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Resumo
O conceito de probabilidade é utilizado em todos os ramos do 
conhecimento científico, no contexto da aplicação da teoria matemática 
do cálculo de probabilidades. Contudo, não existe consenso entre os 
filósofos acerca da interpretação correcta deste conceito. Neste artigo, 
analisam-se criticamente várias dessas interpretações: clássica, lógica, 
frequentista, propensivista e subjectiva. A linha condutora consiste em 
abordar o conceito de interpretação no seu sentido técnico, enquanto 
determinação do significado dos termos primitivos de um sistema 
formal (neste caso, o cálculo de probabilidades). Assim, entre os 
critérios de adequação das interpretações inclui-se, necessariamente, 
a obediência aos princípios fundamentais desse sistema. Os outros 
dois critérios consistem na capacidade de apresentar um método para 
inferir valores de probabilidade e na aplicabilidade das interpretações 
não só ao domínio da prática científica, mas também a algumas das 
nossas intuições pré-teóricas acerca do conceito.

Palavras-chave
Princípio da indiferença, função confirmatória, frequência relativa, 
propensão, grau de crença.

Abstract
The concept of probability is used in all branches of scientific knowledge 
in the context of applying the mathematical theory of probability. 
However, there is no consensus among philosophers about the correct 
interpretation of the concept. This article critically analyzes several of 
these interpretations: classical, logical, frequentist, propensivist and 
subjective. The guiding line is to approach the concept of interpretation 
in its technical sense: determining the meaning of the primitive terms 
of a formal system (in this case, the probability calculus). Thus, 
among the criteria for the adequacy of interpretations, obedience 
to the fundamental principles of this system is necessarily included. 
The other two criteria consist of the ability to present a method for 
inferring probability values and the applicability of the interpretations 
not only to the domain of scientific practice, but also to some of our 
pre-theoretical intuitions about the concept.

Keywords
Principle of indifference, confirmatory function, relative frequency, 
propension, credence.
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1 Introdução: o cálculo de probabilidades 

No decorrer das nossas vidas quotidianas, a maioria de nós com-
preende intuitivamente expressões do tipo: 'Qual é a probabilidade 
de sair cara no lançamento de uma moeda não-viciada?', 'Qual é a 
probabilidade de um fumador compulsivo desenvolver cancro do 
pulmão?' ou 'Qual é a probabilidade de x vir a obter um doutora-
mento em Filosofia?'. A questão que se coloca é a de saber em que 
consiste exactamente o que está aqui a ser perguntado? Ou, de outra 
maneira, o que significam as respostas oferecidas a estas questões, 
respostas essas que consistem em atribuições quantitativamente preci-
sas de valores designados como 'probabilidades'. Em suma, o que são 
probabilidades?

Uma abordagem adequada a este problema consiste em apresentar 
uma explicação do significado deste conceito – tantas vezes usado 
de uma maneira pré-teórica – para efeitos do seu uso em contextos 
de análise científica. Assim, as chamadas 'interpretações de proba-
bilidade' são teorias filosóficas acerca do significado deste conceito, 
as quais podem variar radicalmente entre si. Contudo, apesar dessa 
variação, existem elementos que se encontram associados ao conceito 
– nos seus usos pré-teóricos – que as várias interpretações tentam cap-
turar. Em primeiro lugar, o conceito apresenta um carácter modal, 
pois a noção de possibilidade encontra-se associada à de probabi-
lidade. Não só falamos de desfechos possíveis de um determinado 
evento – como o lançamento de uma moeda – mas também em even-
tos que tinham uma certa possibilidade de ocorrer, mas que de facto 
não ocorreram. Relacionado com este aspecto modal encontra-se a 
noção de aleatoriedade [randonmness]. É habitual considerar-se que 
o conceito de probabilidade é utilizado para analisar desfechos ale-
atórios de certos eventos. Isto não significa que um determinista, por 
considerar que não existem realmente fenómenos aleatórios, tem de 
rejeitar a relevância destas análises, pois basta que não consigamos 
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prever com exactidão o desfecho de certos eventos, ou identificar os 
factores que o determinam, para que uma abordagem probabilística 
se torne relevante ou necessária.

Antes de qualquer abordagem teórica, dois outros aspectos mere-
cem ser mencionados. Em primeiro lugar, dificilmente se negará que 
existe uma relação entre o conceito de probabilidade e o conceito 
de frequência ou, mais precisamente, com a frequência com que um 
certo desfecho se verifica numa sequência de eventos do mesmo tipo 

– e.g., sair cara numa série de lançamentos de uma moeda. No que 
respeita ao cancro do pulmão, a maneira habitual de responder à
questão consiste em recorrer a estatísticas que revelam as correlações 
que se verificam entre fumar e o desenvolvimento deste tipo de 
cancro; essas estatísticas são o resultado de uma análise cujos dados 
revelam o número de doentes de cancro que surgem entre os fuma-
dores (e que, eventualmente, partilharão outras características em 
comum).

Considerando que as nossas crenças e desejos determinam conjun-
tamente as nossas decisões acerca do que fazer, constatamos facilmente 
que grande parte dessas crenças têm um carácter probabilístico, i.e., 
são crenças acerca da probabilidade da ocorrência de eventos que 
determinarão as consequências das nossas acções. Este elemento de 
aplicabilidade do conceito assume uma especial relevância no domínio 
científico, onde a sua presença é ubíqua. Quando desejamos analisar 
de forma sistemática a natureza da inferência ampliativa, recorremos 
necessariamente ao conceito de probabilidade indutiva e aos vários 
tipos de raciocínio que lhe estão associados, como os silogismos es-
tatísticos ou as generalizações estatísticas. Como tal, na análise dos 
mecanismos do desenvolvimento da ciência empírica, seja na confir-
mação de hipóteses, seja nos processos revisão de crenças/teorias, o 
conceito de probabilidade é indispensável.

Existe um sentido técnico do termo 'interpretação' que, embora 
não esgotando aquilo que pretendemos dizer com 'interpretação 
de probabilidade', é essencial para analisar o conceito. Trata-se do 
procedimento que consiste em interpretar os termos primitivos que 
ocorrem nos princípios fundamentais – axiomas e teoremas – de 
um dado sistema formal, processo esse que torna possível classifi-
car como verdadeiras ou falsas as frases de uma qualquer linguagem 
que se encontre expressa de acordo com as regras sintácticas desse 
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sistema. O conceito de probabilidade é, portanto, um desses termos 
primitivos.

Será que existe um sistema formal que requer uma interpretação 
neste sentido do termo? A maioria dos filósofos toma como ponto de 
partida da sua análise o cálculo de probabilidades, pois este possui a 
característica de poder ser utilizado pela maioria das interpretações 
adoptadas. O cálculo de probabilidades é uma teoria axiomatizada, 
em que todas as frases (matemáticas) verdadeiras são derivadas de 
um pequeno conjunto de axiomas; trata-se, portanto, de um sistema 
que permanece por interpretar na sua formulação matemática pura. 
Várias construções têm sido apresentadas, mas a original deve-se a 
Kolgomorov, em Foundations of the Theory of Probability, de 1933.

Contudo, antes de se proceder à apresentação deste sistema, algo 
tem de ser dito acerca da ontologia das probabilidades, ou seja, temos 
de estipular quais são as coisas a que elas são atribuídas. Essa ontolo-
gia irá variar de acordo com as interpretações, embora duas alterna-
tivas se destaquem: atribuem-se probabilidades a eventos ou estados 
de coisas, algo que tende a parecer óbvio, ou a frases ou proposições, 
o que, à partida, poderá parecer estranho. A primeira alternativa é 
a preferida dos matemáticos e as construções habituais nesse domí-
nio utilizam-na; por outro lado, os filósofos tendem muitas vezes a 
optar pela segunda alternativa. Aqui começaremos por utilizar a pri-
meira e, quando a progressão da análise necessitar da segunda, uma 
pequena modificação da construção inicial será apresentada.

A construção matemática habitual faz uso dos instrumentos con-
ceptuais da teoria dos conjuntos. Os dois objectos fundamentais da 
ontologia são os desfechos [outcomes] e os eventos. Entenda-se 'desfechos' 
como coisas do seguinte género: sair cara no lançamento de uma 
moeda, sair duas vezes cara em dois lançamentos consecutivos de 
uma moeda, sair o número 3 no lançamento de um dado, etc. Os 
desfechos encontram-se numa relação de pertença com certos con-
juntos, os quais são identificados como eventos; por exemplo, sair 
um número ímpar no lançamento de um dado é o evento identificado 
pelo conjunto L = {1, 3, 5}, o qual contém três desfechos. De modo 
a simplificar a terminologia, e dada a definição de subconjunto, po-
demos também identificar cada um dos desfechos como um conjunto 
singular, constituído por apenas um elemento – por exemplo, S = {3}, 
pertencente ao conjunto L. Note-se que o conjunto L é constituído 
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por todos os desfechos possíveis do evento em causa, sair um número 
impar no lançamento de um dado; assim, chama-se a L o conjunto 
espaço de eventos (ou espaço de probabilidades).

A esta ontologia aplicam-se, naturalmente, as operações da teoria 
dos conjuntos: o evento união de dois eventos – A ∪ B – é o evento 
constituído por todos os desfechos contidos em A ou B, ou em ambos; 
o evento intersecção de dois eventos – A ∩ B – é o evento que contém 
apenas aqueles desfechos que são simultaneamente elementos de A e 
B. Através da operação de complementação, obtemos dois eventos 
contrários, em que o evento contrário de A consiste no conjunto 
complementar de A no espaço de eventos do qual A faz parte; por 
exemplo, o conjunto complementar de L é o conjunto C = {2, 4, 6}, 
o qual pode também ser designado por ¬L.

Tal como existem eventos certos, como o evento sair cara ou coroa 
no lançamento de uma moeda, existirão também eventos impossíveis, 
tal como sair cara e coroa no lançamento de uma moeda; dado este último 
tipo de eventos, podemos definir eventos mutuamente exclusivos como 
aqueles eventos cuja intersecção é um evento impossível – A ∩ B = ∅. 
Note-se que dois eventos mutuamente exclusivos não são necessari-
amente eventos contrários; considere-se que apesar de o evento que 
consiste em sair 2 ou 4 no lançamento de um dado – dado pelo con-
junto U = {2, 4} – ser mutuamente exclusivo em relação a L, U e L 
não são eventos contrários; o evento contrário de U é o evento dado 
pelo conjunto ¬U = {1, 3, 5, 6} e o evento contrário de L é o evento 
dado pelo conjunto ¬L = {2, 4, 6}. É, contudo, fácil de constatar 
que dois eventos contrários são também mutuamente exclusivos.

Assim, considere-se Ω o conjunto espaço de eventos, e S o con-
junto de todos os subconjuntos de Ω que tem Ω como membro, 
fechado sob complementação (em relação a Ω) e união. Chamamos, 
então, a P uma função de probabilidade de S para o conjunto dos 
reais, tal que obedece aos seguintes axiomas:

Kolgomorov 1:   1 ≥ P(A) ≥ 0, para todo o A ∈ S.
Kolgomorov 2:   P(Ω) = 1.
Kolgomorov 3: P(A ∪ B) = P(A) + P(B), para todo o A, B ∈ S,

quando A ∩ B = ∅.
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O axioma 1 diz-nos que a probabilidade de qualquer evento é um 
número real único que se situa no intervalo [0, 1]; o axioma 2 diz-nos 
que a probabilidade do espaço de eventos é 1; e o axioma 3 diz-nos que, 
caso dois eventos sejam mutuamente exclusivos, a probabilidade de 
pelo menos um deles ocorrer é igual à probabilidade da ocorrência 
do primeiro mais a probabilidade da ocorrência do segundo.1

Por si mesmos, estes axiomas permitem-nos, desde logo, descobrir 
coisas importantes, sem que para isso seja necessário atribuirmos 
probabilidades a eventos específicos. Por exemplo, a probabilidade 
do evento certo só pode ser 1: dado que o conjunto L = {cara, coroa} 
descreve um certo espaço de eventos Ω, a probabilidade de sair cara 
ou coroa só pode ser 1. Ou, de outra maneira, se o evento A ∪ B 
constituir uma partição, então a sua probabilidade será 1. Por outro 
lado, a probabilidade de um evento impossível – como sair cara e coroa 

– só pode ser 0. Outros teoremas bastante simples permitem-nos 
também saber coisas úteis; por exemplo, se A for a probabilidade de 
sair cara no lançamento de uma moeda viciada, e se soubermos qual 
é o valor exacto desta probabilidade, então, se B for a probabilidade 
de sair coroa, sabemos que P(B) = 1 – P(A).

