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UMA PEQUENA HISTÓRIA DA
PROBABILIDADE

Podemos caracterizar os seguintes peŕıodos no desenvolvimento da Teo-
ria da Probabilidade, nos quais identificamos os principais pesquisadores e
resultados:

1. Pré-história: do passado remoto aos trabalhos de Cardano, Paccioli,
Tartaglia e Galileu.

2. Origens: trabalhos de Pascal e Fermat na solução do problema dos
pontos proposto por Paccioli; publicação de Huygens — primeiras aplicações
de probabilidade em demografia, seguros e erros de observações.

3. Maturação da probabilidade clássica: publicação de “Ars Conjectandi”
de J. Bernoulli, com a introdução da lei dos grandes números; trabalhos de
DeMoivre, Laplace, Gauss e Poisson; aplicações nas ciências naturais.

4. Escola de São Petersburgo: Chebyshev, Markov e Lyapunov; ex-
tensões da lei dos grandes números e do teorema central do limite; estudo
de variáveis dependentes (cadeias de Markov); aplicações em F́ısica.

5. Peŕıodo moderno: iniciado pela axiomatização da teoria de Probabili-
dade por Kolmogorov e os trabalhos de P. Lévy, W. Feller, J. Doob; estudo
de processos estocásticos — processos de Wiener; Martingales; integrais es-
tocásticas; aplicações e conexões em várias áreas da Matemática, F́ısica,
Engenharia, Economia.
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História da Probabilidade 2

1. Pré-história

A humanidade tem lidado com a incerteza desde épocas as mais remotas
na tentativa de obter vantagens em disputas e evitar perdas advindas de
fatores impreviśıveis. Há milhares de anos jogos de azar têm sido parte de
nossa civilização. Pinturas em tumbas eǵıpcias feitas em 3500 a.C mostram
pessoas jogando uma forma primitiva de dados feitos de um osso do calca-
nhar de nome astragalus. Esses astragali tinham 4 faces cujas probabilidades
de cair em um lançamento eram aproximadamente iguais a 0,39, 0,37, 0,12
e 0,12. Dados de 6 faces datados de 3000 a.C foram encontrados no norte
do Iraque. Durante as Cruzadas vários jogos de dados foram trazidos para o
Ocidente (a palavra “azar” sendo derivada de al zahr, que significa “dado”
em árabe). O baralho moderno surgiu na França no século 14.

Por outro lado, levantamentos de dados estat́ısticos para censos popu-
lacionais e avaliação de produções agŕıcolas foram realizados na Europa a
partir do século 11; apólices de seguros navais baseados em conceitos de risco
foram emitidos na Itália e Holanda já no século 14. Antes de meados do
século 17, além de considerações filosóficas sobre causalidade e acaso, várias
investigações de problemas relativos a jogos de azar, ou, mais geralmente, a
eventos sujeitos ao acaso, foram realizadas de forma esparsa. No entanto, a
aplicação sistemática de análise matemática e o estabelecimento de regras
gerais para a solução de tais problemas, que originou uma teoria matemática
da probabilidade, entendida como uma medida da chance de ocorrência de
um evento sujeito ao acaso, teve ińıcio somente em 1654 com os resultados
obtidos por dois franceses, Blaise Pascal e Pierre de Fermat, em resposta
a um desafio para solucionar um problema proposto 160 anos antes pelo
monge franciscano Luca Paccioli (ca.1445—ca.1514).

