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Das opiniões ao cálculo: sobre o tratamento
leibniziano da noção de “provável”

Jorge Alberto Molina*

A exigência de uma disciplina lógica específica que se
ocupara com a investigação do grau de probabilidade foi

por primeira vez com toda força e generalidade colocada por Leibniz
                                                         Moritz Cantor (Cantor, 1965, p. 327)

1 INTRODUÇÃO

Tentaremos mostrar neste trabalho que Leibniz considerou a possibilidade da construção de uma
lógica ampla, suscetível de ser aplicada aos diversos contextos em que até então era usado o termo
“probabilidade”. Na primeira seção veremos que esse termo foi empregado até o século XVII no intuito de
caracterizar um determinado tipo de opiniões. Na seção seguinte mostraremos que a partir daquele século
começou a se falar também de probabilidades em relação à estimação quantitativa de que um determinado
evento viesse a ocorrer no futuro. Nessa transição desde um conceito qualitativo de probabilidade em
direção a um conceito quantitativo, Leibniz teve um papel de destaque. Na última seção nos ocuparemos da
discussão, feita por Leibniz, sobre a probabilidade das hipóteses científicas.

2 UMA NOÇÃO DUAL

Até a metade do século XVII o termo “provável” foi usado para qualificar o que os gregos designaram
com as palavras endoxa (opinião razoável) e semeîon (signo provável). Nos Tópicos Aristóteles (Aristóteles,
1984, p.2) chamou de endoxa (prováveis) as coisas conformes à opinião comum, aquelas aceitas pela
maioria das pessoas, ou pelas mais sábias. As endoxa não fazem parte do saber certo ou episteme. Entre-
tanto elas têm, para o filósofo grego, um valor cognoscitivo que decorre da circunstância de não serem
quaisquer opiniões, senão só aquelas defendidas pelos que reúnam as qualidades morais e intelectuais
apropriadas. Daí em diante o termo endoxa aparecerá ligado a uma autoridade moral ou intelectual.
“Opinião provável” significará, por muito tempo, opinião defendida por uma autoridade e por consequência
opinião razoável.

Para os antigos e os medievais as qualidades morais e intelectuais das autoridades que sustentam
uma opinião abonam sua verossimilhança. É nesse sentido que Santo Tomás de Aquino, no seu comentário
aos Primeiros Analíticos de Aristóteles, se refere às opiniões prováveis como opiniões razoáveis (In An Post
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1.38 n. 258 apud Hacking, 1995, p. 37). “Probabilidade” teve por muito tempo um significado ligado à
opinião aprovável. A própria etimologia da palavra indica isso: “probabilidade” deriva do verbo “probo”
que significa em latim clássico: aprovar, encontrar bom, como também, tornar acreditável, fazer aceitar,
verificar e experimentar (Gaffiot, 1934, p. 1241).

As qualidades das autoridades (juristas) que têm emitido determinada opinião sobre um tópico
jurídico, assim como as qualificações das testemunhas, são trazidas para apoiar as conclusões (o veredic-
to) de uma argumentação jurídica. No âmbito forense não se outorga o mesmo peso ao depoimento do
malfeitor que ao do homem do bem, e julgamos mais verossímil e mais digno de aprovação esse último. Na
sua Retórica, Aristóteles colocou o testemunho, junto com as confissões obtidas sob tortura dentro das
provas extra-técnicas que são as que não dependem da técnica retórica (Aristóteles, 1990, p. 174). Para a
compreensão do que exporemos, é importante ter presente esta relação com o Direito, pois Leibniz chegou
a se interessar pela probabilidade a partir da análise da argumentação jurídica e só depois, vinculou seus
esforços com as investigações matemáticas de Pascal e Fermat sobre os jogos de azar.

A tradição que veio de Aristóteles se ocupou do provável também dentro de um contexto diferente
daquele das opiniões: a análise dos signos. Aristóteles define o signo como uma coisa que remete a outra:
seu designado. O filósofo grego distinguiu na sua Retórica (Aristóteles, 1990, p. 186) entre dois tipos de
signos (semeîa): um é o tipo dos signos que remetem de forma induvidosa ao seu designado. Um signo dessa
classe é chamado por Aristóteles de tekmerion. Outro é o tipo dos signos que remetem de forma provável ao
que designam, a esses não lhes deu um nome específico. Assim a presença de leite no seio de uma mulher
é um tekmerion de que ela deu à luz, ao passo que a icterícia é um signo provável das hepatites, mas não um
signo necessário dessa doença, pois a pele amarela poderia ter sido o efeito de outras causas. No caso dos
tekméria, o elo entre signo e designado está sempre presente, no caso dos outros signos, na maioria das
vezes. A Lógica de Port Royal aponta como um erro muito comum confundir esses dois tipos de signos e
tratar todos os signos como tekméria (Arnauld, Nicole, 1970, p. 80).