Dado que dois ou mais eventos num determinado espaço podem 
ter probabilidades iguais, pode-se demonstrar o seguinte teorema: se 
os eventos de um determinado espaço de eventos forem equiprováveis 
e mutuamente exclusivos, então a probabilidade de cada um deles é 
1/k , em que k corresponde ao número total de eventos. Ora, existem 
várias situações em que a intuição nos diz que os desfechos de um deter-
minado espaço de eventos são equiprováveis, exemplos como os que 
temos vindo a utilizar. Todos nós atribuímos valores concretos de 
probabilidade a certos eventos com base neste teorema; todos nós 
atribuímos uma probabilidade de 1/2 ao evento sair cara no lançamento 
de uma moeda não-viciada ou 1/6 à probabilidade de sair seis no lançamento 

1 Na verdade, esta construção não é exactamente idêntica à de Kolgomorov 
(1956: 2). Para dar conta da possibilidade de o espaço de eventos ser (contavelmente) 
infinito, ele acrescenta uma versão mais forte do axioma 3 (Ibid. 14), a qual exige
uma alteração das condições acima: S encontra-se agora fechado sob complemen-
tação e união contável. Assim, para qualquer sequência (contável) infinita de 
elementos mutuamente exclusivos A1, A2, A3… de S, P(∪∞

n = 1 An) = ∑ ∞n = 1 P(An). 
Na construção original de Kolgomorov, o axioma 1 aparece como P(A) ≥ 0, para 
todo o A ∈ S.
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de um dado não-viciado. Este teorema permite-nos também atribuir uma 
probabilidade ao evento que consiste em sair uma carta vermelha num 
baralho francês, que corresponde à probabilidade de sair copas mais a 
probabilidade de sair ouros, cujo valor é 26/52 ou 1/2.

Nos exemplos do parágrafo acima verificou-se algo de novo: através 
da aplicação dos princípios do nosso sistema formal, extraíram-se 
valores finais de probabilidade a partir de certas probabilidades ini-
ciais. A pergunta que se deve agora colocar é a de saber 'de onde vêm' 
estas probabilidades iniciais; ou seja, é aqui que entram em jogo as 
diversas interpretações de probabilidade, pois é a estas que 'vamos 
buscar' esses valores iniciais. Por exemplo, é incontroverso que vários
eventos que pertencem ao mesmo espaço de eventos podem ter pro-
babilidades idênticas; contudo, é controverso que a probabilidade 
de sair qualquer um dos lados de um dado seja idêntica à probabili-
dade de sair qualquer um dos outros. Isto sucede porque, de acordo 
com certas interpretações do conceito de probabilidade, pode ser 
racional manter a crença de que a probabilidade de sair qualquer um 
dos lados de um dado não-viciado é diferente de 1/6.

Dada a existência de vários aspectos pré-teóricos do conceito de 
probabilidade que são amplamente reconhecidos como válidos, seria 
estranho que não existissem critérios de adequação para as interpre-
tações de probabilidade. Em primeiro lugar, dado que todas as inter-
pretações aqui apresentadas pretendem ser interpretações do cálculo 
de probabilidades, uma dessas condições segue-se imediatamente: 
uma interpretação de um sistema formal é admissível se o significado 
atribuído aos termos primitivos permite satisfazer todos os axiomas 
ou teoremas desse sistema; ou seja, uma interpretação é admissível 
se todas as frases de atribuição de probabilidade, derivadas a partir 
desses axiomas ou teoremas, podem ser classificadas como verdadeiras.

Juntamente com a admissibilidade, Salmon (1966: 63-4) propôs 
dois outros critérios de adequação. Primeiro, uma interpretação tem 
de apresentar um método que permita efectivamente atribuir proba-
bilidades concretas aos eventos em causa. Com efeito, se uma inter-
pretação não nos permitir medir probabilidades, então ela não terá 
qualquer utilidade; uma interpretação que, pelo contrário, seja capaz 
de o fazer é considerada verificável [ascertainable]. Segundo, dadas as 
considerações acerca da ubiquidade do conceito de probabilidade e 
dos métodos probabilísticos nas ciências, é natural que se exija de 
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uma interpretação que seja aplicável. Tomando a inferência indutiva e 
a racionalidade instrumental como casos paradigmáticos de aplica-
bilidade, exige-se de uma interpretação que ela seja capaz de oferecer 
previsões fiáveis, num certo intervalo de razoabilidade, e que dê pro-
vas do seu sucesso ao recomendar acções que, pelo menos em média, 
se venham a mostrar favoráveis ao agente. Teremos oportunidade, 
no curso da análise que se seguirá, de verificar se as interpretações 
apresentadas satisfazem ou não estes três critérios de adequação.2

2 Interpretação clássica

Dado que a interpretação clássica é a mais antiga das que serão aqui 
consideradas, a análise da mesma oferece uma oportunidade para 
expor de forma sucinta as origens históricas da teoria da probabili-
dade. Tendo em conta os exemplos utilizados em §1, surge-nos como 
natural que essas origens estejam relacionadas com problemas de ra-
cionalidade instrumental. De acordo com os autores da Lógica de Port 
Royal (1662: 332), é necessário considerar, para efeitos de tomada de 
decisão,

2 Hájek (2012: 8-9) divide a aplicabilidade em vários subcritérios: a não-trivi-
alidade, que consiste em tornar conceptualmente possível a atribuição de proba-
bilidades não-extremas (ou intermédias); a aplicabilidade a frequências, que deverá 
incluir uma explicação da razão pela qual os eventos mais prováveis são geral-
mente os mais frequentes; e a aplicabilidade à crença racional, a qual deve incluir 
uma explicação da razão pela qual se acredita, por exemplo, que a probabilidade 
de sair qualquer uma das faces de um dado não-viciado é 1/6. Algo mais deve ser 
acrescentado ao critério da admissibilidade, pois, na verdade, cada interpretação 
não é admissível tout court, mas apenas o é relativamente a um dado sistema for-
mal; dado que existem construções distintas da de Kolgomorov, interpretações 
admissíveis relativamente a este sistema podem não sê-lo com relação a outros. 
Por outro lado, importa explicitar a ideia de que o sentido técnico de interpre-
tação não esgota tudo o que se pretende capturar com a noção de interpretação 
de probabilidade. De facto, existem outros tipos de medidas (volume, área, peso, 
etc.) que satisfazem os axiomas de Kolgomorov e que, tecnicamente, são inter-
pretações do sistema. Isto significa que o que está em causa são interpretações 
probabilísticas dos axiomas.
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não apenas o bem ou o mal em si mesmos, mas também a probabilidade com 
que estes poderão, ou não, ocorrer; e considerar, de uma forma geométrica, a 
proporção que estas coisas têm entre si quando tomadas em conjunto’.3

A ideia central das teorias da decisão modernas encontra-se aqui 
claramente expressa: perante um conjunto de bens cuja obtenção 
é incerta, a satisfação das nossas preferências deve ter em conta não 
apenas a magnitude relativa desses bens, mas também a probabili-
dade da qual depende a sua obtenção. As bases intuitivas da teoria da 
probabilidade que se encontram subjacentes a este princípio foram 
descobertas por Blaise Pascal em 1654, no decorrer da sua correspon-
dência com o matemático Pierre de Fermat e na sequência da dis-
cussão do chamado 'problema dos pontos'. Um conhecido jogador, o 
Chevalier de Méré, colocou a Fermat o seguinte problema: conside-
re-se um jogo com dois jogadores que consiste em lançar ao ar uma 
moeda não-viciada, no máximo cinco vezes, ganhando quem obtiver 
um maior número de caras ou coroas. Supondo que o resultado dos 
três primeiros lançamentos foi cara-coroa-coroa, e sabendo-se que a 
quantia total que pode ser ganha é, por exemplo, 50 Euros, e que o 
jogo tem de ser interrompido ao fim dos três lançamentos, como se 
deve repartir o dinheiro de forma justa entre os dois jogadores? O 
problema que consiste em determinar este valor é o problema dos 
pontos.

O que Pascal compreendeu foi que o conjunto de todos os des-
fechos possíveis do jogo – e, por sinal, de todos os jogos – constitui 
uma partição de eventos, ou seja, apenas um se pode verificar e pelo 
menos um tem de se verificar. Seja E o evento que corresponde à 
serie dos dois lançamentos finais, O o evento singular que consiste 
em sair coroa e A o evento singular que consiste em sair cara. Uma 
partição óbvia, ou distribuição do espaço de possibilidades é a se-
guinte: {EAA, EAO, EOA, EOO}. Pascal transformará esta sua intuição 
no princípio fundamental da teoria da probabilidade da sua autoria: 
dado um conjunto {E1, E2, E3, …, En} de possibilidades exaustivas e 
mutuamente exclusivas, a cada uma das quais pode ser atribuída uma 
determinada probabilidade, a soma de todas essas probabilidades terá 

3 La logique, ou l'art de penser consiste num extenso manual de lógica, publicado 
anonimamente em 1662 por Antoine Arnauld e Pierre Nicole, e para o qual contribuiu 
em larga parte Blaise Pascal.
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o valor 1; ou seja, ∑i p(Ei ) = p(E1) + p(E2) + p(E3) + … + p(En) 
= 1. Daqui segue-se que a soma das probabilidades dos eventos da 
partição, que representa todas as possibilidades de conclusão do jogo 
dos pontos, terá também valor 1; ou seja, p(EAA) + p(EAO) + p(EOA) 
+ p(EOO) = 1. É neste ponto que entra em cena o princípio básico da 
interpretação clássica de probabilidade, o qual irá fornecer os valores 
que permitirão oferecer uma solução para o problema dos pontos: 
atribuindo-se a cada um dos eventos do espaço de possibilidades uma 
probabilidade 1/4 de ocorrer (a moeda não está viciada), é possível 
calcular o valor a que têm direito o jogador que apostou coroas e o 
jogador que apostou caras.4

Portanto, de acordo com esta interpretação, a probabilidade de 
um evento é-nos dada através do ratio do número de casos favoráveis 
A para o número total de casos possíveis:

P(A) = # (casos-A)/# (total de casos possíveis).

Atribui-se normalmente ao Marquês de Laplace (1814: 6-7) a primeira 
formulação explícita da teoria das probabilidades, a qual inclui, pre-
cisamente, uma menção aos fenómenos aleatórios como domínio de 
aplicação da teoria:

A teoria do acaso consiste em reduzir todos os eventos do mesmo tipo a um 
certo número de casos igualmente possíveis, isto é, a casos tais que nós pos-
samos permanecer de igual forma indecisos a seu respeito no que concerne 
à sua existência, e na determinação do número de casos favorável ao evento 
cuja probabilidade se procura.5

Esta interpretação adequa-se, naturalmente, a todos os jogos de azar 
em que elementos de simetria ou similitude parecem estar envolvidos, 
como é o caso das faces de uma moeda, das casas de uma roleta ou 
das cartas de um baralho.

A primeira dificuldade que esta interpretação enfrenta prende-se 
com a própria definição de Laplace, pois a expressão 'casos igual-
mente possíveis' parece ser apenas uma outra maneira de designar 
casos igualmente prováveis, o que nos faz crer que estamos perante 

4 Só para efeitos de completude, o valor a que tem direito, por exemplo, o 
jogador que apostou coroas, que vencerá o jogo se ocorrer qualquer um dos três 
últimos eventos, calcula-se da seguinte maneira: p(EAA) × 0 + p(EAO) × 50 + 
p(EOA) × 50 + p(EOO) × 50 = 37,5.

5 A tradução deste trecho é da autoria de Zilhão (2010: 168).
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uma definição circular. Os defensores da teoria tentam superar esta 
objecção fornecendo uma definição de casos igualmente prováveis 
que não recorre ao conceito de probabilidade. O princípio a que 
recorrem, e que se encontra na base da definição de Laplace, foi 
designado por Keynes (1921) como 'princípio da indiferença', também 
conhecido como 'princípio da razão insuficiente': supondo que existem
n > 1 possibilidades colectivamente exaustivas e mutuamente exclu-
sivas, e que estas possibilidades são indistinguíveis entre si, a não ser 
pelo nome (ou enumeração, se quisermos), então deve ser atribuída 
a cada uma delas uma probabilidade de 1/n. Isto significa que na 
ausência de evidência que nos permita favorecer uma qualquer possi-
bilidade em relação a cada uma das outras, deve ser atribuída a todas 
elas a mesma probabilidade.

Apesar da plausibilidade intuitiva do princípio, ou do seu apa-
rente carácter primitivo, a explicação que ele visa talvez não seja 
bem-sucedida. Este princípio tem uma natureza a priori, de onde se 
segue que a interpretação em causa não tem conteúdo empírico, o 
que, desde logo, suscita a crítica de que ele consegue obter, como 
que por magia, conhecimento a partir da ignorância. Contudo, se 
considerarmos as características dos eventos mencionados, nomea-
damente a ideia de que estamos perante casos em que parece existir 
evidência relacionada com questões de simetria, similitude ou equilíbrio, 
isto leva-nos a suspeitar de que, afinal, o princípio poderá conter algum 
conteúdo empírico relacionado com as propriedades das moedas, 
dados, etc. Portanto, mesmo admitindo que a definição não é circular, 
é possível que seja necessário acrescentar outros elementos à inter-
pretação – talvez um critério que justifique a pesagem que é feita das 
várias possibilidades – o qual poderá desviar a interpretação da sua 
natureza original.