Os trabalhos anteriores ao de Pascal e Fermat mais notáveis são os de
Cardano e Tartaglia e a contribuição de Galileu à teoria de erros de medição.
Gerolamo Cardano (1501–1576), um famoso médico de Milão do século
16 que dedicava parte de seu tempo à matemática e era apaixonado por
jogos de azar e apostas, escreveu um tratado sobre apostas com o t́ıtulo
Liber de Ludo Aleae “Livro de Jogos de Azar”. A palavra aleae refere-se
a jogos de dados e tem a mesma raiz de aleatorius que significa eventos
sujeitos ao acaso, dependentes de fatores incertos. Este parece ter sido
o primeiro trabalho a desenvolver prinćıpios estat́ısticos da probabilidade.
Cardano define a probabilidade de um evento como sendo a razão entre o
número de resultados favoráveis e o número de posśıveis resultados, e dá
indicações da importância de métodos combinatoriais no desenvolvimento
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de uma teoria de probabilidade. Em outro trabalho seu, Opus novum de
proportionibus numerorum—“Novo trabalho em proporções”, publicado em
1570, ele trata vários problemas ligados à combinatória. No entanto, apesar
de ter sido escrito possivelmente em 1526, seu tratado ficou desconhecido até
sua publicação, que ocorreu somente em 1663. Cálculos de probabilidades e
combinatoriais foram também realizados por Niccolo Tartaglia (ca.1499–
1557) em seu trabalho Tratado geral sobre números e medidas publicado em
Veneza em 1556, onde o problema de Paccioli é também investigado.

É interessante mencionar que cálculos combinatoriais foram realizados
pelos hindus antes da era cristã, o triângulo de Pascal tendo sido usado
por eles desde o ano 200 a.C. Uma contribuição significativa à combinatória
foi também feita pelo filósofo e matemático alemão Gottfried W. Leibniz
(1646–1716) (que foi o primeiro a criar, em 1684, o cálculo diferencial e
integral) em seu trabalho Ars Combinatoria publicado em 1666. O objetivo
deste trabalho era formular um modelo para descobrir verdades combinando
conceitos de forma exaustiva e julgando-os metodicamente quanto a suas
validades, sendo um precursor do desenvolvimento de modernas linguagens
lógicas de computação. Sua idéia era que todo racioćınio, toda descoberta,
pode ser reduzida a uma combinação ordenada de elementos, tais como
números, palavras, sons ou cores (Leibniz anteviu então a possibilidade do
racioćınio lógico ser realizado por máquinas).

Galileo Galilei (1564–1642) trabalhou na linha dos resultados de Car-
dano, dos quais possivelmente tinha conhecimento, e fez um estudo completo
do número posśıvel de resultados em jogos de dados em seu trabalho Sopra
le scorpeta dei dadi—“Sobre o jogo de dados”. No entanto, mais notável foi
sua percepção do comportamento dos erros em observações astronômicas,
considerando-os inevitáveis e fazendo propostas de como levá-los em con-
sideração nos resultados observados. Galileo identifica caracteŕısticas nos
erros que mais tarde serão descritas pela distribuição normal, tais como a
aglomeração simétrica em torno do resultado verdadeiro e de que a proba-
bilidade do erro decresce com seu tamanho.

2. Origens

O problema proposto pelo monge Paccioli em 1494, conhecido como o
problema dos pontos, consiste em determinar qual deve ser a divisão do bolo
de apostas quando um jogo é interrompido antes do final. Mais precisamente,
suponha uma partida entre dois jogadores que é vencida pelo primeiro que
fizer 6 pontos. Na hipótese de ambos jogadores terem a mesma habilidade
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no jogo, como se deve dividir o bolo se a partida for interrompida quando
um dos jogadores tiver 4 pontos e outro 3? A solução sugerida é dividir o
bolo proporcionalmente às chances (probabilidades) de cada jogador vencer
o jogo. O problema está em como calcular essas chances. Este problema foi
exposto a Pascal por Chevalier de Méré, um intelectual francês apaixonado
por jogos e influente na corte de Lúıs XIV, e que ficou imortalizado por essa
sua participação na gênese da teoria de probabilidade.