Não reconhecemos em Aristóteles uma concepção da probabilidade que permita unificar a probabi-
lidade das opiniões com o signo provável. Endoxa, e semeîa pertencem a âmbitos diferentes: o do discurso,
as primeiras, o das coisas os segundos. O vínculo entre eles só aparecerá, na Idade Moderna, aos poucos,
quando se desenvolveu a interpretação objetiva das probabilidades, segundo a qual, a probabilidade não
tem a ver com as opiniões senão com os fatos. Os inícios dessa interpretação podem ser já reconhecidos na
Parte IV da Lógica de Port Royal (Arnauld, Nicole, p. 427-431) onde os autores se referem à probabilidade de
que ocorra um determinado acontecimento1. Nesse texto, Arnauld e Nicole apresentaram um argumento
semelhante àquele que usou Pascal, nos Pensamentos, na sua célebre aposta sobre a existência de Deus.
Afirmam que não é razoável ter mais medo da ocorrência de um determinado evento A que, se acontecer,
causará em nós um dano irreparável, mas cujas chances de ocorrer são muito pequenas, que na de um
evento B, que causará um dano menor que o primeiro, e cujas chances de acontecer são muito maiores. O
que os autores assinalam é o erro que a maioria das pessoas fazem quando julgam sobre acontecimentos
futuros só a partir da magnitude da desgraça ou da felicidade que esses eventos lhes poderiam causar, sem
levar em conta a probabilidade de eles acontecerem. Vemos aqui como a Lógica de Port Royal toca a noção
atual de esperança matemática e percebemos, ao ler aquele texto, que o conceito de probabilidade saiu,
ainda que parcialmente, do âmbito das opiniões e das autoridades para se constituir numa medida das
chances da ocorrência de acontecimentos futuros.

1 Os autores mencionam, entre outras coisas,  o medo irracional que tinham muitas  pessoas de morrer
devido à queda de um raio sobre elas. Argumentam que as chances de isso ocorrer são mínimas.
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 A partir daí pôde-se chegar a usar a palavra probabilidade para estimar, de forma numérica, as
chances de que ocorra um evento determinado numa sucessão de n repetições de um experimento ou de um
acontecimento da Natureza. Essa interpretação das probabilidades em termos de frequências se encontra
claramente expressa no texto de J. Bernoulli, Ars conjectandi,  de 17132.  Dessa forma, a noção de probabi-
lidade acabou adquirindo daí em diante um duplo sentido: epistemológico para qualificar a verossimilhan-
ça de opiniões, objetivo para mensurar as chances da repetição de um evento num determinado tempo
futuro. A probabilidade está relacionada com a noção modal de possibilidade e isso fica patente se lem-
brarmos da definição laplaciana de probabilidade como o cociente entre o número de casos favoráveis e
o número de casos possíveis. A possibilidade é também uma noção dual, pois se distingue entre a possibi-
lidade de re e a possibilidade de dicto. Leibniz definiu a probabilidade como o grau da possibilidade
(Leibniz, A VI 4, p. 94). É razoável supor que o caráter dual dessas duas noções esteja ligado com sua
vinculação.

Dissemos que, para Aristóteles, as endoxa não são episteme. Também na Idade Moderna se distin-
guiu entre o tipo de certeza associado com a ciência e aquele relacionado com as opiniões. Escreveu-se
muito sobre a oposição entre a certeza demonstrativa própria da ciência, e, sobretudo, das disciplinas
matemáticas, e a certeza moral relacionada com o discurso ético, político e teológico. Reconhecemos ainda
no chamado probabilismo dos jesuítas aquele significado da palavra “provável” para qualificar as opini-
ões sustentadas por autoridades que merecem respeito.  Os probabilistas jesuítas, contra os quais comba-
teu Pascal, afirmavam que nos casos dúbios, quando diversas autoridades estiverem em conflito sobre a
resolução de uma controvérsia teológica, devíamos nos orientar por aquela opinião que produzisse as
consequências melhores, desde a perspectiva da moral e da Religião.

Nos Tópicos (Aristóteles, 1984, p. 2) lemos que as endoxa são as premissas do raciocínio dialético,
aquele que parte de opiniões prováveis e conclui em opiniões prováveis. Vimos que as premissas prováveis
são aquelas que não são expressão do saber científico senão de uma opinião bem fundada. Os filósofos
modernos divergiram sobre o valor epistêmico que devia ser dado às crenças prováveis. A maioria deles
seguiu ou a Descartes ou a Bacon e outorgaram valor cognoscitivo só ao que é evidente, seja por ser o
objeto de uma intuição intelectual, seja por resultar de uma demonstração matemática (Descartes, 1967, p.
40-41) ou por ter o aval que acompanha o raciocínio experimental. Também Hobbes não se ocupou dos
raciocínios dialéticos na Primeira Parte da Primeira Seção dos seus Elementos de Filosofia, que leva o título
de Computatio sive Lógica (Hobbes, 2005). Para esse filósofo, eles simplesmente não fazem parte da ciência,
do saber demonstrativo.