Uma objecção forte ao princípio da indiferença resulta da consta-
tação de que, pelo menos em certos casos, a sua aplicação dá origem 
a contradições lógicas. von Mises (1957: 77) apresentou um para-
doxo gerado pelo princípio e considerou que casos do mesmo género 
constituem dificuldades insuperáveis para a interpretação clássica. 
Suponhamos que temos um copo que contém uma mistura de água 
e vinho, e tudo quanto sabemos é que, no mínimo, temos a mesma 
proporção dos dois líquidos e, no máximo, duas vezes mais água do 
que vinho; isto significa que o ratio de água para vinho se situa no 
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intervalo [1, 2]. De acordo com o princípio de indiferença, se 
dividirmos o espaço de possibilidades em duas partes que cobrem 
um intervalo idêntico, devemos atribuir uma probabilidade 50% de 
o ratio se situar entre 1 e 3/2  e uma probabilidade 50% de o ratio se 
situar entre 3/2 e 2. O problema surge quando tratamos a evidência 
disponível de uma maneira alternativa, embora igualmente legítima: 
sabemos que o ratio inverso de vinho para água se situa no intervalo 
[1/2, 1]. Mais uma vez, atribuímos uma probabilidade 50% de o ratio 
se situar entre 1/2  e 3/4  e uma probabilidade 50% de o ratio se 
situar entre 3/4 e 1; contudo, sabemos também que o ratio 3/4 de 
vinho para água é igual ao ratio 4/3 de água para vinho. Neste ponto 
percebemos que estamos perante uma contradição: de acordo com 
o tratamento inicial da evidência, atribuímos uma probabilidade 
50% de o ratio água/vinho se situar no intervalo [1, 3/2] e 50% de 
se situar no intervalo [3/2, 2]; mas, de acordo com a segunda abor-
dagem, atribuímos uma probabilidade 50% de o ratio água/vinho se 
situar no intervalo [1, 4/3] e 50% de se situar no intervalo [4/3, 2]. 
Sendo estes resultados incompatíveis, este exemplo ilustra a dificul-
dade já mencionada: o princípio da indiferença parece ser uma ma-
neira arbitrária de 'obter conhecimento a partir da ignorância', pois 
o princípio não nos oferece qualquer razão para preferirmos uma 
destas abordagens em detrimento da outra, bastando utilizar uma 
descrição diferente do mesmo evento – a probabilidade de o ratio 
água/vinho se situar no intervalo X – para que se produzam resulta-
dos incompatíveis.6

A mesma dificuldade pode ser ilustrada de outra maneira. Mais 
uma vez, dada a ausência de melhor evidência, o princípio não coloca 
nenhuma objecção à atribuição de distribuições uniformes a famílias 
distintas de espaços de possibilidades. Por exemplo, no caso do jogo 
dos pontos, poderíamos ter adoptado a partição {EAA, EAO, EOO} e 
atribuído uma probabilidade de 1/3 a cada um dos desfechos. Não o 

6 Outras versões deste paradoxo podem encontrar-se em van Fraassen (1989) 
ou Salmon (1966: 66-7). A última é particularmente interessante porque realça 
um problema relacionado com a aplicabilidade da interpretação clássica. Salmon 
demonstra aí que, sempre que duas magnitudes distintas estejam a ser inter-defi-
nidas de um modo em que a relação entre as duas não é linear (velocidade e tempo 
relativos a uma distância fixa, no exemplo), é possível construir um paradoxo 
probabilístico como o de von Mises.
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fizemos porque sabemos que a primeira é a partição correcta, mas 
isso é algo acerca do qual o princípio da indiferença, por si só, não é 
capaz de nos informar.

O problema dos pontos sugere, contudo, que por vezes sabemos 
qual é a distribuição correcta e que, portanto, o paradoxo de von 
Mises não se aplica a todos os casos – e que, além disso, é possível 
refinar a nossa distribuição ao ponto de reduzir o espaço de pos-
sibilidades aos seus eventos mais elementares – ou, pelo menos, ao 
número de eventos necessário para lidar adequadamente com o proble-
ma que temos em mãos. Embora todas estas suposições possam ser 
concretizadas, é difícil conceber, fora do contexto dos jogos de azar, 
casos em que tal possa suceder, como nos mostra o paradoxo de von 
Mises. Isto coloca em causa a adequação da interpretação clássica no 
que respeita à sua verificabilidade e aplicabilidade. Dado que a proba-
bilidade clássica é-nos dada através de uma fracção, em que o valor 
do numerador é, no máximo, idêntico ao do denominador, é fácil 
constatar que a interpretação satisfaz os axiomas 1-3 apresentados 
em §1. Contudo, dado o paradoxo de von Mises, e sabendo-se que 
a função de probabilidade para qualquer evento é única, chegamos à 
conclusão de que a própria admissibilidade da interpretação se encontra 
posta em causa.7

3 Interpretação lógica

Entre os percursores desta interpretação encontra-se, por exemplo, 
Keynes (1921), embora tenha sido Carnap quem apresentou de uma 
forma sistemática a concepção lógica de probabilidade, em Logical 
Foundations of Probability (1950). A proposta de Carnap inclui-se num 
projecto mais vasto de explicação dos mecanismos que se encontram 
na base de toda a inferência ampliativa – em que o conceito de probabilidade

7 Importa também notar que as probabilidades do tipo clássico se aplicam 
apenas a espaços de eventos finitos e que, como tal, não faz sentido falar em 
probabilidades em espaços infinitos, pois o ratio entre qualquer número real e 
infinito é sempre zero. Contudo, se considerarmos o axioma 3’ (ver n.1), vemos 
que este é expresso de forma condicional. Portanto, dado que a antecedente nunca 
se verifica no domínio de aplicação destas probabilidades, pode-se dizer que a 
interpretação satisfaz 3’ de maneira trivial.
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assume um papel fundamental – e onde se defende que todo o raciocínio 
não-demonstrativo é do tipo probabilístico.

Para Carnap, as atribuições de probabilidade estabelecem uma 
relação lógica entre duas frases de uma linguagem utilizada num 
contexto científico, em que uma dessas frases corresponde à formu-
lação de uma certa hipótese H (e.g., uma lei científica) e a outra à 
formulação da evidência disponível E. A relação estabelecida represen-
taria, assim, de um modo quantitativamente preciso, o grau de confir-
mação que um certo pedaço de evidência oferece a uma hipótese 
cuja verdade não se encontra inteiramente dada pela evidência 
disponível. Esse grau de confirmação, que também pode ser identi-
ficado como um grau racional de crença, é-nos dado por uma certa 
função confirmatória – c(H, E) – cujo contradomínio é o conjunto 
dos reais entre 0 e 1. O projecto de Carnap pode, então, reduzir-se à 
seguinte ideia: o conceito de grau de confirmação deve ser tomado
como a contraparte indutiva do conceito dedutivo de implicação, 
expressando a ideia de uma implicação parcial – dada por uma proba-
bilidade indutiva – obtendo-se, assim, uma teoria completa da inferência.

A melhor maneira de ilustrar o método de Carnap consiste em 
desenhar uma linguagem formal extremamente simples, adequada 
ao uso científico, para descrever um universo também ele simples. 
Teremos apenas três constantes individuais a, b e c, e um único 
predicado monádico F que será atribuído aos três indivíduos que 
compõem o universo. Torna-se, assim, possível construir frases que 
descrevem cada um dos estados possíveis do universo, as quais se 
distinguem entre si apenas pela identificação dos indivíduos que 
nesses estados possuem ou não a propriedade F. Cada uma destas frases
corresponde àquilo que de mais forte ou completo pode ser dito através 
dos parcos recursos da linguagem à nossa disposição. Tais frases são 
chamadas 'descrições de estados':

1.  Fa ∧ Fb ∧ Fc            5.  ¬Fa ∧ ¬Fb ∧ Fc   
2.  ¬Fa ∧ Fb ∧ Fc         6.  ¬Fa ∧ Fb ∧ ¬Fc
3.  Fa ∧ ¬Fb ∧ Fc         7.  Fa ∧ ¬Fb ∧ ¬Fc
4.  Fa ∧ Fb ∧ ¬Fc         8.  ¬Fa ∧ ¬Fb ∧ ¬Fc

A cada uma destas descrições de estado irá ser atribuído um determinado 
peso ou probabilidade inicial. Se não possuirmos qualquer evidência que 
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nos permita fazer essa atribuição, torna-se intuitivamente plausível 
utilizar o princípio da indiferença e atribuir probabilidades iguais a cada 
uma destas descrições. De facto, será isso que Carnap irá fazer, 
embora de uma forma qualificada. Dado que a linguagem estipulada 
nos permite distinguir exactamente quais são as propriedades rele-
vantes, e refinar o espaço de eventos até às suas possibilidades funda-
mentais, a aplicação de Carnap parece escapar ao paradoxo de von Mises.
A qualificação em causa diz respeito ao modo como o princípio da 
indiferença será aplicado. Esse modo determinará os aspectos 
característicos da função confirmatória. Com efeito a atribuição 
de pesos idênticos às oito descrições de estado revela-se facilmente 
problemática. Suponha-se que desejamos determinar o grau de 
confirmação da hipótese ¬Fa face à evidência ¬Fc. A probabilidade 
inicial de ¬Fa é 1/2, pois verifica-se em quatro das oito descrições 
de estado. Esta peça de informação verifica-se nas descrições 4, 6, 7 
e 8; e, por sua vez, ¬Fa verifica-se em 6 e 8. Isto significa que face à 
nova evidência, a probabilidade da hipótese continua a ser 1/2. Ora, 
isto não é de todo plausível, pois seria de esperar que a obtenção de 
nova informação contribuísse para aumentar ou diminuir a probabili-
dade inicial da hipótese. Por este motivo, a função confirmatória 
concebida por Carnap – c* – não permitirá a aplicação do princípio 
da indiferença às descrições de estado.

Como a função c* é dada por uma probabilidade condicional, é 
necessário introduzir aqui este novo conceito. A formulação 'proba-
bilidade da hipótese, dada a evidência' fornece-nos imediatamente a 
ideia subjacente. Por exemplo, a probabilidade de sair seis no lança-
mento de um dado é 1/6, mas a probabilidade de sair seis, dado que 
saiu um número par, é 1/3. Quando dois eventos A e B são probabi-
listicamente independentes, i.e., quando a probabilidade condicional 
de A dado B é igual à probabilidade de A – P(A|B) = P(A) – então a 
probabilidade da sua intersecção é idêntica ao produto da probabili-
dade dos dois eventos – [P(A|B) = P(A)] → [P(A ∩ B) = P(A) × P(B)]; 
mas, quando dois eventos não são independentes, ou quando a
verificação de um deles contribui para aumentar ou diminuir a
probilidade do outro, o que está em causa é uma probabilidade 
condicional. É isto que sucede quando se considera, como na função 
de Carnap, a probabilidade condicional de uma hipótese dada uma 
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certa evidência.8 A probabilidade condicional de A dado B é-nos dada 
pelo ratio entre certos valores iniciais que agora podemos chamar 
'probabilidades incondicionais ou categóricas': P(A|B) = P(A ∧ B)/P(B), 
quando P(B) ≠ 0.9 Do mesmo modo, o valor da probabilidade indutiva 
de Carnap, usando a sua notação, é-nos dado pela seguinte fórmula:

c (H, E) =
m (E)

m (H / E)

Note-se, todavia, que esta é a fórmula de uma qualquer função confir-
matória. Ou seja, m pode ser dado de diferentes maneiras, definindo 
cada uma delas uma função confirmatória distinta. Por exemplo, m 
pode ser dado por uma função que atribui probabilidades idênticas a 
cada uma das oito descrições de estado; contudo, como vimos acima, 
uma função desse tipo não dá conta do fenómeno da aprendizagem 
indutiva. Carnap defenderá uma medida m*, e uma correspondente 
função c*, em que a atribuição das probabilidades iniciais a cada descri-
ção de estado é feita de maneira diferente. Para isso, Carnap utilizará o 
critério da homogeneidade entre descrições de estado. Por exemplo, 
as descrições 5, 6 e 7 são estruturalmente idênticas, pois nelas dois 
indivíduos partilham a mesma propriedade ¬F, o mesmo podendo 
ser dito das descrições 2, 3 e 4 a respeito da propriedade F. Estes 
conjuntos de descrições de estado, que se distinguem entre si apenas 
pela permutação dos nomes individuais nela contidos, são designadas 
como 'isomórficas'. Carnap defenderá que elas constituem as possi-
bilidades fundamentais do espaço de eventos e que, por esse motivo,

8 A chamada falácia dos jogadores (ou falácia de Monte Carlo) verifica-se quando 
estes se esquecem de que certos eventos são probabilisticamente independentes – 
como no caso de lançamentos diferentes de uma mesma moeda – e acreditam que, 
e.g., a probabilidade de sair cara após uma longa sequência de coroas é maior do 
que a probabilidade de voltar a sair coroa. Na verdade, embora a probabilidade de 
sair coroa cinco vezes seguidas seja 1/32, a probabilidade de sair cara (ou coroa) 
no lançamento seguinte continua a ser 1/2.

