e a Referência 

(1892/1895) (Frege, 1978, pp.113-114), não estabeleceu com precisão um critério para 

identidade de noções intensionais. Veremos que as dificuldades enfrentadas por 

Frege em estabelecer um critério de identidade de pensamentos são porque tais 

entidades são noções difíceis de serem definidas rigorosamente e, em decorrência 

disso, difíceis de serem comparadas em um critério de identidade rigoroso. 

Delimito portanto a estratégia que percorrerei dividindo meu objetivo 

principal em três partes: (i) na seção 1.1 apresentarei o critério de identidade de 

conteúdo conceitual da §3 da Conceitografia (1879) para mostrar que o critério de 

identidade de conteúdo conceitual para juízos (sentenças) tem um caráter mais forte 

que a nossa noção de equivalência lógica. Além disso, apresentarei o critério de 

identidade de conteúdo conceitual para nomes próprios e descrições definidas da §8 

para juntamente com o da §3 apontar as tensões que ele causava; (ii) na seção 2 vou 
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expor a reformulação da noção de valor semântico na linguagem formal de Frege e, a 

partir disso, darei atenção a noção de sentido de sentenças completas conforme a 

definição de Frege em Sobre o Sentido e a Referência (1892) e (iii) na seção 3 vou 

apresentar o critério de equipolência mencionado por Frege em Cartas a Husserl 

(1906) para mostrar que o critério de equipolência tem um caráter mais forte que a 

nossa noção de equivalência tautológica. Para isso, levarei em conta a igualdade de 

pensamentos compostos presentes em Pensamentos Compostos (1923). 

É importante ressaltar que a discussão nesse artigo se restringe ao nível da 

lógica proposicional porque Frege usa tais exemplos em seus textos tardios. 

Contudo, essa restrição é apenas circunstancial pois sabemos que o problema de 

identidade de sentidos não pode ficar restrito à lógica proposicional. 

 

1  Frege, a 1  Frege, a 1  Frege, a 1  Frege, a ConceitografiaConceitografiaConceitografiaConceitografia e a noção de valor semântico: e a noção de valor semântico: e a noção de valor semântico: e a noção de valor semântico: 

A discussão que propomos tem início na primeira obra de Frege, a 

Conceitografia. Frege pretendia provar que a aritmética poderia ser fundamentada 

em axiomas e definições puramente lógicos, livres de toda intuição. Para Frege, a 

aritmética se tratava de um conhecimento exclusivamente fundado na razão e seu 

projeto logicista demonstraria o status analítico a priori dos teoremas da aritmética. 

Para tanto, ele criou um sistema lógico que não permitia lacunas nas demonstrações 

dos teoremas da aritmética e, dada a precisão da notação conceitual, evitava as 

ambiguidades e vaguezas comuns nas linguagens naturais. 

Frege precisava atribuir um valor semântico para as entidades linguísticas do 

seu sistema porque sua notação conceitual foi construída para falar de um 

determinado assunto, para provar formalmente a tese logicista. Por valor semântico 

entendemos o que significa uma expressão dentro de uma linguagem formalizada, 

ou seja, é uma entidade não linguística que associamos a entidades linguísticas. 

Conforme Rodrigues, “na Conceitografia a noção de conteúdo conceitual cumpria o 

papel de valor semântico das expressões” (2007, p.71). 

Na Conceitografia não encontramos a diferença entre objeto e função, o que 
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apareceria depois, mas, levando em conta a terminologia posterior, podemos dizer 

que o conteúdo conceitual de um nome próprio é o objeto designado e o conteúdo 

conceitual das expressões incompletas é uma função. No caso de sentenças completas 

o conteúdo conceitual designado como conteúdo judicativo por possuir um valor de 

verdade e entendido como “estado de coisas”, desde que não introduza aspectos 

ontológicos em Frege, é um complexo formado pelas entidades não linguísticas 

definidas posteriormente como objetos e funções. 

