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Manhã

• 08:00 - 09:00: Hannes Leitgeb (LMU/MCMP) - TBA

• 09:00 - 10:00: Rogel Oliveira (PUCRS) - Sobel x Swinburne sobre o Argumento do Design

Em seu volumoso livro, Logic and Theism, J. H. Sobel (2004) analisa criticamente vários

argumentos a favor e contra a existência de Deus. Seu juízo é negativo para os argumentos

a favor da existência de Deus, em especial para o argumento de design (ibid., p. 238-297).

Fazendo uma exposição da famosa discussão humeana dos Dialogues Concerning Natural

Religion (Hume, 1779/1947), Sobel reinterpreta toda esta discussão em termos bayesianos.

Para Sobel, o que Hume fez foi mostrar, sem o teorema de Bayes, o que este teorema tam-

bém permite mostrar: que a hipótese teísta (G) não é uma boa explicação para a ordem

e aparente design na natureza (E), por duas razões. Primeiro, porque a “plausibilidade

intrínseca” do teísmo – ou seja, a probabilidade inicial P (G) – é muito pequena compa-

rada à de outras hipóteses alternativas, como as naturalistas (ibid., 262ss). Isto se deve

ao fato, entre outros, de que o teísmo postula um espírito (incorpóreo) que atua na ma-

téria sem a intermediação de um corpo; portanto, de um modo totalmente diverso do que

conhecemos. Segundo, porque o “poder preditivo” da hipótese teísta – ou seja, P (E/G)

– é muito pequeno quando se leva em conta toda a evidência, e não somente a evidência

de aparente design. De modo particular, deve-se levar em conta o mal (aparentemente)

desnecessário no mundo, que não parece ser algo que a hipótese teísta nos faz esperar de

um Deus todo bondoso e poderoso (ibid., p. 262; v. tb. p. 276s). Hipóteses naturalistas se

dão muito melhor também neste quesito, principalmente depois que a teoria darwinista foi

proposta (ibid., p. 272ss). R. Swinburne (1979, 2004), por outro lado, tem um juízo muito
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diferente do de Sobel. Para Swinburne, é necessário levar em conta o efeito “cumulativo”

dos argumentos teístas quando se compara a hipótese teísta com suas alternativas. Embora

Swinburne admita, em sua segunda edição de The Existence of God (2004), que a existên-

cia do mal (M) diminua a probabilidade do teísmo – ou seja, P (G/M) < P (G) –, deve-se

levar em conta todas as premissas dos outros argumentos (pró e contra) para estabelecer se

a evidência total aumenta ou diminui a probabilidade condicional da existência de Deus.

Para Swinburne, o saldo é positivo para a existência de Deus quando se leva em conta

toda a evidência. Além disto, para ele, a “probabilidade intrínseca” do teísmo é mais alta

que a das teorias alternativas, pois é a teoria “mais simples”. Quanto ao fato de a hipótese

teísta não se assemelhar ou coadunar (to fit) com o que conhecemos da natureza, isto não

é problema quando o que está em foco são teorias muito abrangentes que procuram expli-

car tudo (2004, p. 59s). Sobel faz uma réplica a Swinburne, embora, infelizmente, aquele

autor se baseie apenas na primeira edição da obra de Swinburne (1979). O presente paper

procura fazer uma análise crítica do real e “possível” diálogo entre ambos.

• 10:15 - 11:15: Fabricio Pontin (PUCRS) & Tatiana Maia (UniLaSalle) - Choice, Behavior

and Preferences: a critique of transitivity in Bayesian models of preference and utility

Most Bayesian accounts of utility and preference seem to assume a transitive expression of

preferences, while also presuming that accounts of current preferences are a good indica-

tor for future behavior, all other things being equal. Cavagnaro and Davis-Stober (2014)

have convincingly defended the hypothesis that any account of utility in Bayesian models

must also account for some degree of transitivity, that is, that any given individual who

declares a preference of a to b and b to c, must also prefer a to c. Regenwetter, Dana, and

Davis-Stober (2011) have insisted that intransitivity accounts of choices, such as the ones

found by Tversky (1969), are consistent with transitive preferences. Even Yalcin’s (2012)

defense of a “expressivist programme” for Bayesian preferences assumes that postulated

features of states of minds (such as preferences) will always have a “structural character”

in common, hence recognizing that connectivity and transitivity are conditions sine qua

non for Bayesian analysis.