9 Esta fórmula é tida por alguns autores como primitiva e apresentada como 
um axioma adicional do cálculo de probabilidades (ver, e.g., Popper 1959b)
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é a elas que, de acordo com o princípio da indiferença, devem ser 
atribuídas as probabilidades iniciais. Carnap designa-as como 'descrições 
de estrutura':

1.  Todos são F (uma descrição de estado);
2.  Dois F’s e um não-F (três descrições de estado);
3.  Dois não-F’s e um F (três descrições de estado);
4.  Todos são não-F’s (uma descrição de estado).

A cada uma destas descrições de estrutura atribuir-se-á a mesma 
probabilidade de 1/4. Às descrições de estado que compõem as des-
crições de estrutura 2 e 3 (menos homogéneas que 1 e 4) é-lhes 
atribuída uma parte igual da probabilidade da descrição de estrutura 
a que pertencem, que será 1/12. Aplicando esta nova distribuição de 
probabilidades, podemos agora constatar que a função c* permite a 
aprendizagem com base na experiência. Para a hipótese ¬Fa, a nossa 
evidência era ¬Fc, e a aplicação destes dados à fórmula c* é ime-
diata. Temos, então, que a probabilidade inicial da hipótese é 1/2, pois 
verifica-se nas descrições de estado 2, 5, 6 e 8; a conjunção entre a 
hipótese e a evidência verifica-se nas descrições de estado 6 e 8, cujo 
peso relativo combinado – respectivamente, 1/12 e 1/4 – é 1/3; e a 
probabilidade inicial da evidência é 1/2, pois verifica-se nas descrições 
de estado 4, 6, 7 e 8. Portanto,

c * (H, E) =
m * (E)

m * (H / E)
=

2
1
3
1

=
3
2

Este resultado vai ao encontro da nossa intuição indutiva: a evidência 
em causa contribui, de facto, para fortalecer o nosso grau de crença 
em H, o qual sofreu um incremento de probabilidade, de 1/2 para 
2/3. Também não é difícil constatar que outros tipos de evidência 
servirão para diminuir o grau de crença em H, como, por exemplo, 
Fb ∧ Fc; neste caso, H sofrerá uma redução de probabilidade, de 1/2 
para 1/4. Por outro lado, uma evidência mais rica, como ¬Fb ∧ ¬Fc, 
incrementará ainda mais a probabilidade de H, que passará de 1/2 
para 3/4. Segundo Carnap, a escolha de c* como função de confir-
mação depende de um aspecto que se verificaria nas nossas práticas 
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indutivas comuns e que consiste em favorecer aspectos de uniformi-
dade no modo como analisamos os universos que são alvo da nossa 
consideração. Existem, contudo, variadíssimas formas de interpretar 
m, as quais poderão discordar significativamente umas das outras, 
embora satisfazendo, todas elas, o critério elementar de permitir a 
aprendizagem através da experiência.

Um dos problemas sérios que esta interpretação enfrenta consiste 
na necessidade de evitar a arbitrariedade na escolha da função confir-
matória. Essa escolha, lembremo-nos, é feita a priori e tem por base 
uma concepção lógica de probabilidade; é, portanto, legítimo supor 
que qualquer arbitrariedade na escolha da função possa minar os 
aspectos essenciais da interpretação. É por este motivo que Carnap 
(1952), apesar de crer que c* tem como vantagem natural a sua simpli-
cidade, generalizou a sua função de modo a obter um continuum de 
funções c com graus de plausibilidade mais ou menos semelhantes. Se 
houver maneira de determinar com alguma precisão os limites deste 
continuum, então é plausível conceder que, pelo menos, grande parte 
dessa arbitrariedade pode ser evitada. Carnap (1963) sugere que 
devemos confiar nas nossas intuições indutivas, as quais constituiriam 
a base ou justificação do conjunto de axiomas que uma determinada 
função confirmatória teria de satisfazer para que pudesse ser admi-
tida na classe das funções consideradas adequadas. O problema é que 
grande parte dos axiomas propostos por Carnap não podem ser tidos 
como verdades lógicas (Fine 1973), pois apesar de neles figurarem 
considerações relacionadas com a admissibilidade, existem também 
outras, como a exigência de que a função convirja para valores de 
frequências relativas (noção que pertence a uma outra interpretação) 
ou de que os processos de aprendizagem indutiva evitem certos tipos 
de dogmatismo (critério de cariz notoriamente psicológico), que 
irão certamente minar o carácter a priori da interpretação lógica.
Além disso, as nossas intuições indutivas podem variar não só de indi-
víduo para indivíduo, mas também consoante o domínio de investi-
gação; se tratarmos de questões no domínio da Física moderna,
as nossas considerações acerca do que aí contam como hipóteses 
plausíveis ou evidência fiável podem ser consideravelmente  diferentes 
daquelas que se aplicam noutros ramos científicos.

O problema da arbitrariedade na escolha da função confirmatória 
surge também quando se trata de seleccionar a evidência relevante 
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disponível.10 Carnap apresenta regras de aplicação para a função c*, 
entre as quais se acha o requisito de evidência total: qualquer frase que 
utilizemos para confirmar uma hipótese deve ser maximamente 
específica, i.e., conter tudo aquilo que há de relevante a respeito dessa 
hipótese. Embora isto soe trivial, temos de nos lembrar que o projeto 
de Carnap é oferecer uma análise sistemática de toda a inferência 
ampliativa e, por isso, convém-lhe efectuar as devidas distinções; ao 
contrário do que acontece com a inferência dedutiva, a passagem das 
premissas para a conclusão numa inferência indutiva não obedece à 
forma argumentativa do acrescento [augmentation]: embora E1 possa 
oferecer, por si só, um forte grau de confirmação para H, E1 jun-
tamente com E2 pode oferecer um grau de confirmação reduzido. 
Ainda assim, é necessário garantir que o requisito de Carnap não seja 
trivial e que o mesmo permita identificar critérios de selecção que, 
por sua vez, permitam identificar aquilo que conta como evidência 
relevante. Como vimos, nos casos em que temos universos e linguagens 
extremamente simples, o requisito parece aplicar-se com facilidade; 
nesses casos, a capacidade de identificar todas as possibilidades funda-
mentais do espaço de eventos permite-nos igualmente identificar de 
forma exaustiva a evidência relevante. O problema surge quando pas-
samos dos casos idealizados para a vida real. Aí, mesmo em contextos 
aparentemente simples, como os jogos de azar, deparamo-nos com 
fenómenos de vagueza que dão novamente origem a arbitrariedades. 
Por exemplo, quando lançamos uma moeda ao ar, tudo o que nos 
interessa saber é se saiu cara ou coroa (temos apenas um objecto e 
duas propriedades). Mas será que existe uma maneira de determinar 
com precisão se coisas como o modo de lançar a moeda, a superfície em 

10 Desde logo, surge de imediato um problema técnico: se o nosso universo 
for infinito e pretendermos confirmar uma hipótese de carácter universal, então, 
por maior que seja a quantidade de evidência recolhida (que será sempre finita), 
essa hipótese não terá, por definição, qualquer chance de ser confirmada. Este 
é um problema análogo ao que já sofria a interpretação clássica: dado que o grau 
de confirmação também nos é dado através de um ratio, se m*(E) tiver um 
valor infinito, então o grau de confirmação será zero. Isto não se compadece 
com a ideia de que existem leis (universais) da natureza que têm um número 
infinito de exemplificações positivas. Para uma maneira de resolver este problema, 
ver Earman (1992); para uma defesa da interpretação de Carnap em geral, ver 
Maher (2010).
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que esta ressalta, ou a quantidade virtualmente infinita de condições 
ambientais em que o lançamento é feito, constituem ou não evidência 
relevante?

A verificabilidade desta interpretação, encontrando-se dependente 
de um simples cálculo que utiliza valores dados a priori, não se mostra 
problemática. Contudo, após uma consideração dos problemas men-
cionados, parece que a arbitrariedade aí encontrada coloca em causa,
quando se trata de hipóteses científicas não-triviais, a relevância dos 
valores obtidos para os grau de confirmação. A possibilidade de construir 
uma linguagem formal suficientemente rica, que dê conta da complexi-
dade dessas hipóteses, poderá ser considerada uma miragem. Aliás, se 
a evidência relevante para confirmar uma hipótese for infinita – como 
no caso nas leis da natureza com exemplificações infinitas – torna-se, 
por definição, impossível regimentar todos esses eventos numa lingua-
gem que será necessariamente finita. Em suma, a interpretação lógica 
dificilmente satisfará o critério da aplicabilidade.11

4 Frequências relativas

É possível que jogadores experientes do séc. XVII, como o Chevalier 
de Méré (ver §2), tivessem não só uma compreensão implícita do 
princípio da indiferença, mas também condicionassem as suas apostas 
à observação da frequência com que certos eventos se verificavam 
em sequências mais ou menos longas dos mesmos. A interpretação 
frequentista captura este fenómeno na própria definição de proba-
bilidade. De acordo com ela, o termo 'probabilidade' aplica-se a uma 
relação entre classes de eventos – P(A, B) – em que A constitui a classe 
de referência e B a classe dos atributos. Por exemplo, A pode ser a classe 
de eventos que consistem em 'lançar a moeda x ao ar' e B a classe de 
eventos que consistem em 'sair cara no lançamento da moeda x'. O 
valor de uma probabilidade consiste, assim, na frequência com que 
um determinado evento, a que está associado um atributo, ocorre 

11 Existe um outro aspecto crítico que não pode deixar de ser mencionado. 
O novo problema da indução de Goodman (1955), e toda a discussão em redor de 
propriedades como 'verdul', mostrou-nos que as teorias puramente sintácticas da 
indução, como a de Hempel (1943), parecem estar condenadas ao falhanço, pois 
a consideração do significado de propriedades como 'verdul' parece ser essencial 
para determinar a fiabilidade das inferências ampliativas que as envolvem.
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numa série de observações repetidas de eventos que pertencem à 
classe de referência; ou seja, as probabilidades são frequências relativas; 
neste caso, a frequência com que sai cara numa série de lançamentos 
de uma moeda x. Mais uma vez, os nossos valores de probabilidade 
são-nos dados através de proporções. Se PA(B) representar a proporção 
de A’s que também são B’s, então, para quaisquer A e B,

P(B) = PA(B) = #(B ∧ A’s)/# (A).

Esta interpretação, sistematicamente desenvolvida por Venn (1876), 
tornou-se na teoria canónica da probabilidade no contexto científi-
co, encontrando-se na base da análise estatística. As razões para isso 
são claras: apesar de herdar da concepção clássica a ideia de que deve 
ser atribuído o mesmo peso a todos os membros da classe de even-
tos, a concepção frequentista, ao contrário daquela, apresenta real-
mente conteúdo empírico. Agora, os membros dessas classes já não 
são meras possibilidades abstractas, dadas através da aplicação de uma 
regra matemática, mas sim uma sequência de eventos observáveis; ou 
seja, já não estamos a falar de desfechos possíveis, mas sim de desfechos 
actuais. Quando os valores das probabilidades iniciais nos são oferecidos 
empiricamente, as probabilidades finais não são o resultado de um pro-
cedimento meramente analítico, mas sim frases ou proposições acerca 
do mundo, em cujo valor preditivo parece ser razoável confiar. Nesta 
medida, o frequentismo parece também oferecer uma explicação mais 
completa daquilo em que consiste a crença racional.