A Lógica de Port Royal, diferentemente da Computatio sive Logica de Hobbes, menciona as opiniões
prováveis na sua IV Parte, a Doutrina do Método. Há um tipo de conhecimento, afirmam os autores, que não
é menos certo nem menos evidente do que o conhecimento fundado na razão (Arnauld; Nicole, 1970, p. 409):
o conhecimento fundado na opinião de uma autoridade. As opiniões prováveis são as que são emitidas por
aqueles que são dignos de que se acredite neles. Essas opiniões podem provocar em nós um assentimento
próximo à certeza. Como a autoridade pode ser divina ou humana, existem então dois tipos de fé: divina e
humana. São objeto da fé divina a revelação e os milagres. São objeto da fé humana aquelas coisas que
recebemos dos testemunhos de pessoas confiáveis, sobretudo quando eles não colidem entre si. É próprio
da fé divina acreditar na ressurreição de Cristo, e da humana, acreditar na existência de Júlio César. Para
julgar sobre a verdade de um assunto objeto da fé humana Arnauld e Nicole deram a regra seguinte:

2  Bernoulli demonstrou o que se chama hoje, dentro da teoria das probabilidades, de primeiro teorema do
limite.
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[...] não é necessário considerar [o objeto da crença] de forma nua e em si mesmo, o que se
faria com uma proposição da Geometria; mas  é necessário  dar atenção a todas as
circunstâncias que o acompanham, tanto interiores como exteriores. Chamo circunstâncias
interiores aquelas que pertencem ao próprio fato e exteriores as que se relacionam com as
pessoas por cujo testemunho somos levados a acreditar [nesse fato].  Sendo assim, se todas
as c ircunstâncias  são ta is, que não acontece nunca ou raramente que cir cunstâncias
semelhantes  sejam acompanhadas de fals idade, nosso espírito  age de forma natural ao
acreditar que isso é verdadeiro e tem razão de fazê-lo, sobretudo na condução da própria
vida, que não exige uma certeza maior que a certeza moral, na que nos deve bastar, em muitas
ocasiões, a maior probabilidade. (Arnauld, Nicole, 1970, p. 415).

 Essa regra pode ser estendida da forma seguinte à crença em acontecimentos futuros:

Pois da mesma forma que se deve acreditar que um fato aconteceu, quando as circunstâncias
certas, sabidas por nós, estão amiúde ligadas com esse fato, também se deve acreditar que
ele prov avelmente acontecerá, quando as circunstânc ias presentes são tais que a  maioria
das vezes são seguidas de um efeito desse tipo. É dessa forma que os médicos julgam sobre
o desfecho ruim ou bom de uma doença; os capitães sobre os acontecimentos futuros de uma
guerra; e que se julga no mundo sobre a maioria dos acontecimentos contingentes. (Arnauld,
Nicole, 1970, p. 427).

  Aqui temos algo importante, em relação ao tema deste trabalho: ao outorgar verossimilhança à
opinião que afirma que um determinado evento futuro ocorrerá pelo fato de que em circunstâncias seme-
lhantes tem ocorrido no passado, os autores da Port Royal aproximaram a interpretação epistêmica da
probabilidade a sua interpretação objetiva em termos de freqüências relativas.

Um grande passo no tratamento filosófico da noção de probabilidade foi dado por Locke no seu
Ensaio sobre o entendimento humano. Seguindo a tradição aristotélica, Locke usou a palavra “provável”
para qualificar um determinado tipo de opiniões: aquelas que não constituem afirmações verdadeiras,
mas estão ligadas a um tipo de certeza próxima da verdade. Nós tendemos a outorgar nosso assentimento
a essas opiniões prováveis. Mas Locke trouxe duas novidades para o tratamento filosófico da probabilida-
de. Em primeiro lugar, ele afirmou que as bases da probabilidade são duas: a conformidade com nossa
própria experiência e o testemunho da experiência de outrem (Locke, 1973, p. 330). Em segundo lugar, expôs
a ideia de que podemos fazer uma classificação (ainda que qualitativa e não quantitativa) dos graus de
assentimento que merecem as opiniões que são julgadas prováveis (Locke, 1973, p. 332-335). Locke se
ocupou com essas questões nos capítulos XV e XVI da IV Parte do Ensaio. Ele foi além dos seus predecessores
à medida que pensou que podemos outorgar às nossas crenças graus de assentimento. Não encontramos
antes de Locke algo semelhante, dado que os autores anteriores dividem as crenças em verossímeis ou não
verossímeis, dependendo das virtudes morais e/ou intelectuais de quem as sustenta. Ao considerar como
critério de aceitabilidade das crenças não apenas as opiniões dos homens como também a conformidade
com a experiência humana, Locke deslocou as noções de “provável” e “probabilidade” do âmbito do discur-
so para ancorá-las na experiência.