 

1.1  Critérios de identidade de conteúdo conceitual da 1.1  Critérios de identidade de conteúdo conceitual da 1.1  Critérios de identidade de conteúdo conceitual da 1.1  Critérios de identidade de conteúdo conceitual da ConceitografiaConceitografiaConceitografiaConceitografia:::: 

Na §3 da Conceitografia, Frege apresenta um critério de identidade de 

conteúdo conceitual para juízos (sentenças) de caráter intensional, que leva em conta 

o conteúdo informacional das sentenças. Vejamos como Frege apresenta esse critério: 

 

Os conteúdos de dois juízos podem diferir de duas maneiras: ou as consequências deriváveis 
do primeiro, quando este é combinado com certos outros juízos, sempre se seguem do 
segundo quando este é combinado com estes mesmos juízos e inversamente; ou isso não é o 
caso. As duas proposições “Os gregos derrotaram os persas em Platea” e “Os persas foram 
derrotados pelos gregos em Platea” diferem da primeira forma. (...) eu denomino essa parte 
do conteúdo que é a mesma em ambos o conteúdo conceitual (Frege, 1997, p.53). 

 

(...) posto que em um juízo eu considero apenas aquilo que influencia suas possíveis 

consequências. Tudo que é necessário para uma inferência correta é aqui expressado (Frege, 

1997, p.54). 

 

No trecho acima Frege mostra que o critério é baseado na correção de 

inferências. Ao trocarmos juízos por sentenças podemos interpretar o critério dessa 

forma: 

 

(1) Duas sentenças A e B tem o mesmo conteúdo conceitual, se e somente se, A e B 

são intersubstituíveis preservando correção de inferências. 

 

Da maneira como (1) é interpretado podemos entender: 
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(2) Duas sentenças A e B tem o mesmo conteúdo conceitual, se e somente se, para 

todo Γ e α: Γ, AQ α, se e somente se, Γ, BQ α.  

 

Acontece que o lado direito de (2) é equivalente a nossa noção de equivalência lógica 

entre A e B e então podemos substituir: 

 

(3)  Duas sentenças A e B tem o mesmo conteúdo conceitual, se e somente se,  A Q QB. 

O  fato  é  que  não  devemos  interpretar  Frege  dessa  maneira  porque  (3)  coloca  

nossa noção   de   equivalência   lógica   como   condição   suficiente   e   necessária   

para   identidade   de conteúdo conceitual. Sendo que Frege considerava os teoremas 

da aritmética verdades lógicas eles poderiam entrar na derivação de (2) nos lugares 

de A e B. No entanto, isso significaria que os teoremas da aritmética expressam o 

mesmo conteúdo conceitual e Frege (1978, pp.43-44) não concordaria com isso como 

 

aparece em Função e Conceito (1891). A conlusão é que podemos conjecturar como 

faz Rodrigues (2007, p.82) que a nossa noção de equivalência lógica seria apenas 

condição necessária para identidade de conteúdo conceitual no modo fregiano, isto é, 

se duas sentenças não são logicamente equivalentes conforme nossa noção elas não 

expressariam o mesmo conteúdo conceitual para Frege. 

Tal conjectura pretende esclarecer que qualquer que seja o critério fregiano 

para identidade de conteúdo conceitual apresentado na §3 da Conceitografia ele tem 

um caráter mais forte que a nossa noção de equivalência lógica porque nem todas as 

verdades lógicas expressam o mesmo conteúdo conceitual. Daí de (3) podemos 

concluir: 

 

(4)  Duas sentenças A e B tem o mesmo conteúdo conceitual, somente se, A Q QB. 

 

Na §8 da Conceitografia Frege apresenta um critério de identidade de 

conteúdo conceitual para nomes e descrições definidas de caráter extensional, pois, 

dependia da igualdade de objeto designado. Frege (1997, p.65) usa um exemplo da 
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geometria para ilustrar o caso onde dois nomes diferentes designam o mesmo ponto. 

Para tanto, Frege apresenta o sinal (≡≡≡≡) que deve ser entendido metalinguisticamente, 

ou seja, o sinal estabelece uma relação entre A e B e não entre os conteúdos de A e B. 

Então da §8 podemos entender: 

 

(5) (A ≡≡≡≡ B) significa que A e B tem o mesmo conteúdo conceitual, se e somente 

se, designam o mesmo ponto. 