Estas considerações sugerem que a aplicação do frequentismo a 
questões como as que foram apresentadas em §1 é simples e imediata. 
Por exemplo, a probabilidade de os fumadores desenvolverem cancro 
do pulmão consiste na proporção do número de fumadores que desen-
volvem cancro do pulmão para a população de fumadores em geral. A 
imensidão de dados estatísticos que temos ao nosso dispor neste tipo 
de casos faz-nos confiar na ideia de que estes valores correspondem 
à realidade objectiva do mundo. Contudo, se considerarmos o caso 
aparentemente mais elementar do lançamento de uma moeda, os pro-
blemas da interpretação frequentista começam a tornar-se claros. 
Dado que as frases de atribuição de probabilidade são empiricamente 
inferidas, espera-se também que elas possam ser empiricamente testa-
das. Por exemplo, todos aceitamos como racional e justificada a crença 
de que a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda 
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não-viciada é 1/2. Podemos efectuar várias séries de lançamentos para 
tentar confirmar a nossa hipótese, embora saibamos à partida o que irá 
suceder: independentemente do número de lançamentos de cada série, 
obteremos resultados que não confirmarão a nossa hipótese – em várias 
séries de lançamentos as frequências irão certamente variar, ainda que 
possam, a maioria delas, situar-se perto de 0,5. Portanto, o problema 
mais imediato do frequentismo é que não nos oferece qualquer tipo de 
critério para que possamos fazer uma distinção entre séries que podem 
indiciar um desvio relativamente à nossa crença inicial, de séries que, 
de facto, apresentam resultados conformes ao esperado.

Este problema pode ser formulado de uma maneira mais concreta: 
suponhamos que em dez lançamentos obtemos apenas duas caras; 
como acreditamos que existe uma probabilidade, embora pequena, de 
isto acontecer com uma moeda não-viciada, não encaramos este resul-
tado como uma evidência imediata de que ela o possa estar. Contudo, 
apesar do que a nossa intuição nos possa dizer, não existe maneira de 
saber quão longa terá de ser a série para que a mesma ofereça um 
resultado que corresponde à realidade objectiva dos factos; de outra 
maneira, não existe maneira de saber qual o tamanho adequado da 
nossa classe de referência.

Existem inúmeros outros problemas associados ao frequentismo, 
tal como foi aqui apresentado. Segue-se dele, por exemplo, que acerca 
de uma moeda que nunca foi lançada não faz sentido perguntar qual é 
a probabilidade de sair cara; por outro lado, a frequência relativa com 
que sai cara num único lançamento só pode ser 0 ou 1. Estes são exem-
plos do chamado problema do caso único, o qual pode ser generalizado de 
maneira, por exemplo, a obter-se o problema dos dois casos: a frequência 
relativa com que sai cara numa série de dois lançamentos só pode ser 0, 
1/2 ou 1. Isto sugere que, dependendo da cardinalidade da nossa classe 
de referência, é possível que nos escapem probabilidades intermédias 
importantes. Mais, existem casos em que faz intuitivamente sentido 
atribuir probabilidades – como a probabilidade de o indivíduo x vir a 
obter um doutoramento em Filosofia – que não são apenas únicos, mas 
também irrepetíveis. Para estes problemas, o frequentismo não consegue, 
por definição, oferecer uma resposta.

Uma solução para estes problemas pode surgir da constatação de 
que à medida que o tamanho da série de eventos vai aumentando, as 
flutuações das frequências relativas vão-se tornando cada vez mais 
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pequenas, convergindo para um valor que se aproxima da 'probabili-
dade real de um certo evento. Este tratar-se-ia de um fenómeno empirica-
mente verificável, conhecido como lei dos grandes números (ou lei empírica 
do acaso), que se encontraria na base do pressuposto que fundamenta 
uma versão mais sofisticada de frequentismo. Esse pressuposto é o de 
que o valor das frequências relativas é dado por um limite.

Hans Reichenbach, em The Theory of Probabililty (1949), inseriu 
a justificação de uma regra indutiva específica no contexto mais 
geral da formulação de uma teoria da probabilidade. A regra indutiva 
de Reichenbach, designada 'indução por enumeração' (IE), segue-se 
directamente da aplicação do referido pressuposto. Supondo-se que 
temos uma sequência infinita de eventos A, queremos inferir o limite 
da frequência relativa com que estes eventos exibem o atributo B:

(IE) Seja Fi(A, B) = j/i a frequência (j) relativa de B numa sequência
A de eventos (i). A partir de F i(A, B) = j/i podemos inferir 
lim
n → ∞ 

Fi(A, B). Se esse limite existir, então P(A, B) = lim
n → ∞ 

Fi(A, B).

Assim, à medida que n vai aumentando, espera-se que o intervalo 
de exactidão com que o limite é inferido vá diminuindo, idealmente 
convergindo para 0, e que a frequência relativa vá sendo corrigida 
até corresponder ao seu 'valor real'.12 Este tipo de frequentismo, 
denominado infinitista (ou hipotético) – por contraste com a sua 
versão finitista – é defendido com o intuito de resolver o problema 
da verificação empírica das frases de atribuição de probabilidade. 
Ao depender da postulação de uma frequência relativa limite, o 
frequentismo infinitista exclui a necessidade de fazer depender essa 
verificação da observação de séries actuais de eventos, seja qual 
for ou seu tamanho. Ao introduzir-se este elemento contrafactual, 
basta supor que, caso a moeda fosse lançada um certo número n de 
vezes, a frequência relativa iria convergir para um dado limite, o que 
constituiria evidência para a conclusão de que estaríamos perante 
uma moeda normal ou uma moeda viciada.

12 Está-se aqui a utilizar o conceito de limite de acordo com a definição 
matemática de limite de uma sequência: a sequência fn (n = 1, 2, 3, …, n) possui um 
limite L à medida que n se aproxima de infinito se, e somente se, para qualquer 
número positivo ε, por muito pequeno que ε seja, existe um número N tal que, 
se n > N, então |fn − L| < ε .
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Mesmo admitindo que a versão infinitista consegue resolver o 
problema, outros talvez mais graves possam surgir. Desde logo, o 
carácter empírico da interpretação frequentista parece evaporar-se: 
se a probabilidade é dada por uma série de observações que se 
estendem até ao infinito, então a verificação dessa probabilidade 
pode ser feita se, e somente se, formos capazes de observar uma 
série infinita de eventos. Ora, como só é possível observar partes ou 
sequências finitas dessa série, torna-se impossível verificar uma 
frase de atribuição de probabilidade; ou seja, é extremamente 
contestável que a lei dos grandes números tenha realmente conteúdo 
empírico. Daqui torna-se plausível concluir que uma frase de 
atribuição de probabilidade não tem conteúdo empírico. Ainda que 
a utilidade do conceito de limite (de uma função ou de uma sequên-
cia) seja evidente no contexto matemático, a sua aplicação às ciên-
cias empíricas não está isenta de problemas. von Mises (1957), 
defendendo a versão hipotética de frequentismo, sugeriu que a 
aplicação de sequências infinitas a eventos físicos consiste numa 
idealização, não muito diferente daquela que se verifica quando 
se aplicam outros conceitos matemáticos às ciências naturais. A 
ideia fundamental consiste em interpretar a teoria da probabi-
lidade como um ramo das ciências empíricas, do mesmo modo 
que a Geometria, enquanto teoria matemática, pode ser considerada 
como o ramo formal de uma ciência empírica, a Geometria Física. 
A analogia com a axiomática do cálculo de probabilidades parece 
ser clara: uma geometria formal é um conjunto de frases derivadas 
de axiomas em que ocorrem termos primitivos como 'ponto', 
'linha', 'plano', etc., os quais carecem de interpretação física. Uma 
Geometria Física, por seu lado, é um conjunto de frases com con-
teúdo empírico, que trata das relações entre as posições de objectos 
físicos, obtidas por via de uma interpretação semântica dos termos 
primitivos cujas definições são dadas através de coordenadas 
[coordinative definitions].

Hempel (1935: 97-8) (ele próprio um frequentista finitista) 
contestou a analogia estabelecida por von Mises, apresentando 
o seguinte exemplo: testar a hipótese de que um certo objecto é 
uma esfera homogénea depende da realização de um número infi-
nito de observações relacionadas com as consequências testáveis 
que se seguem dessa hipótese, i.e., da realização de um número 
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infinito de medições. À medida que vamos efectuando tais 
medições, a nossa hipótese de que estamos perante uma esfera 
vai sendo confirmada, até chegarmos a um ponto em que, por 
motivos pragmáticos, efectuamos uma idealização e concluímos 
'estamos perante uma esfera'. Contudo, nada disto parece apli-
car-se ao caso das probabilidades: a existência de um limite de 
uma sequência infinita não nos oferece quaisquer consequências 
empíricas testáveis, pois tudo o que temos à nossa disposição são 
sequências finitas cujas características (a frequência de atribu-
tos nelas observadas) de nada nos servem para confirmar o valor 
da probabilidade limite. Se for verdade que é impossível testar 
empiricamente atribuições de probabilidade limite, isso parece 
comprometer a aplicabilidade do frequentismo hipotético no 
que respeita ao modo como lida com a relação entre o cálculo de 
probabilidades e a racionalidade da crença.

von Mises (1957: 82-6) não ficou particularmente impressio-
nado com o exemplo de Hempel e continuou a defender que a 
testagem de atribuições de probabilidade não é diferente da que 
se verifica noutros ramos científicos. Por exemplo, apesar de 
apenas se poder oferecer medidas finitas de peso e volume de 
uma substância, o limite do ratio peso/volume, para um volume infinita-
mente pequeno, será tão indefinido quanto o limite de uma frequên-
cia relativa numa série infinita.

Colocando este problema no contexto da justificação de regras 
indutivas, talvez seja possível identificar a razão pela qual tanto 
Reichenbach quanto von Mises parecem não se preocupar demasi-
ado com a questão da verificação empírica. De facto, a regra da 
indução por enumeração, utilizada para inferir frequências relati-
vas, é especificada para os elementos iniciais (i) de uma qualquer 
série A (Reichebach 1949: 446). von Mises, por seu lado, impõe 
certas restrições sobre as sequências utilizadas para se fazerem 
essas inferências, apresentando alguns axiomas que nos permitem 
seleccionar aquelas que apresentam as propriedades que explicam
as regularidades do comportamento de certas sequências actuais. 
Estas sequências infinitas, designadas como ‘colectivos’ (von Mises 
1957: 11), são entidades matemáticas abstractas que não existem 
na natureza. A hipótese por detrás da regra indutiva de Reichenbach, 
e dos colectivos de von Mises é a de que as regularidades de certas 
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sequências se explicam por estas serem os segmentos iniciais de 
séries infinitas. Contudo, esta hipótese talvez não passe de pensamento 
positivo [wishful thinking], pois não é fácil discernir nela qualquer 
conteúdo empírico.

Tal como na interpretação lógica se verificavam problemas 
de arbitrariedade na escolha da função confirmatória, também 
o frequentismo hipotético enfrenta problemas de arbitrariedade 
na escolha de uma regra para inferir frequências relativas. Existe 
um conjunto infinito de regras que partilham com a indução 
por enumeração uma característica não só desejável, mas também 
essencial para a justificação da interpretação frequentista: à 
medida que a série se aproxima de infinito, a regra utilizada produz 
resultados que convergem para o limite da frequência relativa. A 
indução por enumeração vai buscar esses valores às frequências 
relativas observadas, estabelecendo com uma certa margem ε de 
exactidão o valor do limite. Contudo, existem outras regras que 
produzem valores distintos e que, à medida que a série se estende 
para infinito, convergirão para o valor obtido pela indução por 
enumeração. Reichenbach (1959: 447) designou estas regras 
como assimptóticas. A sua definição pode ser dada da seguinte 
maneira (Salmon 1966: 88): seja Ii o valor inferido por uma regra 
indutiva R, com base numa série de tamanho n; R será assimptóti-
ca se, e somente se,

Ii (A, B) − Fi (A, B) → 0, quando n → ∞.
Isto significa que todas as regras assimptóticas oferecem valores 
que convergem uns para uns outros. O problema reside no facto 
de este conjunto de regras ser de tal modo extenso que a desejada 
propriedade da convergência não é uniforme entre elas. Por exem-
plo, umas poderão atingir mais depressa do que outras a desejada 
convergência com a frequência limite. Desejar-se-ia, no entanto, 
encontrar uma maneira de provar que a indução por enumeração 
atinge essa convergência de uma maneira mais rápida do que as 
outras regras e que, por esse motivo, o frequentisto de Reichenbach 
seria aquele que mais adequadamente obedece ao critério da veri-
ficabilidade. Contudo, não existe qualquer prova de que isso seja 
realmente o caso.
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A escolha da regra para inferir frequências relativas não é o único 
problema de arbitrariedade que o frequentismo enfrenta, tanto na 
sua versão finitista como na sua versão hipotética. O elemento relacio-
nal do conceito de probabilidade, que a interpretação pretende captar, 
é dado através da relação que se verifica entre duas classes: a classe de 
atributos e a classe de referência; ou seja, quando falamos de frequên-
cias relativas, estas encontram-se sempre relativizadas a uma classe 
de referência. O problema aqui trata-se de saber como selecionar 
adequadamente a classe de referência. Quando tentamos determinar 
a probabilidade de um qualquer indivíduo desenvolver cancro do
pulmão, temos de nos perguntar se a classe de referência adequada 
é simplesmente a classe dos fumadores. Ora, um indivíduo x, para 
além de ser fumador, possui outras características que podem ou não 
ser estatisticamente relevantes: é homem, tem mais de sessenta anos, 
tem historial familiar de doenças oncológicas, é professor de Filosofia, 
gosta de cinema francês, etc.13 Portanto, quanto maior e mais rico for 
o conjunto de dados estatísticos à nossa disposição, mais facilmente 
se poderá identificar adequadamente a classe de referência. Por outro 
lado, quanto mais homogénea for a classe de referência, i.e., quanto
menor for o número de propriedades estatisticamente relevantes, 
mais facilmente seremos capazes de fazer uma subdivisão da classe 
de referência. Os jogos de azar, como o lançamento de moedas ou 
dados, oferecem-nos os exemplos mais claros de classes de referências 
homogéneas; consideramos que não é prático, e talvez nem sequer 
relevante, saber quantas gramas de pratas tem a moeda, se é nova 
ou velha, se foi lançada de manhã ou à noite, etc.14 É possível que em 
condições ideais consigamos determinar com precisão o resultado de 
um lançamento, mas na maioria das situações relevantes não temos difi-
culdade em encontrar a classe de referência adequada, mesmo quando 
as circunstâncias não permitem obter esse resultado ou quando os valores 
em causa não compensam os custos da obtenção de dados precisos.