Blaise Pascal (1623-1662) foi um menino prod́ıgio que já na adolescência
havia redescoberto por si mesmo boa parte da geometria euclideana, escrito
um trabalho matemático sobre cônicas que impressionou Descartes e, aos 21
anos, inventado e patenteado uma máquina de calcular1. Pascal trabalhou
em problemas de hidrodinâmica, inventando o barômetro de mercúrio e a
seringa, estabelecendo a conhecida lei de pressão de Pascal e provando a exis-
tência do vácuo. Em 1655, aos 32 anos, resolveu se internar no monastério
de Port-Royal em Paris juntando-se a uma seita católica, o Jansenismo, que
defendia conceitos morais e teológicos austeros. Em seu Traité du triangle
arithmétique, um fragmento de De Alea Geometriae, ele estabeleceu os fun-
damentos para o cálculo de probabilidades, fruto do trabalho desenvolvido
com Fermat.

Em 1654 Pascal deu ińıcio a uma série de correspondências com Pierre
Fermat(1601-1665) onde estabeleceram um método sistemático para calcu-
lar probabilidades e solucionaram o problema de Paccioli. Fermat era um
advogado em Toulouse de grande erudição e um matemático notável com
contribuições marcantes em teoria dos números e em probabilidade. Ele é
popularmente famoso por suas proposições, ou conjecturas, entre as quais
destaca-se o chamado Último Teorema de Fermat que só foi demonstrado em
1993 por Andrew Wiles, 356 anos depois de proposto por Fermat. As cor-
respondências de Pascal e Fermat foram publicadas em 1679, em Toulouse,
sendo hoje consideradas a origem do desenvolvimento da teoria matemática
da probabilidade.

Os problemas então considerados, hoje estudados em um curso de pro-
babilidade elementar, baseavam-se na hipótese de um número finito de re-

1Pascal e Leibniz inventaram, no século 17, as primeiras máquinas digitais mecânicas de
computação. No entanto, o crédito do primeiro computador digital que combina operações
aritméticas com decisões baseadas nos próprios cálculos é dado ao inventor inglês Charles
Babbage com sua ”Analytical Engine”para a qual a matemática condessa Augusta Ada
King Lovelace (Lady Byron) criou o primeiro programa de computador da história. Mesmo
assim, Pascal foi homenageado com o t́ıtulo de uma conhecida linguagem de programação.
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sultados e de eventos igualmente prováveis, e a análise combinatória de-
sempenhou um papel fundamental em suas soluções. Em 1653 Pascal já
havia comentado em uma carta a Fermat o seu manuscrito Traité du trian-
gle arithmétique, no qual faz um estudo detalhado do triângulo compondo os
coeficientes binomiais, hoje conhecido como triângulo de Pascal. Pascal de-
terminou a solução do problema de Paccioli usando esse triângulo aritmético,
obtendo o resultado que se ao jogador A faltam m pontos para ganhar e a
B faltam n pontos, então a razão das probabilidades de ganharem é dada
por

P (A)
P (B)

=

(
m+n−1

0

)
+ . . . +

(
m+n−1

n−1

)(
m+n−1

0

)
+ . . . +

(
m+n−1

m−1

) .

O prêmio deve então ser dividido nesta proporção.