Locke colocou no topo da escala de aceitação aquelas crenças que se encontram em conformidade
com a experiência de todos os homens. Aqui, nesse estágio, se acha nossa crença de que cada vez que
soltarmos um corpo esta cairá sobre o chão. Indo na ordem descendente, no grau imediato inferior estão as
crenças fundadas nos depoimentos dum conjunto de testemunhas confiáveis, desde que eles sejam coinci-
dentes e não colidam com nossa experiência: assim acreditamos que existe a cidade de Roma e não
duvidamos de que essa cidade é a capital da Itália, mesmo não a tendo visitado nunca. Num grau ainda
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mais baixo de aceitação encontramos aquelas crenças que se fundam no testemunho coincidente de várias
pessoas sobre assuntos em que não estão em jogo seus interesses. Assim, acreditamos no relato de histo-
riadores criteriosos que nos dizem que Júlio César venceu Pompeu. O grau mais baixo de probabilidade,
isto é, de aceitação, deve ser outorgado às opiniões que expressem crenças que colidem com nossa expe-
riência, ou com a experiência de outros homens. Por isso, ao rei de Sião pareceu inacreditável a afirmação
do embaixador holandês que lhe disse que, na Holanda, a água se gela no inverno ficando tão dura que até
um elefante poderia se postar sobre esse gelo sem destruí-lo (Locke, 1973, p. 331).

3 DA DIALÉTICA AO CÁLCULO

Se no século XVII a noção de probabilidade deixou de estar atrelada exclusivamente ao contexto das
opiniões foi devido em parte ao interesse que houve nessa época, por parte de um pequeno número de
matemáticos, entre eles, Pascal, Fermat e Huygens, em desenvolver uma análise matemática dos jogos de
azar3. Naquela época, dois problemas ocuparam a atenção deles: o primeiro era o chamado problema da
partilha, o segundo, a questão de caracterizar quando um jogo é justo. O problema da partilha consista
nisto: suponhamos que cada integrante de um conjunto de jogadores tenha apostado uma soma de dinhei-
ro igual àquela colocada por qualquer outro jogador. Aquele que vencer no jogo levará todo o montante
apostado. Suponhamos também que para vencer no jogo seja preciso vencer num número determinado de
rodadas. Por algum motivo o jogo é interrompido antes de que um jogador tenha vencido o número de
rodadas necessárias para poder levar a totalidade do dinheiro apostado. Dada essa situação, o problema
que se colocava era como repartir o dinheiro apostado de forma justa, pois evidentemente alguns tinham
vencido mais rodadas do que outros e, desse modo, estavam mais próximos da vitória final. A repartição do
dinheiro devia ser feita de modo de considerar as chances que cada jogador tinha no momento da interrup-
ção. É claro que o vencedor de muitas rodadas tem mais chances de vencer e levar todo o dinheiro que
aquele que não venceu nenhuma ou poucas4.

A questão de caracterizar o que é um jogo justo parece mais delicada. Dar uma definição formal de
jogo justo é difícil, sobretudo quando o número de participantes é arbitrário e a quantia que cada um deles
aposta é diferente. O seguinte exemplo esclarece a questão: Suponhamos que um homem tenha na sua mão
esquerda três moedas e na direita, sete. O jogador deve escolher uma das mãos e receberá como prêmio as
moedas que estão na mão escolhida. Quanto deve pagar para poder escolher? A resposta intuitiva é que
deve pagar 3/2 +7/2, isto é, 5. Esse número é o valor da esperança matemática. Intuitivamente o jogo justo
seria aquele em que o valor da aposta coincide com a esperança matemática de vitória. Em contrapartida,
a maioria das loterias não são jogos justos porque o administrador delas já leva para si uma parte do
dinheiro apostado.

Leibniz dedicou um dos seus textos inéditos, De incerti aestimatione5, para caracterizar quando um
jogo é justo (Leibniz, A VI 4 A 92-101). Um jogo é justo, afirmava Leibniz nesse texto, se existir a mesma
proporção (ratio) de esperança (spes) de ganhar e de temor (metus) de perder.

3 Os historiadores da teoria matemática da probabilidade colocam a sua origem na correspondência entre
Pascal e Fermat do ano 1654 sobre a resolução de dois problemas relativos aos jogos de azar, colocados
pelo cavaleiro de Meré.
4 A solução dada por Pascal a esse problema pode ser lida em Chevalley, 1995, p. 85-97.
5 Escrito em 1678.
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No século XVII aquele tipo de análise feita sobre os jogos de azar se estendeu de modo a poder
considerar também as chances de ocorrer um determinado evento, ou as chances de uma pessoa continuar
vivendo um número determinado de anos, problema importante para a determinação das rendas vitalícias
e das quantias que devem ser pagas aos que subscrevem um seguro (Hacking, 1995, cap. 13). Daí resultou
que a noção de probabilidade aos poucos deixou de ser qualitativa, ligada às autoridades que defendem
uma opinião, para passar a ser quantitativa.