13 Para uma dada classe de referência A e um atributo B, e uma dada carac-
terística C, se P(B|A ∧ C) ≠ P(B|A), então C é estatisticamente relevante para a 
ocorrência de B em A.

14 Supõe-se que a homogeneidade de uma classe de referência contribui para 
dificultar a batota e tornar um jogo o mais justo possível para todos os jogadores 
envolvidos, ceteris paribus.
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Considerando, assim, que existem vários aspectos práticos a ter 
em conta na escolha de uma classe de referência, não admira que se 
verifique alguma arbitrariedade nessa escolha, a qual terá efeitos na 
fiabilidade das nossas inferências ampliativas, tornando-se, por isso, 
mais fraca a relação que se verifica entre as frequências relativas e 
a justificação das nossas crenças. Apesar de não se dever exagerar a 
importâncias deste tipo de arbitrariedade, até porque argumentos 
análogos podem ser avançados contra as interpretações atrás con-
sideradas, a verdade é que existe um problema com os casos úni-
cos irrepetíveis. Nestes, parece haver duas possibilidades: ou, por 
definição, não existe classe de referência, ou, mesmo que consiga-
mos encontrar algo que se lhe assemelhe (indivíduos que se encon-
trem em circunstâncias semelhantes às de x), os nossos esforços ten-
derão a produzir resultados pouco credíveis. A questão é que, para os 
frequentistas em geral, falar de probabilidades em casos deste género 
não faz qualquer tipo de sentido.15

5 Propensões

A origem desta interpretação é usualmente atribuída a Popper (1957), 
embora a ideia central da mesma se encontre já em Pierce (1878). 
Para este, quando atribuímos uma probabilidade a um evento do 
tipo 'sair seis no lançamento de um dado', o que estamos a fazer é 
a atribuir ao(s) dado(s) uma certa propriedade física – designada 
como um 'seria o caso' [a would be] – que faz com que o dado exiba 
um determinado comportamento que pode ser interpretado como 
um efeito ou consequência dessa propriedade. Mais, Pierce afirma 
que essa propriedade não se manifesta numa qualquer série finita de 
lançamentos. Este aspecto da sua concepção encontra-se relacionado 
com a tentativa de romper com a sua adesão prévia ao frequentismo 
finitista de Venn (1876). Segundo Pierce, para que a propriedade em 
causa se manifestasse plenamente, o dado teria de ser submetido a 
uma série infinita de lançamentos [trials], os quais partilhariam entre si
um determinado conjunto de características, resultando daí uma fre-
quência relativa infinita de 1/6. O ponto que importa aqui reter é a 

15 Para uma discussão exaustiva de argumentos contra as duas versões de 
frequentismo, ver Hájek (1997, 2009).
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suposição de que essa série de lançamentos apresenta um conjunto 
de características que determinam uma configuração física [set-up] 
específica – e.g., um modo de lançar a moeda e as circunstâncias 
ambientais em que esse evento decorre – e que esses lançamentos são 
probabilisticamente independentes uns dos outros.

O termo 'propensão', utilizado para designar a propriedade postu-
lada por Pierce, surge mais tarde com Popper. O aspecto em que a 
concepção de Popper difere da de Pierce consiste na identificação 
do objecto que possui a propriedade em causa. Para Pierce, era o 
próprio dado que exibia essa propensão, disposição ou tendência. 
Para Popper, essa propensão é agora atribuída não ao próprio objecto, 
mas sim à configuração física em que os lançamentos têm lugar. Ou 
seja, são as condições experimentais em que a sequência é produzida 
que possuem essa disposição. As similitudes com a interpretação fre-
quentista são notórias, pois já para von Mises as probabilidades, ou  
frequências relativas, eram propriedades das séries. Popper (1959a) 
argumenta, com efeito, que a posição frequentista colapsa na sua 
própria concepção de probabilidade, se o frequentista estiver dispos-
to a admitir que os valores das frequências relativas são explicados 
pelas condições experimentais.

A motivação de Popper para desenvolver a sua interpretação foi a 
tentativa de fazer sentido do conceito de probabilidade quando apli-
cado a fenómenos quânticos, onde se verificariam tendências que, 
segundo ele, só poderiam ser explicadas através de uma noção 
objectiva de probabilidade, alicerçada em propensões físicas e despida 
do que ele designava como 'elementos irracionais e subjectivos de
natureza metafísica' (Ibid. 31). Como tal, a sua interpretação permitir-

-lhe-ia lidar com um problema que o frequentismo tinha dificuldade 
em resolver: a atribuição de probabilidades a eventos únicos [single-case
events] – e.g., a probabilidade de um certo átomo se desintegrar 
[decay] após um certo período de tempo. Não é díficil compreender 
a maneira como esta interpretação lida com questões científicas 
deste tipo: apesar de não existir qualquer classe de referência para o 
fenómeno em causa (suponha-se que se trata de um elemento com um 
vida-média [half-life] de milhares de anos), essa atribuição de probabi-
lidade tem por base a disposição desse elemento para se vir a compor-
tar de uma determinada maneira. Tornar-se-ia, então, desnecessário 
fazer depender a atribuição de probabilidades da observação do modo 
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como o objecto em causa revela o atributo relevante numa série de 
repetições. O carácter empírico da interpretação, quando aplicada 
a eventos únicos, é preservado através da sua conexão com as leis 
da natureza; no caso de uma moeda, seriam as características relacio-
nadas com a sua forma geométrica, juntamente com as leis da Física, 
que permitiriam gerar uma configuração física específica que exibiria 
uma propensão de 1/2 para sair uma das faces em qualquer lança-
mento particular.

Verifica-se, no entanto, uma ambiguidade e resultante tensão na 
maneira como Popper caracteriza a sua interpretação e define propensão. 
Por um lado, trata-se da propensão que certas condições experimen-
tais exibem para produzir sequências que geram frequências relativas 
de longo-prazo [long-run]; por outro lado, trata-se da propensão dessas 
mesmas condições para gerar um evento único:

(...) consideramos agora como fundamental a probabilidade do resultado de uma 
única experiência com referência às suas condições, e não a frequência de resulta-
dos numa sequência de experimentações. Embora admitindo que, desejando 
testar uma frase de atribuição de probabilidade, temos de testar uma sequên-
cia experimental, agora [no caso do evento único] essa frase já não é acerca 
dessa sequência; é uma frase acerca de certas propriedades das condições experi-
mentais ou da configuração experimental’ (Popper 1957: 68).

Esta ambiguidade fez com que a concepção de probabilidade como 
propensão se dividisse em dois ramos distintos; um dos ramos consistiu 
no desenvolvimento de teorias da propensão de longo prazo, de natureza 
finitista, e o outro no desenvolvimento de teorias da propensão de caso 
único.

Gillies (2000) desenvolveu uma teoria do primeiro tipo, em que a 
similitude com o frequentismo de von Mises é de tal forma conspícua 
que, inversamente ao que Popper afirmava, parece justificar a crítica 
de que a teoria das propensões colapsa no frequentismo (Giere 1973). 
Com efeito, a teoria de Gillies estabelece uma relação entre os axiomas 
do cálculo de probabilidades e certas leis empíricas – como a lei dos 
grandes números – não muito distinta da de von Mises. Lembre-mo-

-nos que para este os axiomas eram obtidos a partir dessas leis através 
de um processo de abstracção. Gillies acrescenta a esses axiomas 
outros pressupostos, incluindo uma regra que estabelece um intervalo 
específico cuja violação permite falsificar certas atribuições, argu-
mentando que esses pressupostos justificam as leis empíricas que se 
encontravam na base da interpretação frequentista. Autores como 
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Gillies rejeitam normalmente as teorias de caso único com base na 
ideia de que estas se encontram comprometidas com a ideia de que as 
probabilidades de eventos únicos consistem em crenças parciais que, 
embora podendo estar alicerçadas em factos objectivos, incluindo as 
propensões de longo-prazo, não deixam por isso de conter elementos 
subjectivos (ver discussão em §6). 

Mellor (1971), por seu lado, defendeu uma teoria de caso único com 
base em elementos epistémicos. Para ele, propensões não são proprie-
dades da configuração física em que a experiência decorre – e.g., uma 
moeda e um mecanismo de lançamento – mas apenas de uma parte
dessa configuração. Embora o valor da probabilidade resulte tanto 
das propriedades da moeda como das propriedades do mecanismo, 
a propensão para produzir um certo resultado é atribuída apenas à 
moeda, pois a escolha do mecanismo varia consoante as convenções 
em vigor, tornando-se, por isso, arbitrária. Segundo Mellor, atribuir 
uma propriedade disposicional do objecto à configuração física com-
pleta é desistir da ideia de que uma propensão é algo que está presente
no objecto, independentemente de vir ou não a ser exibida. Os valores 
das probabilidade consistem, assim, em crenças parciais subjectivas, 
constrangidas por factores objectivos relacionados com as proprie-
dades disposicionais dos objectos codificadas pelas leis da natureza. 
Se as interpretações de longo prazo eram criticadas por colapsarem 
no frequentismo, agora as versões de caso único, embora escapem 
a essa crítica, perdem não só a relação com as frequências relativas, 
como  passam ainda a exibir uma relação incerta com a racionalidade 
da crença, dadas as notórias dificuldades em testar empiricamente 
atribuições de probabilidade baseadas em propensões.

O problema mais sério que as teorias da propensão enfrentam 
prende-se com a sua admissibilidade. Desde logo, parece não existir 
uma maneira de garantir que as propensões de caso único obedecem
aos axiomas do cálculo de probabilidades. Humphreys (1985) apresen-
tou um paradoxo que colocou em causa a admissibilidade de qualquer 
uma das teorias da propensão. Com efeito, as propensões não satisfazem 
um dos teoremas do cálculo de probabilidades – o Teorema de Bayes, 
também conhecido como 'lei da probabilidade inversa'. Este impor-
tante teorema permite-nos inverter uma probabilidade condicional: 
P(A|B) = [P(A) × P(B|A)]/P(B); ou seja, se soubermos qual é a proba-
bilidade condicional de A dado B, podemos calcular a probabilidade 
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de A dado B, pois, de acordo com a definição de probabilidade condi-
cional, existe uma simetria de dependência probabilística entre estes 
dois eventos. 

O exemplo de Humphreys (1985: 558) é o seguinte: quando expo-
mos uma placa de metal à radiação electromagnética com um certo 
comprimento de onda, o efeito foto-eléctrico faz com que a placa 
emita electrões de uma maneira indeterminista [ou aleatória], o que 
nos permite afirmar que existe uma propensão p para que a placa 
emita um electrão, dada a sua exposição à radiação. Torna-se, pois, 
legítimo perguntar se existe uma propensão da placa de metal para 
ser exposta a tal radiação, dada a emissão de um electrão. Ora, se 
estas 'propensões condicionais' forem medidas através de probabi-
lidades condicionais, então, para descobrir o valor desta segunda 
propensão, basta aplicar a lei da probabilidade inversa. Contudo, 
quando lidamos com propensões, este procedimento oferece-nos 
uma resposta incorrecta: a propensão do metal para ser exposto à 
radiação, dada a emissão do electrão, é idêntica à propensão incondi-
cional do metal para ser exposto à radiação; ou seja, verifique-se ou não 
o evento condicionador, tal não afectará de modo algum a propensão 
do evento condicionado.