A primeira publicação em teoria de probabilidade foi um pequeno livro
intitulado De Ratiociniis in Ludo Aleae, escrito em 1657 por Christiaan
Huygens (1629–1695), mais conhecido pela suas importantes contribuições
à Astronomia, à ótica e à teoria ondulatória da luz. Esse trabalho foi inici-
almente publicado como apêndice no livro Exercitationes mathematicae de
Frans van Schooten (que foi seu professor e o maior divulgador da geometria
cartesiana, tendo impresso a primeira versão, em Latim, de “La géométrie”
de Descartes). Huygens era de uma importante famı́lia holandesa e desde
cedo teve acesso aos mais importantes grupos cient́ıficos de sua época, seu
pai sendo amigo de René Descartes que teve grande influência na educação
matemática do jovem Huygens. Em 1655, ano em que descobriu a primeira
lua de Saturno, ele fez sua primeira visita a Paris onde tomou conhecimento
da correspondência de Pascal e Fermat e dos problemas de probabilidade
nela investigados. Aparentemente desconhecendo os detalhes dos resultados
de Pascal e Fermat (publicados somente em 1679), ele resolveu uma série de
14 problemas relacionados a jogos de azar (sem usar análise combinatória),
compondo seu livreto que se tornou famoso, reeditado diversas vezes e usa-
do até o século 18 como um livro de introdução à teoria de probabilidade.
Huygens talvez tenha sido o primeiro a perceber claramente o surgimento de
uma importante teoria matemática quando, justificando a publicação de Lu-
do Aleae a van Schooten, escreveu que “... não estamos tratando apenas com
jogos mas com os fundamentos de uma nova teoria, tanto profunda como
interessante.” Ele foi o primeiro a usar o conceito de esperança matemática.
Em outra contribuição importante, Huygens construiu em 1669, com base
em dados estat́ısticos levantados por John Grunt em 1662, uma curva de
mortalidade e definiu a noção de vida média e probabilidade de sobrevida
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que fundamenta cálculos atuariais, sendo o primeiro a aplicar probabilidade
à estat́ıstica demográfica. Seu trabalho influenciou vários matemáticos da
época, notadamente J. Bernoulli, e teve papel fundamental, comparável aos
de Pascal e Fermat, para estabelecer a teoria de probabilidade.

3. Maturação da probabilidade clássica

Contribuições importantes seguiram-se logo ao trabalho de Pascal, Fer-
mat e Huygens, as mais notáveis sendo dadas por J. Bernoulli, DeMoivre e
Laplace. O primeiro grande tratado de probabilidade foi Ars Conjectandi —
A Arte da Conjectura— escrito pelo matemático súıço Jacob (Jacques)
Bernoulli (1654–1705). Ao morrer seu livro estava incompleto, tendo sido
conclúıdo por seu sobrinho Nicolaus(I) Bernoulli (1687–1759) e publicado
após a sua morte em 1713. Ars Conjectandi foi dividido em quatro partes:
a 1a reeditou o livro de Huygens complementado com vários comentários; a
2a intitulada “A Doutrina de Permutações e Combinações” foi usado como
livro texto em análise combinatória durante o século 18; a 3a fez a aplicação
da teoria de combinações na solução detalhada de 24 problemas de jogos
de azar; finalmente, na 4a, denominada Pars Quarta, onde se propõs fazer
aplicações em problemas ćıvicos, morais e econômicos. Em seu livro J. Ber-
noulli provou a Lei dos Grandes Números e com isto fez uma contribuição
que marcou o ińıcio de uma nova era na teoria de probabilidade. Essa Lei
é o primeiro teorema limite da probabilidade, um resultado que estabelece
uma relação entre os conceitos de probabilidade e freqüência relativa e que
é fundamental para a teoria moderna de amostragem. J. Bernoulli provou
essa Lei usando cálculos com coeficientes binomiais sem utilizar a aproxi-
mação de Sterling como feito por DeMoivre poucos anos depois. O livro
contém ainda considerações sobre esperança matemática e moral, sobre o
significado de probabilidade como uma medida do grau de certeza e sobre
probabilidades a priori e a posteriori. As contribuições de J. Bernoulli para
a matemática não se restringiram à teoria de probabilidade mas se estende-
ram às áreas de álgebra, cálculo infinitesimal, cálculo variacional, mecânica
e teoria de séries.