 

Contudo, ainda na §8 encontramos o seguinte trecho: 

 

(A ≡≡≡≡ B) significa que o sinal A e o sinal B tem o mesmo conteúdo conceitual de modo que 
podemos substiduir B por A e vice-versa (1997, p.65). 

 

 

Sendo que no trecho acima A e B podem ser tanto nomes próprios, descrições 

definidas e juízos (sentenças) temos que levar em consideração o resultado de (4) 

para reinterpretar (5) e definir: 

 

(6) Dois nomes próprios ou descrições definidas A e B tem o mesmo conteúdo 

conceitual, se e somente se, designam o mesmo ponto ou objeto, e também, somente 

se, (A├ ┤B) ou (...A...)├ ┤(...B...).  

 

É fato que a noção de conteúdo conceitual apresentada na Conceitografia 

apresentava tensões insuperáveis porque era uma mistura de uma análise 

extensional e intensional. Para concluir a presente seção, apresento dois problemas 

gerados pelas §§ 3 e 8:  

O primeiro problema é a não preservação de equivalência lógica de acordo 

com a análise que Frege deu para as descrições definidas como nomes própios. Se 

temos descrições contingentes que podem substituir Aristóteles na sentença 

“Aristóteles é grego”, da forma: 
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- O autor de Ética a Nicômaco é grego.  

- O tutor de Alexandre o Grande é grego.  

 

De acordo com (6) as duas descrições tem o mesmo conteúdo conceitual 

porque designam o mesmo objeto, mas não basta, uma vez que, elas não podem ser 

intersubstituíveis preservando equivalência lógica. Por se tratar de descrições 

contingentes elas não tem as mesmas condições de verdade e, por isso, não são 

logicamente equivalentes que é uma das condições de (6). Isso é suficiente para 

concluir que elas não expressam o mesmo conteúdo conceitual. 

O segundo problema é o colapso dos conteúdos conceituais das sentenças de 

identidade em coisas do tipo <a, a, => (Rodrigues, 2007, p.91). Veja as seguintes 

sentenças de identidade: 

 

(1)  5 = 5 

(2)  5 = 4 + 1 

 

(3)  5 = 3 + 2 

Analisando as descrições como nomes próprios e considerando o conteúdo 

judicativo de sentenças de identidade como um complexo formado pelos conteúdos 

conceituais das partes das sentenças, vê que o resultado é algo do tipo <a, a, => 

(Rodrigues, 2007, p.91). Isto quer dizer que na Conceitografia todas as sentenças de 

identidade possuem o mesmo conteúdo conceitual. Como sabemos, em Função e 

Conceito Frege não concorda com isso. 

  

2222  A reformulação na noção de valor semântico:  A reformulação na noção de valor semântico:  A reformulação na noção de valor semântico:  A reformulação na noção de valor semântico: 

Devido a essas tensões que apresentamos em 1.1 Frege reformulou a noção de 

valor semântico em sua linguagem. Na segunda teoria do juízo, a partir de 1980, 

Frege abandona a noção de conteúdo conceitual como valor semântico e o critério de 

intersubstitutividade deixa de ser correção de inferências para preservação do valor 

de verdade, salva veritate. 
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O que antes recebia o nome de conteúdo judicativo foi dividido em sentido e 

referência (pensamento e valor de verdade). A referência passou a ser o valor 

semântico na linguagem fregiana, assim, a referência de um nome é o objeto 

determinado (se houver), de uma expressão incompleta é uma função e de uma 

sentença completa é um dos dois valores de verdade, no caso, ou o Verdadeiro ou o 

Falso. 

Quanto  ao  sentido  do  sinal,  Frege  (1978,  p.62)  em  Sobre  o  Sentido  e  a  

Referência (1892) definiu “como contendo o modo de apresentação do objeto”. 