Leibniz foi um exemplo dessa evolução do qualitativo ao quantitativo. Na sua juventude escreveu a
dissertação jurídica De conditionibus6 (Leibniz, A VI, 1) assim como sua Dissertatio de arte combinatoria7

(Leibniz, 1978, 4, p. 36-111). Na primeira dessas obras Leibniz manifestou sua inclinação ao tratamento
formal do Direito. De conditionibus se ocupa dos direitos condicionais: uma pessoa pode ter direito a
herança do seu tio desde que este não tenha filhos. Podem ser estimadas as chances de que essa pessoa
venha a exercer aquele direito. A Dissertatio de arte combinatoria trata do que nós chamamos hoje de análise
combinatória. Nessa época Leibniz não vinculava as duas coisas, a estimação das chances de um aconte-
cimento com a combinatória.

É sabido que Leibniz reconheceu na argumentação jurídica um tipo de racionalidade diferente da-
quela expressada no raciocínio científico, cujo paradigma encontra-se nas ciências matemáticas. Já
Aristóteles distinguira entre o raciocínio dialético, cuja teoria se encontra nos Tópicos e nas Refutações
Sofísticas, o raciocínio retórico abordado na Retórica e o raciocínio demonstrativo ou científico, que é o
estudado nos Analíticos. A novidade que trouxe Leibniz foi a ideia de reformar a Lógica de maneira tal que
ela se ocupasse não apenas do raciocínio demonstrativo como também do raciocínio dialético, isto é,
daquele que parte das opiniões prováveis para chegar a conclusões também prováveis. Afirmou Leibniz no
seu texto Ad Stateram juris de gradibus probationum e probabilitatum8 ter apresentado “certa balança da lei,
uma nova espécie de instrumento com o qual é possível estimar o valor, não de metais e pedras preciosos,
mas de algo mais precioso que isso: o peso das razões” (Leibniz, 1988, p. 211). Aquele texto parece apresen-
tar mais um programa de pesquisa que uma realização concreta, pelo menos se o compararmos com o De
incerti aestimatione. Destacam-se nele as seguintes afirmações: em primeiro lugar, os argumentos não
devem ser contados senão pesados. Isto que dizer que não se deve levar em conta apenas o número de
argumentos avançados, mas também a força com que cada um deles prova a conclusão desejada. Essa
qualidade pode ser mensurada, pesada dizia Leibniz, por meio de uma balança logométrica. Em segundo
lugar, os lógicos até esse momento, ocuparam-se do raciocínio sobre coisas necessárias (ciências matemá-
ticas) e descuidaram o raciocínio sobre matérias contingentes que ocorre, por exemplo, no discurso foren-
se. Têm sido os juristas, segundo Leibniz, aqueles que se ocuparam da lógica do contingente, encontrando-
se nas Pandectas9, segundo sua opinião, raciocínios tão rigorosos como os dos Elementos de Euclides. Vale
a pena também nos deter sobre o seguinte trecho do Ad stateram júris:

É bem sabido que os médicos também elaboraram diligentes princíp ios com relação a
sintomas (indicatio). Mas nisso eles estão muito longe do rigor (akribeia) dos juristas. (Leibniz,
1988, p. 212).

6 Escrito em 1665.
7 Escrito em 1666.
8 Para uma balança do direito sobre os graus das provas e das probabilidades.
9 O Digesto ou Pandectas  é uma compilação, feita na época do imperador Justiniano, de fragmentos de
jurisconsultos da Antiguidade clássica.
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Observemos que, ao comparar o trabalho dos juristas com o dos médicos, Leibniz relaciona o que
Aristóteles não vinculara: o raciocínio que serve para apoiar a verossimilhança das opiniões com aquele
que serve para indicar a causa de um signo provável. O fato é que, para Leibniz, o estudo das probabilida-
des, entendidas em sentido epistêmico, como a determinação do grau de verossimilhança das opiniões,
entraria no âmbito de uma Lógica ampliada.

Para Leibniz a Lógica tem duas funções: ser uma ars inveniendi e uma ars judicandi. Nisso comparti-
lhava a opinião da maioria dos autores dos séculos XVI e XVII. Como ars inveniendi tem a tarefa de encon-
trar a verdade, o que pode ser feito de muitas formas: dedutivamente, indutivamente, inferindo as hipóteses
mais prováveis ou por analogia. Faz parte da ars inveniendi a análise e a síntese10. Dentro da ars inviendi a
estimação de probabilidades, por exemplo, da probabilidade de uma hipótese tem um lugar destacado.
Como ars judicandi, a Lógica tem a tarefa de julgar a verdade, uma vez tendo-a encontrado. Trata-se de
reconhecer a verdade. Nos dois casos, a Lógica é uma disciplina formal no sentido de que o critério de
correção de todos os argumentos examinados por ela deve ser formal.