A famı́lia Bernoulli produziu vários grandes matemáticos ao longo de
um século (um caso único na história), alguns dos quais com contribuições
importantes em probabilidade. Nicolaus(I), além de sua contribuição como
editor do livro de seu tio, fez proposições de alguns problemas de proba-
bilidade, dentre os quais o conhecido Paradoxo de São Petersburgo: dois
jogadores lançam uma moeda honesta, um deles (A) pagando ao outro (B)
$2k se cara aparece pela primeira vez no k-ésimo lançamento. A questão é
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determinar o quanto B deve pagar a A para entrar no jogo de forma que
os valores esperados dos ganhos de cada um sejam iguais (tornando assim o
jogo honesto). Ocorre que o valor esperado do ganho de B tende a infinito,
o que obrigaria B a pagar uma quantidade infinita para entrar no jogo2 Este
problema foi proposto por Nicolaus(I) em uma carta a Pierre Rémond de
Montmort (1678–1719)(cuja fama se deve a seu livro Essay d’analyse sur
les jeux de hazard (1708) que é um estudo sistemático de jogos de azar) e
foi analisado posteriormente por seu primo Daniel Bernoulli (1700–1782)
que publicou sua pesquisa nos Anais da Academia Imperial de Ciências de
São Petersburgo, esta sendo a razão do nome dado a esse problema. Daniel
trabalhou em São Petersburgo e teve significativa contribuição na teoria de
probabilidade. Ele foi o primeiro a propor o uso de estimativas de máxima-
verossimilhança e a aplicar o cálculo diferencial, ao invés de cálculos com-
binatoriais, na solução de problemas de probabilidade. A primeira tabela
da distribuição normal foi computada por Daniel Bernoulli em 1738 (cinco
anos após DeMoivre descobri-la). Seu trabalho mais conhecido é Specimen
Theoriae Novae de Mensura Sortis sobre uma nova teoria de medida de risco
no qual apresenta seu conceito de esperança moral (ou utilidade média) que
usa para dar uma solução finita ao Paradoxo de São Petersburgo.

O matemático e f́ısico súıço Leonhard Euler (1707–1783) foi aluno de
Johann Bernoulli, um dos mais importantes matemáticos da época, irmão
de Jacob e pai de Daniel, e conviveu com a famı́lia Bernoulli em Basel. Em
1726, com apenas 19 anos, ele foi convidado a ocupar a vaga de Nicolaus(II)
Bernoulli, que havia falecido, na Academia de Ciências de São Petersburgo,
criada dois anos antes por Catarina I, esposa de Pedro, o Grande, e que
se tornara um importante centro cient́ıfico. Ele assumiu no ano seguinte e
lá se tornou companheiro de Daniel Bernoulli, que já era seu amigo pesso-
al e com o qual compartilhou o interesse por problemas de probabilidade.
Em 1733 Euler foi designado titular da cadeira de matemática da Acade-
mia em substituição a Daniel que havia decidido retornar à Basel. Euler
fez contribuições na aplicação de probabilidade na análise de loterias (ele

2Uma outra maneira de ver o paradoxo é o seguinte esquema proposto por um jogador
“esperto” para sempre ganhar do cassino: aposte inicialmente $1 e dobre a aposta a cada
jogo até que ganhe pela primeira vez, quando então deve receber o valor apostado por
último. Então, se o jogador perde nos k primeiros jogos e ganha no k + 1-ésimo, ele terá
gasto 1+2+ · · ·+2k−1 = 2k− 1 e ganho 2k, ou seja, terá sempre um ganho ĺıquido de $1,
sua aposta inicial, qualquer que seja k. Como eventualmente ganhará em uma sequência
de jogos— supondo que haja alguma chance positiva de ganhar em um jogo— seu ganho
do valor da aposta inicial fica garantido. No entanto, o valor esperado do capital necessário
para bancar esse esquema até que o ganho se realize é infinito.

c©A. Gadelha, 20 de março de 2004
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foi comissionado pelo rei Frederico II, o Grande, da Prússia para avaliar e
organizar uma loteria), e em demografia e seguros. Um de seus trabalhos,
Recherches générales sur la mortalité et la multiplication du genre humain,
publicado em 1760, resolve vários problemas que mais tarde se tornariam a
base da demografia matemática. Resolvendo problemas associados ao cres-
cimento de populações e taxas de mortalidade, construiu tabelas de taxas
de mortalidade em função da distribuição de idade e desenvolveu o conceito
de “duração provável de vida”. Problemas relacionados com seguros foram
também resolvidos. Euler resolveu o problema dos casamentos (ou proble-
ma da secretária) no qual se deseja a probabilidade de haver pelo menos um
casamento dentre dois grupos de n indiv́ıduos cada.