Contudo, em Função e Conceito (1891) já aparece “a igualdade de referência não tem 

como consequência a igualdade de pensamento” (1978, p.43) porque podemos 

apresentar o mesmo objeto por meio de sentidos diferentes. O sentido de sentenças 

completas é então definido em Sobre o Sentido e a Referência como o pensamento 

expressado por elas. Não entendido “como um ato subjetivo de pensar, o 

pensamento é um conteúdo objetivo que pode ser a propriedade comum de muitos” 

(Frege, 1978, p.67). Temos então a formulação fregiana sinal, sentido e referência. 

Em Sobre o Sentido e a Referência encontramos também indícios para um 

Princípio de Composicionalidade para Sentidos (PCS), segundo Frege (1978, p.68), 

“para o sentido da sentença, somente importa o sentido dessa parte, e não sua 

referência”. 

 

Em Lógica na Matemática (1914), Frege (1979, pp. 231-232) confirmaria o PCS: 

 

(...) “Étna é mais alto que Vesúvio”. Com esta sentença nós associamos um sentido, um 
pensamento; nós o entendemos, nós podemos traduzi-lo em outras línguas. Neste sentido, nós 
temos o nome próprio „Étna‟ que contribui para o sentido da sentença inteira, para o 
pensamento. Esta contribuição é parte do pensamento, ele é o sentido da palavra „Étna‟. 

 

Frege entendia que uma sentença assertiva completa expressa um pensamento 

e este é a parte do conteúdo da sentença o qual pode ser ou o Verdadeiro ou o Falso. 

Conforme Frege, o mesmo pensamento pode se apresentar de diversas formas e 

temos em nota de rodapé de Sobre o Conceito e o Objeto (1892) a seguinte 
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observação: 

 

(...)  frequentemente  expressões   distintas  têm  algo  em  comum,   (...)  no  caso   de  
sentenças, pensamentos; não se deve desconhecer que o mesmo pensamento pode ser expresso 
de várias maneiras. Assim a diferença não está no sentido, mas apenas na apreensão, na 
nuança, no matiz do sentido, e estes são irrelevantes para a Lógica (Frege, 1978, p.93). 

 

 

Vê-se implicitamente que a mudança da voz ativa para a voz passiva preserva 

o pensamento e que as designações de sujeito e predicado são de pouca importância 

para a análise lógica. Já encontramos indícios para tal no próprio exemplo usado por 

Frege na Conceitografia em 1879, “Os gregos derrotaram os persas em Platea”, para a 

futura noção de sentido. De qualquer forma, a confirmação para tal se encontra no artigo 

Lógica (1897): “sentenças do tipo „M deu o documento A para N‟, „O documento A foi 

dado por M a N‟ e „N recebeu o documento A de M‟ expressam o mesmo pensamento” 

(Frege, 1979, p.141). 

 Porém temos indicações que o critério de identidade de pensamentos vai além da 

mudança da voz ativa para passiva. No mesmo artigo Lógica Frege (1979, p.140) fornece 

outras dicas de igualdade de pensamentos. Casos como, “O cachorro uivou a noite 

inteira” e “O vira-latas uivou a noite inteira” onde ocorre troca de palavras sem alterar o 

pensamento porque apesar das palavras „cachorro‟ e „vira-latas‟ remeterem a 

associações diferentes qualquer um que expressa a segunda sentença o faz 

pejorativamente e isso não faz parte do pensamento expressado. Devemos entender que 

tais mudanças de palavras dizem respeito somente ao embelezamento poético da 

linguagem natural. 

 Em   outra   página   do   artigo   Lógica,   Frege   (1979,   p.141)   apresenta   as   

sentenças, “Frederico o Grande venceu a batalha de Rossbach” e “É verdade que Frederico o 

Grande venceu a batalha de Rossbach”, contendo o mesmo pensamento em diferentes 

formas verbais. Da mesma forma, “5 é um número primo” e “o pensamento de que o número 

5 é primo é verdadeiro” (Frege, 1978, p.70). Aqui Frege está explicitando o seu ponto de vista 

a respeito do uso irrelevante do predicado “é verdadeiro”. 

 Concluímos a seção dizendo que demos prioridade as mudanças que Frege 
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promoveu em seu sistema que são relevantes para a presente discussão. Quanto aos 

últimos exemplos dessa seção eles servem para termos uma idéia de como 

funcionaria um critério para identidade de pensamentos na concepção fregiana. 