Consideremos agora como Leibniz aborda, dentro dessa Lógica, cujo escopo é muito mais amplo que
o da Lógica contemporânea, o caso da argumentação jurídica. Ela é um exemplo típico de argumentação
probabilística, probabilística no sentido corriqueiro desse termo no século XVII, usado para qualificar
opiniões e depoimentos. No âmbito forense as provas que podem ser dadas são de dois tipos: umas são as
argumentativas, decorrendo sua aceitação da destreza argumentativa do profissional do Direito, outras
não são argumentativas. Dentro destas últimas temos as confissões, os depoimentos e as conclusões dos
peritos. Essas são avaliadas, entre outros critérios, pelo critério de autoridade (se a testemunha é ou não
é confiável, se os peritos estão qualificados, etc.). Quanto menos se contradigam elas entre si, mais veros-
símeis serão consideradas. As provas tipicamente argumentativas também se apóiam às vezes na autorida-
de. Freqüentemente o juiz ao emitir sua sentença leva em conta a opinião de juristas prestigiosos e de
outros juízes. Para obter a adesão às suas teses, o profissional do direito se vale também de recursos
retóricos, buscando persuadir não apenas pelo logos, como também pelo pathos (emoção) e pelo ethos
(caráter). Leibniz pensava que toda essa amalgama de provas, discursivas e de outro tipo, podiam ser
rescritas na forma de raciocínios formalmente válidos de forma tal que as sucessivas conclusões obtidas
através desses argumentos (razões) poderiam ser avaliadas de forma numérica fazendo assim tender a
balança do direito de um lado mais do que do outro. Essa lógica generalizada, almejada por Leibniz, devia
servir para pesar (avaliar quantitativamente) as razões esgrimidas na argumentação forense.

Assim, encontramos em Leibniz dois modelos para o estudo das probabilidades: um é o modelo
matemático dos jogos de azar, o outro é o modelo jurídico. Leibniz pensava na possibilidade de construir
uma lógica ampliada cujos princípios se aplicassem ao estudo dos dois modelos, relacionando assim a
probabilidade das opiniões, no sentido de sua razoabilidade e verossimilhança, com a estimação das
chances num jogo de azar.

4 A PROBABILIDADE DAS HIPÓTESES CIENTÍFICAS

Os termos hipóteses/hipotético aparecem na obra de Leibniz em diferentes contextos. Por um lado,
ele usou o termo hipótese no contexto da distinção entre definições reais e definições nominais. Essa é uma

10   Não entraremos aqui na questão do papel do método da análise e síntese dentro da Geometria grega,
nem na interpretação desse método por parte dos filósofos e cientistas da Idade Moderna. A bibliografia
sobre ess es dois assuntos é imensa.
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antiga distinção já presente nos Segundos Analíticos de Aristóteles. A definição nominal dá o significado de
um termo ao passo que a definição real dá a essência de uma coisa (Aristóteles, 1979, p. 194-197). Hobbes
e Pascal observaram que não podia haver discussão sobre a verdade de uma definição nominal porque
elas são arbitrárias (Hobbes, 2005, p. 72; Pascal, 1986, p. 17). Em contrapartida, segundo Pascal, as
definições reais são genuínas proposições pelo fato de afirmar algo (o definiens) de alguma coisa (o
definiendum).  Assim ao definir o homem como um animal racional, não se está definindo uma palavra, mas
está se caracterizando a essência do homem.

Em Leibniz a noção de definição real adquire um novo sentido. A definição real mostra que o conceito
definido não é contraditório e que, por conseguinte, é possível que exista um objeto que caia sob esse conceito
(Leibniz, 1978, VII, p. 293). Neste contexto da discussão sobre diferentes tipos de definições, Leibniz chamou de
hipótese a qualquer descrição do procedimento que geraria uma coisa (Leibniz, 1978 VII, p. 295)11. “Geraria”
porque a hipótese é uma suposição que deve ser demonstrada. Assim, podemos levantar a hipótese de que
uma elipse é uma figura gerada por um fio cujos extremos estão amarrados a dois pontos fixos. Nesse
sentido, Leibniz chama as hipóteses de causas do possível. Em relação à definição de conceitos empíricos
Leibniz afirmou que “em toda definição deve constar que aquilo que é definido é possível enquanto que
também se busca que o definido exista em ato, como na definição das doenças” (Leibniz, 1998, p. 328).

Num outro contexto uma hipótese é caracterizada como um princípio cuja certeza não é completa,
que explica com facilidade grande quantidade de fenômenos e que permite derivar a partir dele conclusões
verdadeiras. No Consilium de encyclopaedia nova conscribenda methodo inventoria12, Leibniz afirmou:

As h ipótes es são propos ições de vasto uso e aceitação, e estão fundamentadas na
conf ormidade das conclus ões conhecidas  em outra parte e delas dependentes; contudo,
ainda não podem ser demonstradas de modo suficientemente preciso para nós, razões por
que são assumidas provisoriamente. (Leibniz, 1988, p. 33).

Nos Novos Ensaios sobre o entendimento humano Leibniz afirmou o seguinte:

A essas coisas deve ser acrescentado que mesmo os princípios cuja certeza não é completa
podem ter sua utilidade, desde que se construa demonstrativamente sobre eles, pois, ainda
que nesse caso todas as proposições seriam condicionais, e teriam valor somente supondo
que dito princípio seja verdadeiro, no entanto, a relação mesma e os enunciados condicionais
estariam ao menos demonstrados, de modo que seria muito desejável que tivermos muitos
livr os escr itos desse modo, pois não haveria perigo  de err ar, pois o leitor e o discípulo
estariam avisados da condição. (Leibniz, 1977, p. 544).