Em 1718, o matemático francês Abraham DeMoivre (1667–1754) pu-
blicou, em inglês, Doctrine of Chances, dedicando seu trabalho a seu amigo
Isaac Newton. DeMoivre, após ser preso na França por mais de dois anos,
perseguido por ser um protestante calvinista (huguenote), emigrou para a
Inglaterra em 1688 e rejeitou sua pátria mãe até sua morte. Nesse livro
notável, DeMoivre propôs, mesmo de forma impĺıcita, as técnicas de reduzir
problemas de probabilidade a equações diferenças e de usar funções geratri-
zes para solucionar essas equações, que foram mais tarde aperfeiçoadas por
Laplace. Na segunda edição, em 1738, DeMoivre reproduziu um trabalho
seu publicado em 1733 no qual ele introduz, pela primeira vez, a distribuição
normal, que usou como uma aproximação para a distribuição binomial (ele
apresentou a distribuição normal em forma de série). Este resultado foi es-
tendido por Laplace que obteve, para seqüências de Bernoulli, o teorema
limite central (este teorema para seqüências de variáveis aleatórias indepen-
dentes e identicamente distribúıdos é hoje conhecido como o teorema de
DeMoivre-Laplace)3. DeMoivre provou e usou em seus resultados a aproxi-

3Na teoria de probabilidade existem importantes teoremas que estabelecem condições
para o comportamento assintótico —i.e., convergências em distribuição, em probabilidade
e com probabilidade 1— de seqüências de variáveis aleatórias (usualmente somas parciais
de variáveis aleatórias) que são conhecidos genericamente como teoremas limites. Se as
distribuições das variáveis aleatórias convergem para uma distribuição F , esta é chamada
de distribuição limite. O teorema limite central (em inglês: central limit theorem) dá a
convergência de somas normalizadas de variáveis aleatórias para uma distribuição normal
e é considerado, pela sua importância na teoria e em aplicações, como o teorema básico
mais central (importante) da probabilidade. A palavra central para esse teorema limite
foi dado pelo matemático húngaro-americano George Polya. Uma variante do nome, mais
usual no Brasil, é “teorema central do limite” que deixa expĺıcito que o adjetivo central
se refere ao teorema e não ao limite. O nome normal só foi dado à distribuição gaussiana

e−z2/2/
√

2π muitos anos depois de DeMoivre e Laplace, por volta de 1875, independente-
mente pelo filósofo e cientista americano Charles S. Peirce (1839-1914) e por Sir Francis
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mação de Stirling para o fatorial: n! ≈
√

2πnn+1/2e−n.

Na segunda metade do século 18 a teoria de probabilidade começa a
ser aplicada sistematicamente às ciências naturais. O naturalista francês
Georges-Louis Leclerc, o Conde de Buffon (1707–1788), membro da Aca-
demia Francesa cujo trabalho sobre espécies perdidas abriu caminho para o
desenvolvimento da paleontologia, investigou as origens dos planetas como
produto de colisões, para o que fez cálculos de probabilidades. O famoso
“problema da agulha de Buffon”, hoje um exerćıcio em cursos elementares,
foi proposto por ele em 1777. O problema é determinar a probabilidade de
uma agulha de comprimento l atravessar um feixe de paralelas, distantes
entre si de a > l, quando lançada aleatoriamente. A resposta é 2l/πa e Buf-
fon a usou para calcular experimentalmente o valor de π. Buffon também
construiu tabelas de mortalidade.