Passemos agora ao próprio critério. 

 

3  O critério de equipolência:3  O critério de equipolência:3  O critério de equipolência:3  O critério de equipolência: 

Frege em trechos de Cartaz a Husserl (1906) apresenta dois trechos de como 

funcionaria um tal critério para proposições equipolentes: 

 
 Em lógica temos que decidir considerar proposições equipolentes como diferindo somente na 
forma. Depois que a força assertórica com o qual elas podem ter sido declaradas é subtraída, 
proposições equipolentes tem algo em comum em seu conteúdo e isto é o que eu chamo o 
pensamento que elas expressam. Isto é o único que interessa a lógica. O resto eu chamo o 
colorido e a iluminação do pensamento (Frege, 1997, p.302). 

 

O outro trecho de Cartas a Husserl seria: 

 

Parece-me que é necessário um critério objetivo para reconhecer um pensamento como o 
mesmo, pois sem ele não é possível uma análise lógica. Agora me parece que o único possível 
meio de decidir se a proposição A expressa o mesmo pensamento que a proposição B é o 
seguinte, e aqui eu assumo que nenhuma das duas proposições contém um componente de 
sentido logicamente evidente. Se ambas as pressuposições que o conteúdo de A é falso e o de B 
verdadeiro e a pressuposição que o conteúdo de A é verdadeiro e o de B falso conduzem a 
uma contradição lógica, e se isto pode ser estabelecido sem saber se o conteúdo de A ou B é 
verdadeiro ou falso, e sem usar nada mais que leis puramente lógicas para este propósito, 
então todo conteúdo de A enquanto é susceptível de ser julgado verdadeiro ou falso, não pode 
pertencer nada, que não pertença a todo conteúdo de B; pois não há nenhuma base para que 
exista um excesso tal no conteúdo de B, e segundo nossa suposição tal excedente não seria 
logicamente evidente. Da mesma forma, dada nossa suposição, nada pode pertencer ao 
conteúdo de B enquanto é susceptível de ser julgado verdadeiro ou falso, exceto que também 
pertença ao conteúdo de A. Assim o que é capaz de ser julgado verdadeiro ou falso nos 
conteúdos de A e B são idênticos, somente isto diz respeito à Lógica e isto é o que eu chamo o 
pensamento expressado por ambos A e B (Frege, 1997, pp.305-306)1. 

 

No entanto, temos argumentos para considerar o critério de equipolência mais 

forte ou mais refinado que a nossa noção de equivalência tautológica. 

 Consideremos o artigo Pensamentos Compostos (1923) onde Frege desenvolve 

                                                
1 Outro texto de Frege onde encontramos uma caracterização sobre um critério de identidade de pensamentos 
bastante parecida com esta de Cartas a Husserl é Uma breve pesquisa sobre minhas doutrinas lógicas de 1906, ver 
Long e White pp.197-198. 
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um caso particular de composição de pensamentos, isto é, a situação em que dois 

pensamentos se combinam por meio de um conectivo (insaturado) de modo que o 

sentido do todo seja um pensamento. Dessa forma, se A e B expressam cada um 

diferentes pensamentos e os colocamos em conjunção, usando o respectivo conector 

lógico, temos um pensamento composto da forma (A ^ B). 

A  presença  do   conectivo   na  composição   do   pensamento  composto  é 

fundamental porque ele representa a parte insaturada que necessita de 

complementação. Weiner (2005 p.156) concorda com isso: “a principal diferença é a 

caracterização de Frege desses conectivos vero-funcionais como expressando funções 

que tomam pensamentos como argumentos e retornam pensamentos complexos 

como valores”. O outro componente na composição, o pensamento, por sua vez, é 

completo e saturado, pois é composto pelos valores semânticos, objetos e funções, 

das suas partes constituintes. 