O que Leibniz queria significar no texto acima é que se a partir de uma hipótese H podemos demons-
trar uma proposição P, então o enunciado condicional “Se H, então P” está demonstrado.  A verdade de P

11 Em Sobre a síntese e a análise universal Leibniz afirma que estabelecer uma hipótese ou explicar o modo de
geração de alguma coisa não é mais que demonstrar a possibilidade dessa coisa (Leibniz, 1960-61, p. 295).
12 Esse texto foi escrito por Leibniz em 1679.
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estaria condicionada à verdade de H13. Neste segundo sentido do termo hipótese podemos falar da proba-
bilidade de uma hipótese. Numa carta a Jean Berthet do ano 1677 escreveu:

Não é que os raciocínios prováveis possam se transformar em demonstrativos quando não há
data sufficientia, mas, nesse caso, poderemos estimar os graus de probabilidade, e colocar as
vantagens e desvantagens dadas como em uma conta e raciocinar ao menos com segurança ex
datis. (Leibniz, 1972, p. 120).

Também Locke se ocupou da probabilidade das hipóteses. No Ensaio sobre o entendimento humano
esse filósofo inglês considerou que a probabilidade é tanto acerca de fatos como da especulação (Locke,
1973, p. 333). Nesse último sentido a probabilidade é referente a coisas que, estão além da capacidade de
descoberta de nossos sentidos. Nessas coisas, segundo Locke, a analogia é a grande regra da probabilida-
de. A analogia é o único auxílio que temos quando se trata de caracterizar “a maneira de operação na
maioria dos trabalhos da natureza, em que embora vejamos os efeitos sensíveis, ainda assim suas causas
são desconhecidas, e não percebemos os meios e maneiras pelas quais são produzidos” (Locke, 1973, p.
335). Essa consideração das hipóteses científicas, cuja probabilidade de certeza pode ser maior ou menor
marcou uma ruptura com a tradição aristotélica da ciência. Dentro dessa tradição os enunciados científi-
cos são necessariamente verdadeiros.

Leibniz afirmava que é razoável acreditar numa hipótese H no caso que: i) seja simples de compreen-
der, ii) possa explicar um grande número de fenômenos com a ajuda de poucas suposições adicionais, iii)
permita fazer previsões mesmo de fenômenos ainda não vistos, ou de experiências não realizadas, iv)
satisfaça plenamente os fenômenos, da mesma forma que uma chave numa criptografia (Leibniz, 1972, p.
123).

Três textos são essenciais para compreender o pensamento de Leibniz sobre a probabilidade das
hipóteses científicas. O primeiro é a carta a Simão Foucher de 1675 (Leibniz, 1972, p. 113-117), o segundo
é a carta a Conring de março de 1678 (Leibniz, 1972, p. 121-127) o terceiro é o capítulo XII da parte IV dos
Novos ensaios sobre o entendimento humano (Leibniz, 1977). Na sua concepção sobre as hipóteses científi-
cas Leibniz polemizou contra os partidários da filosofia experimental como Boyle, contra os aristotélicos
como Conring, contra os céticos como o Abade Foucher e contra os cartesianos. Examinemos a seguir cada
uma dessas quatro polêmicas.

Primeiro: o ideal da certeza matemática presidiu todos os esforços leibnizianos de organização do
conhecimento. Por aceitar esse ideal, ele se contrapôs a Boyle. Leibniz buscava integrar a ciência boyliana
por meio de modelos matemáticos. Numa carta a Oldenburg de 1675, Leibniz afirmou:

Os homens filosofarão sempre de modo boyliano, toda vez que persigam nosso fim; a menos
que também a própria natureza das coisas, enquanto é conhecida, possa ser submetida aos
cálculos, e tendo sido descobertas e reduzidas ao mecanismo novas qualidades, isso dará
aos geômetras novos campos de aplicação. (Leibniz, 1971, p. 86).

13 Is iguro, 1990, cap. VI I I traz uma apresentação interessante sobre a concepção leibniziana dos enunciados
condicionais. Segundo essa autora, a concepção de Leibniz é bem diferente da de Frege. Para Frege, um
enunciado da forma “Se S , então P” as severa uma conexão entre as  duas proposições, P  e Q. Nem a
proposição P, nem a proposição Q são asseveradas sozinhas. O que quer dizer que a força ilocucionária das
duas  é a mesma. P ara Leibniz, a interpretação é outra: Q é ass everada sob a  condição de que P seja
verdadeira. A força ilocucionária das duas é diferente. Em termos fregeanos, a barra de asserção em Leibniz
cai sobre Q , na suposição de que P seja verdadeira, ao passo que para Frege a bar ra cai sobre toda a
proposição complexa “Se P, então Q”.
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Os partidários da filosofia experimental não aceitavam hipóteses que não estiverem fundadas na
evidência empírica. Nisto Leibniz coincidia com eles. Mas o critério de empiricamente evidente era, nesses
filósofos tão estreito, que acabaram, segundo Leibniz, rejeitando toda teorização e reduzindo o conheci-
mento científico a uma lista de dados, de experiências e de observações curiosas sem chegar a formular
uma teoria matemática coerente dos fenômenos.