It is our hypothesis that Bayesian accounts of utility and preference may be understood

as presupposing the choice axiom developed by Arrow (1951). Our article seeks to introduce

some critiques of such model, such as the ones developed by Sen (1973, 1977), particularly

as they develop the notion of quasi-transitivity, and Haraway (1988). The thesis we seek to

defend is that Bayesian accounts of preference and judgements of probable future behavior

based on such accounts are only partial, as they seem to acknowledge one point of view on
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possible current preferences as the only possible view regarding preferences and behavior

for an individual or group, while also taking individual behaviors in given stances to be

identical to individual preferences in given stances.

• 11:15 - 12:15: André Neiva (PUCRS) - Does Bayesian Conditionalization maximize Ex-

pected Accuracy?

The principle of conditionalization provides an epistemic norm for agents’ credences. Ge-

nerally speaking, this principle says how agents should update their credences in response

to new pieces of evidence. Presumably, conditionalization is a key requirement for ratio-

nality of agents with credal states and has been considered as a cornerstone of Bayesian

epistemology. Given a real-valued range [0, 1] and an algebra F of propositions, an agent’s

degrees of belief are formally represented by a credence function such as cr(•) : F −→ [0, 1].

For any H and a given finite partition Ω = {E1, · · · , En}, if an agent S has a credence

function cr(H | Ei) at t and learns some Ei from experience between t and t′, then S’s cre-

dences should be updated to a new credence function cr′(H) at t′. Given that cr(Ei) > 0,

cr′(H) = cr(H | Ei) = cr(H ∧ Ei)
cr(Ei)

when cr′(Ei) = 1. Moreover, it is worth noting that

the version of conditionalization important here is a synchronic one. It is not about how

agents actually perform an updating of their credences from t to t′, but how they plan

to update their credences before receiving a new piece of evidence. This is known as plan

conditionalization (Easwaran 2013 and Pettigrew 2016).

The most famous justification for Bayesian conditionalization is a sort of Dutch Book

argument (Teller 1973 and Lewis 1999). However, the kind of justification provided by

Dutch Book arguments is only pragmatic, since they typically connect credences to dispo-

sitions in betting for or against the truth of certain propositions. More recently, Greaves

and Wallace (2006) have offered an epistemic argument for conditionalization. Their argu-

ment relies heavily on the framework of cognitive decision theory. The claim is that rational

agents should update their credences according to conditionalization because this principle

maximizes the expected accuracy. Assuming that R is the Bayesian conditionalization rule,

the expected accuracy of R is greater than the expected accuracy of any other alternative

update rule R∗, where the expected accuracy of an update rule is the weighted sum of its

accuracies at distinct worlds and the weights are provided by a probabilistic function. In

what follows, I assess Greaves and Wallace’s argument in detail and some recent criticisms

in the literature (Schoenfield 2017). I also discuss some assumptions on which Greaves and

Wallace’s argument depends, just as important features regarding conditionalization, such

as certainty or monotonicity.
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Tarde

• 14:00 - 15:00: Diana Taschetto (USP) - Probabilities in Physics: classical & quantum

If there is such a thing as objective probability, physics is the right place to look. Different

theories compose our current understanding of Nature however and probability calculus

plays a different role in each. Controversy and confusion over the meaning of probabi-

listic assertions in classical mechanics, statistical mechanics and quantum theory are an

indication of the conceptual perplexities that undermine the foundations of our most well

confirmed theories. In this presentation an overview of the role of probability in the par-

ticular context of these theories will be given and a sketch of where the more pressing

interpretational difficulties are taken to be will be presented. Attention will be paid to the

problems more specific to the role of probability in quantum theory.

• 15:00 - 16:00: Thales Borrely (IF-USP) - The Blacksmith Forges His Own Sword: the

role of probability in experimental physics

This work’s main objective is to introduce the relation between experimental physics and

probability. In order to achieve this, three questions shall be presented and discussed: (1)

what are the fundamental problems of experimental physics? (2) What is the role of pro-

bability in solving these problems? (3) Focusing mostly on the period that comprehend the

18th century and the first decades of the 19th century, how did the experiment-probability

relation develop historically? Secondarily, regarding authors such as Thomas Kuhn, Imre

Lakatos and Paul Feyerabend, this work intends to epistemologically situate the theories

that establish such relation. Lastly, the applicability limitations of these theories with res-

pect to the everyday practices of scientists shall be discussed.