A análise que Frege faz em Pensamentos Compostos parte de seis casos base 

de pensamentos compostos. Frege faz uso de três conjuntos de conectivos para 

expressá-los e a interpretação dos conectivos é vero-funcional, os conjuntos são (~, ^), 

(~, –>) e (~, v). Frege (2002, pp.85-86) estabelece a interdefinibilidade dos conectivos, 

ou seja, a partir de qualquer um dos três conjuntos de conectivos conseguimos 

expressar os outros, porém, não está explícito no texto se os conjuntos de conectivos 

são funcionalmente completos e que por isso expressariam todas as funções de 

verdade de uma lógica binária. 

No entanto Frege afirma que alguns conectivos expressam o mesmo sentido. 

Vejamos os seis casos base e por meio da interdefinibilidade os casos de 

equipolência: 
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    Casos base: Por interdefinibilidade temos as equipolências: 

 

Levando-se em conta cada um dos seis casos de equipolência que Frege 

apresenta podemos dizer que, segundo a nossa concepção de equivalência 

tautológica, cada caso separadamente possue as mesmas condições de verdade, isto 

é, se verificarmos cada caso veremos que as tabelas de verdade são idênticas para as 

fórmulas de cada caso. 

Disso perguntamos se seria legítimo considerar a nossa noção de equivalência 

tautológica expressando o mesmo sentido, na concepção fregiana. Ou seja, a questão 

será respondida se conseguirmos estabelecer se a nossa noção de equivalência 

tautológica é condição suficiente e/ou necessária para equipolência. 

Ora, a resposta parece ser negativa para condição suficiente porque Frege não 

concordaria que todas as equivalências tautológicas são equipolentes, por exemplo, 

para citar alguns casos,  a  lei  do  terceiro  excluído (a v ~a) não  expressa o  mesmo  

pensamento  que a  lei de   Peirce ((a –> b) –> a) –> b),    assimcomo    nenhuma    das   

duas   expressa    o mesmo pensamento que o princípio da identidade. 

Contudo a resposta é positiva para nossa noção de equivalência tautológica 

ser condição necessária para equipolência fregiana porque se duas sentenças não são 

tautologicamente equivalentes elas não são seriam equipolentes para Frege. Daí, 

concluímos esta seção considerando o critério fregiano de equipolência mais forte ou 

mais refinado que a nossa noção de equivalência tautológica e isso está claro na 

medida em que não basta ser uma equivalência tautológica para expressar o mesmo 

pensamento no sentido fregiano. 
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4  Conclusão:4  Conclusão:4  Conclusão:4  Conclusão: 

A partir das considerações feitas podemos concluir que na teoria fregiana 

encontramos problemas que dizem respeito a identidade de noções intensionais. 

 Começamos expondo na seção 1.1 os critérios de identidade de conteúdos 

conceituais das §§ 3 e 8 da Conceitogafia de 1879 que causava tensões porque Frege 

faz uma análise intensional para juízos (sentenças) e uma análise extensional para 

nomes próprios e descrições definidas. Além disso, conjecturamos que nossa noção 

de equivalência lógica é apenas condição necessária para identidade de conteúdo 

conceitual conforme o critério fregiano. Com isso concluímos a seção com o resultado 

que o critério fregiano de identidade de conteúdo conceitual para sentenças é mais 

forte que nossa noção de equivalência lógica. 

Em seguida, na seção 2, expomos a reformulação que Frege fez em sua notação 

conceitual para a noção de valor semântico, a partir de 1890. Mostramos a opção pela 

referência para ser o valor semântico e o critério deixou de ser correção de inferências 

para preservação da verdade. Além disso, com a divisão da noção de conteúdo 

judicativo em sentido e referência destacamos o que Frege entendia por sentido de 

sentenças completas. 

Para terminar, na seção 3, demos atenção as obras tardias de Frege onde ele 

trata de identidade de pensamentos. Apresentamos o critério de identidade de 

pensamentos presente em Cartas a Husserl de 1906 e casos de identidade de 

pensamentos compostos contidos em Pensamentos Compostos de 1923. Concluímos 

a terceira seção mostrando que nossa noção de equivalência tautológica é apenas 

condição necessária para equipolência o que significa que o critério de Frege para 

identidade de pensamentos é mais forte que nossa noção de equivalência tautológica. 
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