Segundo: a polêmica entre Leibniz e os aristotélicos como Conring girava ao redor de dois assuntos:
um deles era a rejeição total por parte dos aristotélicos da concepção mecanicista da Natureza. Leibniz,
que aceitava as formas substanciais e as causas finais dos escolásticos, concordava parcialmente com o
afã, próprio da ciência moderna, de explicar a natureza de forma mecânica. Entretanto, Leibniz afirmava
também que, ainda que todas as coisas físicas possam ser reconduzidas ao mecanicismo, o que há de mais
profundo na mecânica, como as primeiras leis, não pode de forma alguma ser exposto sem usar princípios
metafísicos, entre eles as causas finais (Leibniz, 1988, p. 342). Ao dizer que Deus faz tudo em vista ao melhor
Leibniz aceitava uma explicação teleológica da natureza. Ele tentava reconciliar a nova ciência mecanicista
e matemática da Natureza com as formas substanciais e o finalismo da ciência aristotélica.

O outro ponto de divergência entre Leibniz e os aristotélicos residia na concepção aristotélica de
ciência como conhecimento do necessário, do universal e das causas tal como é apresentada nos Segundos
Analíticos. Essa concepção parece excluir a possibilidade de um conhecimento hipotético da natureza, ou
que se expresse através de proposições hipotéticas14. Na sua polêmica com Conring, Leibniz defendeu que
as hipóteses científicas, além de terem um caráter explicativo deviam ter também um caráter heurístico.

Terceiro. Em relação a Foucher, a polêmica estava relacionada com a rejeição leibniziana do ceticis-
mo. O abade Foucher aderia a uma determinada vertente do pirronismo, segundo a qual só podia haver
ciência das entidades matemáticas, sendo impossível todo o conhecimento da Natureza. Em oposição a
isso Leibniz declarava que:

Possuímos  uma propensão natural a confiar nos nossos sentidos, a considerar idêntico tudo
aquilo no qual não descobrimos critérios de distinção e a acreditar nas aparências a menos
que exista uma razão em contrário [...]. Nas questões de fato, é suficientemente verdadeiro
todo aquilo que é tão certo como os pensamentos e as percepções de si mesmo. (Leibniz,
1988, p. 514).

Quarto. A crítica de Leibniz aos cartesianos assinalava: a) a esterilidade dos princípios da Física
cartesiana, mostrada porque nada de novo no conhecimento da natureza tinha surgido deles. Podia-se ver
com clareza que eles não permitiam prever novos fenômenos nem conduzir à descoberta deles; b) a
inadequação das leis cartesianas do movimento com a experiência15.

Finalmente, podemos também acrescentar que Leibniz criticou o ceticismo de Locke em relação à
possibilidade de ter um conhecimento da natureza dos corpos a partir de um conjunto de princípios e de
verdades hipotéticas. Esse ceticismo de Locke repousava na afirmação de que as essências reais dos
corpos são incognoscíveis, pudendo nos ter só um conhecimento das essências nominais (Locke, 1973).
Locke se mostrou um herdeiro da filosofia experimental de Boyle ao afirmar que só podemos ter um pro-

14   Pascal já tinha admitido que o conhecimento da natureza sempre será, para o homem, hipotético (ver
Chevalley, 1995).
15  Em muitos textos Leibniz criticou a filosofia e a ciência cartesianas. Desses textos, as Reflexões sobre a
parte geral dos Princípios de Descartes, merece um papel de destaque (Leibniz, 1972, p. 287-322). Sobre a crítica
de Leibniz a Descartes ver Belaval (1960).
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gresso parcial no conhecimento dos corpos na medida em que nossas observações se aprimorem e novos
instrumentos de medição sejam aperfeiçoados. Em contrapartida Leibniz afirmava que, mesmo que a aná-
lise exaustiva dos conceitos empíricos esteja fora de nossa alçada, podemos, no entanto, provar afirma-
ções sobre proposições empíricas.

Resumindo, podemos dizer que o termo “probabilidade” é usado por Leibniz em três contextos dife-
rentes: a) o forense e em geral em todo âmbito em que ocorra a confrontação de argumentos que apoiam
teses diferentes; b) o dos jogos de azar; c) o das hipóteses científicas. Leibniz pensava numa Lógica amplia-
da que pudesse ser aplicada aos três contextos. Ela superaria a dialética dos gregos por poder avaliar de
forma quantitativa os argumentos oferecidos pelas partes em disputa. Ela incluiria também a teoria mate-
mática dos jogos de azar. E, finalmente, ela seria, como o salientou Hacking, uma espécie de lógica indutiva,
no sentido carnapiano, por permitir avaliar de forma numérica o grau em que uma hipótese científica se
aproxima da verdade (Hacking, 1995, cap. 14).
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