Exemplos mais prosaicos ajudam-nos a compreender melhor o apa-
rente absurdo da situação. Faz sentido falar da propensão do comboio 
para chegar a horas, dado que partiu no horário previsto. Contudo, 
não faz sentido falar da propensão do comboio para partir no horário 
previsto, tendo em conta que chegou a horas. O diagnóstico desta 
assimetria entre probabilidades condicionais e propensões encontra-se 
relacionado com a dimensão temporal destas últimas. Com efeito, as 
propensões parecem funcionar de uma maneira causal, pois a exibição 
de um determinado comportamento é interpretada como sendo o 
efeito de uma propriedade física, viz. propensão, do objecto. Portanto, 
do mesmo modo que a relação de dependência causal é assimétrica,
as propensões exibirão também essa assimetria.

Uma maneira natural de lidar com o problema da admissibilidade 
de uma interpretação consiste em modificar a axiomática do cálculo 
de probabilidades. A axiomatização de Popper, por exemplo, altera 
a definição de probabilidade condicional, tal que no seu sistema 
o seguinte teorema é falso: se a probabilidade de B dado A existe, então 
existe também a probabilidade de A dado B. Contudo, uma manobra deste 
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tipo não só tem um sabor ad hoc, mas deixa-nos ainda a questão de 
saber se uma tal axiomática apresenta uma plausibilidade intuitiva 
que permita estabelecer uma ligação apropriada entre os axiomas da 
teoria da probabilidade e as leis empíricas que Popper certamente 
deseja preservar. 

Uma outra alternativa para resolver o problema da admissibilidade 
consiste em dividir as probabilidades em dois tipos distintos. Por um 
lado, teríamos um conceito de probabilidade baseado apenas em 
relações de dependência evidencial, as quais se encontrariam na base 
da análise estatística; por outro, teríamos probabilidades que incor-
porariam elementos de natureza causal, sendo as propensões identi-
ficadas com as relações de dependência causal entre eventos. Fetzer 
(1981), com base nesta estratégia, apresentou uma axiomática própria 
para as probabilidades causais – classificada como 'não-standard' – que 
diverge consideravelmente da de Kolgomorov, mas que evita o paradoxo 
de Humphreys.

Muitos dos problemas que as teorias da propensão enfrentam 
parecem estar relacionadas com a vagueza com que o conceito é 
apresentado, pois na verdade é difícil saber exactamente em que con-
sistem tais propriedades. Essa vagueza dificulta certamente a análise 
das teoria apresentadas. As teorias de longo-prazo, por exemplo, 
estabelecem uma série de postulados relacionados com as condições 
experimentais que dificilmente se deixam verificar empiricamente, 
nomeadamente, que essas condições são de algum modo estáveis ou 
que cada ensaio é probabilisticamente independente dos restantes. 
Se as propensões atribuídas aos mecanismos experimentais são difíceis 
de identificar, as propensões atribuídas a casos únicos não são mais 
facilmente reconhecíveis. Ao considerarmos exemplos familiares, 
este fenómeno torna-se fácil de compreender. Embora os cientistas 
possuam um grande número de dados objectivos que permitem iden-
tificar uma relação entre o fumo de cigarro e o cancro do pulmão, 
dificilmente encontrarão uma resposta se questionados acerca da 
propensão de um certo indivíduo para desenvolver cancro quando 
comparado com qualquer outro indivíduo nas mesmas circunstâncias.



Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica Edição de 2021

Probabilidade                          33   

6 Interpretação subjectiva

Muitas das nossas crenças admitem graus, i.e., temos o que se podem 
chamar 'crenças parciais' [credences]. Por exemplo, acredito fortemente 
que o Sporting CP (SCP) será o campeão português de futebol 
sénior na época 2020-2021. Contudo, não tenho a certeza de que 
tal será o caso, tal como não tenho a certeza, embora acredite for-
temente, que a Relatividade Geral de Einstein é verdadeira. Se as 
minhas crenças admitem graus, então esses graus talvez possam ser 
especificados ou medidos com rigor. A interpretação subjectiva de 
probabilidade diz-nos que as probabilidades medem graus de crença, 
nomeadamente, os graus de crença de um agente na verdade de uma 
proposição. Segue-se que o domínio das funções de probabilidade 
será composto por outro tipo de entidades que não eventos. A nossa 
ontologia terá de ser alterada e, portanto, esse domínio passará a ser 
agora constituído por proposições (ou, se quisermos, por frases de 
uma linguagem formalizada). Isto implica uma revisão dos axiomas 
de Kolgomorov:

Kolgomorov 1’:   1 ≥ P(A) ≥ 0, para todo o A ∈ Ω.
Kolgomorov 2’:   Se A for uma tautologia, então P(A) = 1.
Kolgomorov 3’:   Se A e B forem logicamente incompatíveis, então

P(A ∨ B) = P(A) + P(B), para todo o A ∈ Ω e 
todo o B ∈ Ω.

As probabilidades passam agora a ser um tipo de fenómeno mental e 
já não, por contraste com o frequentismo, propriedades objectivas 
de sequências de eventos. Isto permite resolver de imediato o problema 
do caso único, pois agora não é necessário determinar classes de 
referência. Se eu afirmar que existe uma probabilidade 0.7 de o SCP 
vir a ser campeão, isso significa que o meu grau subjectivo de crença 
em como o SCP será campeão é de 0.7. Contudo, dado o carácter 
mental das probabilidades subjectivas, surgem de imediato outros 
problemas; naturalmente, essa mentalidade irá variar de indivíduo 
para indivíduo. Sem qualificação, a interpretação subjectiva não coloca 
quaisquer restrições aos graus de crença dos agentes e, a fortiori, à 
relação entre os graus de crença e a racionalidade desses agentes. De 
facto, a tese de que dois agentes com graus de crença completamente
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distintos podem ser considerados racionais é, no mínimo, contra-intui-
tiva. E, no entanto, tal possibilidade é admitida pela interpretação 
subjectiva. Por esse motivo, torna-se necessário impor uma condição 
sobre esses graus de crença: sejam estes quais forem, os mesmos têm 
de obedecer aos axiomas do cálculo de probabilidades; ou seja, para 
que os graus de crença possam ser identificados como probabilidades, 
eles têm de cumprir o critério da admissibilidade.16

A interpretação subjectiva foi concebida por Frank Ramsey (1926) 
e posteriormente desenvolvida por de Finetti (1937). A ideia que está 
na sua base surgiu da constatação de que existe uma relação estreita 
entre as nossas preferências, reveladas pelo nosso comportamento
observável (viz, acções) e as nossas crenças. Mais precisamente, os nossos 
graus de crença são revelados por um tipo específico de comporta-
mento: as nossas escolhas entre pares de apostas. Por exemplo, mais 
forte for a minha crença em como o SCP vai ser campeão, maior será 
a minha tendência para aceitar uma aposta com odds desfavoráveis 
para esse evento [as odds são o ratio que determina o valor a receber 
caso se vença a aposta].17  Considere-se um exemplo simultanea-
mente esclarecedor e rigoroso, em que se pede a um agente que faça 
uma escolha entre o seguinte par de apostas:

a)  Se o SCP for campeão, pagas-me uma refeição completa num
restaurante à minha escolha; caso contrário, não ganho nada.

b) Se o SCP não for campeão, pagas-me uma refeição completa num
 num restaurante à minha escolha; caso contrário, não ganho nada.

Se o agente for eu próprio, então aceitarei a aposta a, de onde se pode 
legitimamente concluir que o meu grau de crença em como o SCP 
será campeão é maior do que o meu grau de crença em como não o 
será. Por outro lado, se um agente for indiferente entre as duas apostas,

16 Se há uma tese bem-estabelecida em Psicologia experimental é a de que os 
graus de crença (e as preferências) dos agentes violam sistematicamente os axiomas 
do cálculo de probabilidades (e da preferência). Ver, e.g., Kahneman et. al (1982).

17 Esta afirmação está sujeita a uma condição ceteris paribus. Um agente com 
gosto pelo risco, ou que esteja urgentemente necessitado de fundos, pode decidir 
apostar fortemente num evento com odds desfavoráveis, ainda que a sua crença na 
verificação desse evento seja fraca.



Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica Edição de 2021

Probabilidade                          35   

é legítimo concluir que ele atribui uma probabilidade de 1/2 a ambas 
as hipóteses.

Dada esta ilustração da relação verificada por Ramsey, torna-se 
óbvio o seguinte: um agente cujas probabilidades subjectivas violem 
o cálculo de probabilidades, encontra-se sujeito a obter pouco sucesso 
nas suas apostas ou a sofrer perdas certas. Exemplos muito simples 
ilustram este fenómeno: suponha-se que decidimos apostar 100€ em 
p com odds de 9/10; e, simultaneamente, 100€ em ¬p com odds de 
1/2. Ora, se p se verificar, ganhamos 10€ na primeira aposta e per-
demos 50 € na segunda; se ¬p se verificar, ganhamos 50 na segunda, 
mas perdemos 90 na primeira. Em qualquer caso, perdemos sempre 
40€. Este resultado deve-se a uma violação do axioma 3’. Se este 
conjunto de apostas nos tivesse sido oferecido por um bookie [corretor 
de apostas], então dir-se-ia, em linguagem do meio, que tínhamos 
sofrido um dutch book. Isto significa que, se as nossas probabilidades 
subjectivas forem inconsistentes (por referência ao cálculo de probabi-
lidades), torna-se possível a um bookie engenhoso explorar essas 
probabilidades e fazer-nos aceitar um conjunto de apostas que nos 
garante uma perda certa.

de Finetti (1937) utilizou um argumento pragmático para justificar
a interpretação subjectiva. Um argumento pragmático serve para 
nos demonstrar o seguinte: caso um agente viole um certo número 
de condições, ele pode ser levado a agir de um modo tal que, sejam 
quais forem as suas preferências, a sua acção conduzi-lo-á a uma perda 
certa. No caso do argumento dutch book, as condições em causa são as 
que se aplicam aos graus de crença dos agentes. Para se compreender 
com algum detalhe como funciona este argumento, é primeiro 
necessário introduzir dois conceitos: o de valor justo de uma aposta e 
o de quociente de uma aposta. Supõe-se que cada aposta tem um valor 
justo (único), o qual consiste no preço que um determinado agente 
está disposto a pagar por ela ou a vendê-la; ou seja, se 100€ for o 
preço de uma aposta, então este será um preço justo para um dado 
agente se, e somente se, ele estiver disposto a agir com base nele, seja 
como comprador ou vendedor da aposta. O quociente de uma aposta 
consiste no ratio entre o valor justo da aposta e o valor daquilo que 
está em jogo. Por exemplo, se o preço que estou disposto a pagar por 
uma aposta em que ganho 10000€, se o SCP for campeão, for 1000€, 
o meu quociente de aposta é 1000/10000 = 0,1. 
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O argumento funciona da seguinte maneira: seja A um conjunto 
inicial de frases acerca de eventos cuja obtenção é incerta; pede-se, 
então, ao agente que determine quocientes de aposta não só para todos 
os eventos x1, x2, x3, …, xn, pertencentes a A, mas também para 
todos os compostos verofuncionais, pertencentes a um conjunto F(A), 
formados por esses eventos. F(A) é designado como o fecho de de Finetti 
do conjunto inicial de frases.18 Com estes dados à disposição, é possível 
deduzir os graus de crença do agente para todos os membros de F(A) 
e descobrir se esse agente se encontra ou não imune a um dutch book. 
Ou seja, é possível demonstrar o seguinte teorema:

Se não for possível sujeitar um agente a um dutch book usando os 
seus quocientes de aposta para os membros de F(A), então os seus 
quocientes de apostas satisfazem o cálculo de probabilidades.

Ramsey e de Finetti consideravam a teoria das probabilidades como 
fazendo parte de uma teoria da inferência em geral, i.e., como uma 
lógica (clássica) das crenças parciais. Como tal, esta propriedade dos 
quocientes de apostas (ou graus de crença) dos agentes foi tomada não 
apenas como uma condição de consistência e de racionalidade dos 
agentes, mas também como uma condição suficiente para tornar veri-
ficáveis as probabilidades subjectivas.19

Esta justificação não se encontra isenta de problemas. Por compara-
ção com as outras interpretações, e devido à estreita ligação entre a 
condição da consistência e a racionalidade da crença, o seu carácter 
normativo surge realçado. Contudo, o argumento depende de pres-
supostos que nada têm que ver com a racionalidade dos agentes. O 
argumento pressupõe que a preferência dos agentes pelas apostas é 
linear com o seu valor monetário esperado; ou, de outra maneira, 

18 F(A) é definido da seguinte maneira: 1) Qualquer frase encontrada em A 
encontra-se também em F(A); 2) Se as frases X e Y estão em A, então ¬X, (X ∧ Y) 
e (X ∨ Y) também estão em F(A); 3) Se X e Y estão em A, então a frase 'X dado Y ' 
também está em F(A); 4) Apenas está em F(A) aquilo que decorre de 1-3.