Dia 2 (24 de outubro)

Manhã

• 08:00 - 09:00: Luis Rosa (CONCEPT/Koln) - Suspended Judgment, Credences and

Bridge-principles

Is the attitude of suspending judgment a matter of having middling degrees of belief or

credences? Some epistemologists (e.g. Alan Hájek and Jane Friedman) have argued that

it is not. When you suspend judgment about a proposition, you have a categorical atti-

tude toward that proposition. In this talk I will assess their arguments and also add some

of my own. Mine have to do with so-called "bridge principles": principles that establish

a positive connection between relations of logical entailment and normative assessments
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of doxastic states. Then I will consider alternative constructions of the rules of rational

credence—non-Bayesian alternatives—and I will argue that, under those constructions,

suspending judgment could be a matter of having middling credences.

• 09:00 - 10:00: Rodrigo Borges (PUCRS) - Knowledge: a lifetime commitment

The strong view of knowledge (i.e., the view that knowledge is never epistemically defea-

ted) is, to say the least, not the most popular in contemporary epistemology. In this talk

I motivate the strong view of knowledge and defend it against the charge that it cannot

account for epistemic defeat. Along the way I make some remarks on how to think about

knowledge and the possibility of error.

• 10:15 - 11:15: Danilo Dantas (UC Davis) - Razão vs. o Monstro da Incerteza

Esse é um exemplo de investigação em Epistemologia Computacional (EC), um programa

de estudos que eu discuto em minha tese de doutorado. Na literatura, existe uma extensa

discussão sobre se os padrões de raciocínio ótimos (ou seja, maximamente racionais) em

situações de incerteza (ou risco) são mais bem descritos por um modelo Bayesiano ou (por

um modelo que utilize um sistema lógico) não-monotônico. O problema é que, à exceção

de alguns paradoxos (por exemplo, o paradoxo da loteria), esses modelos tendem a re-

tornar a mesma resposta para a maior parte dos problemas. Por esse motivo, a discussão

resulta, muitas vezes, inconclusiva. A ideia é que a EC possa ajudar a resolver esse tipo de

discussão ao levar em consideração aspectos outros dos padrões de raciocínio, para além

das conclusões resultantes. Em especial, a EC leva em consideração o tempo e memória

necessários para executar os padrões de raciocínio (complexidade computacional). Nesse

estudo, eu comparo como agentes de Inteligência Artificial baseados nos modelos Bayesi-

ano e não-monotônico se saem ao resolver problemas numa versão epistêmica do Mundo

do Wumpus (MW). O MW é uma caverna composta por salas interligadas e cercada por

paredes. Numa das salas, um monstro feroz (o Wumpus) mata qualquer um que se apro-

xime. Outras salas são tomadas por poços sem fundo. O objetivo do agente é encontrar

uma barra de ouro e sair da caverna com vida. O ingrediente de incerteza no MW vem

do fato de que não há informação direta sobre quais salas são ocupadas pelo Wumpus ou

poços a não ser o fedor ou brisa (respectivamente) existentes nas salas adjacentes. Eu medi

a performance dos agentes Bayesiano e não-monotônico para cavernas geradas randomi-

camente com dimensões variando de 2 salas por 2 até 10 salas por 10, fazendo a média

de 1000 tentativas para cada tamanho. Eu medi o quanto os agentes são bem-sucedidos

em resolver os problemas (pontuação) bem como a complexidade computacional de seus

padrões de raciocínio. Os resultados mostram que os agentes Bayesiano e não-monotônico
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têm pontuações muito semelhantes. Mas, enquanto o tempo requerido pelo padrão de ra-

ciocínio do agente Bayesiano cresce exponencialmente em relação ao tamanho da caverna,

o tempo requerido pelo padrão de raciocínio do agente não-monotônico cresce apenas poli-

nomialmente. A conclusão é que o modelo não-monotonico está mais próximo de descrever

os padrões de raciocínio ótimos para o MW em comparação com o modelo Bayesiano. De

maneira mais geral, o modelo não-monotonico é mais eficaz que o modelo Bayesiano em

situações em que: (i) seja necessário executar raciocínio diagnóstico (mas não ambos racio-

cínio causal e diagnóstico) e (ii) dependências condicionais possam ser ignoradas na maior

parte dos casos.

• 11:15 - 12:15: Pedro Bravo de Souza (UNESP) - On Howson’s Bayesian Approach to the

Problem of Induction

This talk purpose is to critically evaluate Colin Howson’s bayesian approach to the pro-

blem of induction. In order to do so, it will be divided into two main moments. At first,

it is necessary to present David Hume’s problem of induction and then to explain how

Howson seeks to redress it with his own proposal. Indeed, Hume arguing that there is

no rational justification for inductive arguments, Howson seeks to maintain that one can,

however, have consistent beliefs due to his bayesian apparatus, without being within the

scope of Hume’s argument. This escape is possible, according to Howson, since his baye-

sianism does not place any restriction on the infamous prior probabilities. In addition to

outlining some objections to Howson’s answer, we will also try to evaluate the possibility of

other bayesian conceptions solve the problem of induction, and finally, with regard to the

problem itself, we will try to detail several points where Hume’s argument can be attacked

when presenting both his considerations made in the Treatise of Human Nature and in the

Investigations on Human Understanding.

Tarde

• 14:00 - 15:00: Gregory Gaboardi (PUCRS) - Probabilidades e Possibilidades

Neste trabalho, examinaremos a seguinte questão: sob quais condições eventos ou propo-

sições com a mesma probabilidade podem ficar em diferentes distâncias modais relativa-

mente a um mesmo mundo possível? Alguns autores sugerem que a proximidade modal não

é independente da proximidade probabilística (pois haveria certa analogia entre métricas

modais e probabilísticas), como Kripke (2012), já outros, como Pritchard (2015), alegam

que proximidade modal e probabilística se separam, e que essa separação seria discernida

no senso comum. Exploraremos o espaço lógico dessa questão sem assumir alguma posição
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específica nele.

• 15:00 - 16:00: Samuel Cibils (PUCRS) - Paradoxo do Prefácio: uma perspectiva proba-

bilística

Um paradoxo é comumente definido como um conjunto de proposições que são individu-

almente plausíveis, mas conjuntamente inconsistentes. O paradoxo do prefácio não é dife-

rente. O autor de um livro de não-ficção crê que cada página de seu trabalho não apresenta

qualquer erro. Ele revisou todos os parágrafos com muito cuidado; acatou recomendações

de seus colegas e, ainda, corrigiu todas as ambiguidades apontadas pelos examinadores.

Todavia, ele afirma em seu prefácio que é impossível que não existam erros em alguma

parte da obra. O objetivo da exposição é analisar o aparente paradoxo que surge a par-

tir das crenças do autor. A apresentação, todavia, centrar-se-á nos aspectos quantitativos

deste paradoxo.

• 16:15 - 17:15: Roberto H. Pich (PUCRS) - Probabilidade, Conhecimento Moral e Dever

A pergunta de fundo do presente estudo é: de que modo opera a probabilidade na for-

mação da consciência moral? Pressuposto da pergunta formulada é a assunção clássica de

que a probabilidade (qual?) é característica de juízos que embasam o conhecimento moral

(a modo de princípios práticos), bem como daqueles que expressam a decisão moral (a

modo de comando prático). O estudo tem uma perspectiva histórico-conceitual como base,

a saber, o problema da dúvida prática na filosofia moderna - nesse caso, na escolástica

moderna (ou: na escolástica jesuíta). Ao menos tempo, procurar-se-á abordar a pergunta

sistemático-filosófica, levando em consideração a literatura atual sobre lógica deôntica, so-

bre o problema lógico-epistêmico da relação entre a aquisição consciente de probabilidade

e a estipulação do que deve ser feito (como caso de consciência reta ou responsável). A

qual tipo e a qual nível de probabilidade se liga o dever na decisão moral ou no comando

de ação?

• 17:15 - 18:15: Guido Alt (PUCRS) - Uncertainty and Consistency Maintenance: rules of

doubting in Obligationes

The treatment of reasoning about uncertainties was an important contribution of Obli-

gationes treatises in the later middle ages, originally conceived for approaching semantic

paradoxes. Essentially, this logical genre comprises a type of regimented disputation groun-

ded upon logical rules, the theories of which developed in the 13th and 14th centuries, and

it continuously sparks an interest in historians and philosophers of logic. I will present

some recent applications of semantical games to modeling Obligationes, assuming recons-
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tructions approximately informed by the idea of consistency maintenance, and examine an

indeterministic interpretation of the dubitatio rule, a rule still underexplored in the history

of these treatises.
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