19 Na verdade, o teorema dutch book tem duas partes, e de Finetti apenas provou 
a primeira. A segunda parte foi provada por Kemeny (1955): se as probabilidades 
subjectivas de um agente satisfizerem o cálculo de probabilidades, então o agente 
não pode ser vítima de um dutch book. Juntando as duas partes, temos que as proba-
bilidades subjectivas de um agente são consistentes se, e somente se, satisfizerem 
os axiomas do cálculo de probabilidades.
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que os agentes formam as suas preferências de acordo com a regra da 
maximização do valor monetário de uma aposta (ver §2, n. 3). Ora, 
o quão valiosa é uma aposta para um agente depende de vários outros 
factores que variam de indivíduo para indivíduo – e.g., a riqueza que 
o agente possui e os riscos que está disposto a tomar. Joyce (1999: 33) 
descreve este fenómeno de maneira bastante expressiva:

O dinheiro, contrariamente ao que diz o velho adágio, pode comprar a felici-
dade (…), contudo, a taxa de câmbio entre os dois não é constante. O 'valor 
de felicidade' de um dado dólar depende de quantos outros restarão depois 
de ser gasto; o dinheiro vale sempre mais para um pobre do que para um 
príncipe.

Do mesmo modo, a maioria de nós apresenta um grau considerável 
de aversão ao risco, o qual, usualmente, nos faz rejeitar odds alta-
mente desfavoráveis. No entanto, um agente que procura delibera-
damente o risco irá incorporar no valor da aposta o prazer que a 
exposição ao risco lhe proporciona. Será, portanto, no contexto da 
elaboração de uma teoria da acção racional que a justificação irá ser 
elaborada de uma forma mais sofisticada, permitindo, desse modo, 
evitar os problemas mencionados. Neste ponto, as expressões-chave 
são valor de felicidade e utilidade, e a teoria em causa é a que propõe 
o uso da regra da maximização da utilidade esperada como modelo 
de racionalidade instrumental. A justificação da admissibilidade e da 
verificabilidade da interpretação subjectiva será realizada no contexto 
da própria justificação da teoria da utilidade esperada. Savage (1954) 
apresentou um método que permite derivar funções de probabi-
lidade únicas para um determinado agente. Esse método consiste na 
imposição de certas restrições estruturais (ou axiomas) sobre as 
preferências exibidas por desfechos cuja obtenção é incerta. Esses 
axiomas teriam uma validade intuitiva tal que se tornaria plausível 
asseverar que nenhum agente racional os violaria.20 Savage foi, assim, 
capaz de provar o seguinte teorema:

20 Na verdade, essa validade é altamente disputada (ver Tversky 1969). Está-se 
a falar de coisas como 'se o agente prefere A a B e B a C, então prefere A a C; ou, 
para quaisquer dois itens A e B, o agente prefere A a B, B a A ou é indiferente entre 
ambos.
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Se um ranking de preferências satisfizer um certo conjunto de axio-
mas, então existe uma função de utilidade única u para apostas A, 
e uma função de probabilidade única p para estados do mundo E, 
cujo operador associado U(A)= ∑A u(A) × p(E) representa essas 
preferências, na medida em que A é preferida a A’ se, e somente 
se U(A) > U(A’).21

Este teorema garante-nos a existência de uma função de probabili-
dade que representa os graus de crença do agente, obtida a partir da 
sua ordenação de preferências, sejam estas quais forem. O resultado 
de Savage parece estabelecer uma relação mais directa entre as probabi-
lidades subjectivas dos agentes e as suas crenças racionais, pois a regra 
de decisão que se encontrava pressuposta no dutch book é agora 
derivada juntamente com a função de probabilidade do agente. Dado 
que a racionalidade normativa da teoria da decisão consiste na obe-
diência aos axiomas da preferência, segue-se que, dada essa obediência, 
as probabilidades subjectivas do agente serão coerentes.

Tanto o teorema de Savage como o dutch book dependem de dados 
relacionados com as preferências dos agentes por apostas. Supõe-se, 
em ambos os casos, que tais dados são oferecidos pelo comporta-
mento observável dos agentes. Neste ponto surgem dúvidas relacio-
nadas com a verificabilidade das probabilidades subjectivas, ou seja, 
elas são verificáveis apenas para os agentes que estão dispostos a fazer 
escolhas entre apostas. Ora, há agentes que não mostram disposições 
para escolher entre apostas e, no entanto, não deixam, por isso, de 
ter crenças; nestes casos, em que temos agentes 'emocionalmente 
inertes (o exemplo típico é o do monge budista), parece não haver 
maneira de verificar as suas probabilidades subjectivas. Existem, 
contudo, maneiras de contornar este problema. Em primeiro lugar, 
supondo que os agentes 'emocionalmente inertes' também tomam 
decisões, eles têm de ter algumas preferências, se não por apostas, 
por outras coisas para eles importantes (o bem, a justiça, a verdade, 
etc.); com efeito, não se encontra suposta a ideia de que devemos 
tomar o conceito de aposta no seu sentido literal, pois qualquer 
decisão que envolva algum tipo de risco ou incerteza pode ser conside-
rada uma aposta. Howson e Urbach (1993) sugeriram que para determinar 

21  Para uma formulação e demonstração rigorosa do teorema, ver Kreps (1988).
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o valor justo de uma aposta não é necessário sermos parte interessada, 
sendo possível associar esse valor às odds que, do nosso ponto de vista, 
não beneficiam nem o comprador, nem o vendedor.

A objecção mais forte contra a interpretação subjectiva prende-se 
mais com a sua aplicabilidade do que com a sua verificabilidade. 
Mesmo que a interpretação seja verificável, de que nos servem probabi-
lidades que não se encontram constrangidas senão pelo critério da 
coerência? Afinal, a coerência, por si mesma, nada nos diz de rele-
vante acerca do mundo e, no entanto, a justificação ou racionalidade 
das nossas crenças depende da sua relação com os estados de coisas 
que, de facto, se verificam. A resposta tradicional a este problema 
consiste na adopção de uma regra para revermos os nossos graus 
de crença face ao surgimento de nova evidência (Jeffrey 1983). Este 
método, designado por 'condicionalização', usa probabilidades condi-
cionais e interpreta-as como P(H|E): a probabilidade de uma hipótese 
dada uma certa evidência, em que a expressão 'hipótese' é usada para 
designar algo tão simples como 'ele vai apanhar trânsito no caminho 
para casa' ou algo tão complexo como 'E = MC2'. 

A condicionalização funciona da seguinte maneira: dois agentes 
especificam as suas probabilidades iniciais P para H e E, e aplicam o 
Teorema de Bayes (ver §5 ), obtendo o valor de P1(H|E1). De seguida, 
dada nova evidência E2, cada agente volta a aplicar o teorema, tomando 
agora P1 como a probabilidade inicial de H, obtendo um novo valor 
P2(H|E2).22 Espera-se, assim, que através da aplicação desta regra, e 
à medida que for surgindo nova evidência, as probabilidades iniciais 
dos dois agentes, que podem ser radicalmente diferentes, convirjam 
progressivamente para um valor que coincida com aquilo que se 
pode designar como um grau de crença racional.

A condicionalização bayesiana enfrenta diversos problemas. Não 
só a evidência pode revelar-se escassa para que, na prática, se verifique 
convergência entre probabilidades iniciais diferentes, como existem 
ainda problemas técnicos que os subjectivistas têm vindo a tentar 
ultrapassar. Por exemplo, não é difícil verificar que, à medida que 
P(E) vai aumentando, o grau de confirmação que E oferece para H 
vai progressivamente diminuindo. Do mesmo modo, se P(E) = 1, 

22  Para um exemplo da aplicação do Teorema de Bayes à confirmação de 
hipóteses científicas, ver, neste compêndio, Castro e Fernandes (2014).
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como se verifica quando se trata de evidência já experimentalmente 
confirmada, então E de nada servirá para aumentar ou diminuir a 
probabilidade de uma qualquer hipótese recentemente formulada.23

Face a estes problemas, vários autores propuseram maneiras de 
disciplinar (ou calibrar) as nossas probabilidades subjectivas. A ideia 
consiste em encontrar maneiras de tornar mais razoáveis não só as 
probabilidades iniciais, mas também as probabilidades posteriores. 
Uma das maneiras de efectuar essa calibragem consiste em avaliar 
a razoabilidade dos nossos graus de crença comparando-os com as 
frequências relativas associadas ao evento em causa (e.g., Shimony 
1988). Dado que as frequências relativas são conformes ao cálculo de 
probabilidades, e dada a fiabilidade com que se podem efectuar pre-
visões a partir delas, é natural que as nossas crenças convirjam, até 
certo ponto, com essas frequências. De igual modo, a maioria de nós 
tenta regular os nossos graus de crença através da opinião de peritos. 
Gaifman (1988) defendeu um princípio de condicionalização segundo
o qual devemos fazer coincidir as nossas probabilidades subjectivas com 
as probabilidades dos peritos, caso estas estejam à nossa disposição:

P(A|prε(A) = x) = x,

em que P é a função de probabilidade do leigo e pr a função de proba-
bilidade do perito. Este procedimento encontra-se em linha não só 
com as nossas práticas de formação de crenças em geral, mas tam-
bém com aquilo que decorre em contextos institucionais, como é 
caso dos tribunais ou dos processos legislativos. É também possível 
fazer coincidir estes dois métodos de calibragem e identificar as proba-
bilidades dos peritos com as frequências relativas conhecidas. 

Existe ainda um outro princípio, relacionado com a coerência 
diacrónica dos nossos graus de crença, defendido por van Fraassen 
(1995), através de um dutch book diacrónico (pede-se ao agente que 
escolha entre pares de apostas cujos resultados serão conhecidos em 
momentos temporais diferentes). Tal princípio pode ser expresso da 
seguinte maneira:

Pt(A|Pt + Δ(A) = x) = x,

23 Para tentativas de resolução deste problema, ver, respectivamente, Garber 
(1983) e Joyce (1999).
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em que Pt é a função de probabilidade do agente no momento t e
Pt + Δ a função de probabilidade do mesmo agente num momento 
temporal posterior a t. Este princípio diz-nos que, caso o agente tenha 
razões para acreditar que em t + Δ a probabilidade que atribuirá a 
A será x, então ele deve atribuir em t o valor x à probabilidade de A.

Caso se aceite que os argumentos de de Finetti ou de Savage justi-
ficam a interpretação subjectiva quanto à sua admissibilidade e verifi-
cabilidade, estas restrições têm como objectivo justificar a aplicabili-
dade da interpretação, estreitando o mais possível a sua conexão com 
a crença racional e o seu uso na prática científica.

7 Observações finais

Segundo Henri Poincaré (1902), ao pôr-se em causa o cálculo de 
probabilidades, está-se também a pôr em causa a totalidade das 
ciências. Contudo, não existe consenso acerca de qual é a interpretação
adequada do conceito de probabilidade, nem acerca dos axiomas do 
próprio cálculo. Nenhuma das interpretações se encontra imune a 
críticas e, no entanto, cada uma delas capta elementos importantes 
que a maioria dos autores associa ao conceito. Ainda assim, é possível 
reconhecer algumas tendências nesta área de investigação. O frequen-
tismo finitista, por exemplo, encontra-se na base da análise estatística
usada na generalidade das ciências, onde se encontra estabelecido 
como a perspectiva dominante. Por outro lado, é amplamente defendi-
da a ideia de que a condicionalização bayesiana é o modelo que captura 
de forma adequada a lógica da descoberta científica, sendo entendida 
como um progresso em relação a outras teorias como, por exemplo, 
o falsificacionismo de Popper (1959). Ou seja, mesmo aqueles que 
defendem que as probabilidades iniciais usadas na aplicação do
Teorema de Bayes são frequências relativas, a probabilidade final
não pode deixar de ser um grau de crença (Salmon 1966). Por seu lado, 
a teoria das propensões, muitas vezes considerada implausível, 
tem vindo a alcançar recentemente um aumento de popularidade 
(Berkovitz 2015).

No contexto de um empreendimento mais vasto, que consiste 
em tentar estabelecer critérios para determinar qual é a melhor 
sistematização científica do universo – cujos teoremas são leis da 
natureza – o conceito de probabilidade assume também um papel 



Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica Edição de 2021

Diogo Fernandes42

fundamental (Lewis 1994). Não só se admite que algumas dessas leis 
podem ser de natureza probabilística, como também a avaliação das 
sistematizações é feita de acordo com o quão provável é a história 
actual do universo, quando analisada de acordo com cada uma delas. 
De facto, Lewis (1980) estabeleceu um princípio regulador de crenças
parciais que tomaria como input aquilo que ele designou como chances
objectivas (do tipo probabilidades de perito). Estas chances constituiriam
o conjunto total de evidência admissível, num dado momento t, para 
determinar as probabilidades iniciais de um agente racional em t. 
Lewis acabou por identificar tais valores como o resultado do procedi-
mento científico através do qual se tenta identificar as leis da natureza.

Diogo Fernandes
Grupo LanCog, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa
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