Os livros de Bernoulli e DeMoivre foram as contribuições mais importan-
tes no peŕıodo inicial da teoria de Probabilidade antes de Laplace. Nenhum
outro livro de maior importância foi publicado até 1812, quando o Marquês
Pierre Simon de Laplace (1749–1827) escreveu, com base em trabalhos
que desenvolveu entre 1771 e 1786, seu grande tratado Théorie Analytique
des Probabilités, publicado em dois volumes, a primeira edição sendo de-
dicada a Napoleon-le-Grand. Os fundamentos da teoria de probabilidade
foram então colocados por Laplace em uma forma (hoje dita clássica) que
se manteve praticamente inalterada até o ińıcio do século 20. Nesse tratado
Laplace fez novas contribuições e reuniu, sistematizou e ampliou resultados
desenvolvidos por seus predecessores. Estabeleceu os métodos de equações
diferenças e de funções geratrizes e deu uma nova formulação e uma prova
heuŕıstica do teorema central do limite. Incluiu também duas importantes
contribuições: a primeira referente a aplicações de probabilidade na teoria
de análise de erros de medições desenvolvida inicialmente pelo matemático
inglês Thomas Simpson (1730-1761) em 1756; a segunda, quando define a

Galton (1822-1911) (que usou a Estat́ıstica em suas pesquisas sobre hereditariedade, tendo
sido um dos originários, junto com Karl Pearson, do conceito de correlação e regressão).
Alguns também creditam o nome normal ao célebre matemático frances Henri Poincaré
(1854-1912). A idéia (falsa) atrás deste nome é que a distribuição gaussiana era a que
se aplicaria aos fenômenos ”normais”observados na natureza. A condição necessária e
suficiente para uma seqüência de variáveis aleatórias independentes e quadraticamente
integráveis (variâncias finitas) satisfazer o teorema limite central foi estabelecida por J.
W. Lindeberg (1876–1932) e por W. Feller. Outros teoremas limites fundamentais são a
Lei dos Grandes Números, a Lei dos Pequenos Números e a Lei do Logaritmo Iterativo,
este último verificado em 1924 por A. Ya. Khintchine e provado em grande generalidade
por Kolmogorov em 1929.
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probabilidade a priori (que originou grandes controvérsias) para o cálculo da
chamada probabilidade inversa (ou probabilidade de causas ou a posteriori),
conceito este sugerido pelo trabalho de Bayes em 1763. O tratado apresenta
ainda aplicações em questões legais e no cálculo de mortalidade e esperança
de vida.

É interessante observar que Laplace não acreditava em chance na nature-
za, sendo defensor do determinismo: o aleatório surge como conseqüência de
nossa ignorância e a probabilidade é uma medida relativa à mesma, i.e., do
nosso desconhecimento das causas exatas dos fenômenos. Essa questão da
essência do aleatório tem sido objeto de controvérsias filosóficas para à qual
a teoria quântica veio dar uma contribuição de impacto, em contraposição
ao determinismo da f́ısica newtoniana, a ponto de motivar Albert Einstein
a exclamar que Deus não joga dados, ao que Niels Bohr, um dos fundado-
res da teoria quântica, retrucou com a indagação de quem somos nós para
determinarmos a Deus como proceder em sua criação. A incerteza quan-
to às condições iniciais e a sensibilidade às mesmas no modelo matemático
(como nos sistemas caóticos), que englobam tanto os aspectos do desconhe-
cimento como da própria natureza dos fenômenos, são também vistas como
explicações do aleatório.

T. Simpson, cujas principais contribuições foram em análise matemática,
foi o primeiro a usar distribuições de probabilidade cont́ınuas e a desenvolver
uma teoria sistemática de erros de medidas aleatórios, independentemente
do conceito de variáveis aleatórias, que mais tarde, em torno de 1770, foi
redescoberta por Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), o genial autor de
“‘Méchanique Analytique”.

Thomas Bayes (1702–1761), um ministro protestante inglês com inte-
resse em filosofia e lógica, escreveu um único trabalho matemático, Essay
towards solving a problem in the doctrine of chances, publicado pela Royal
Society em 1763, três anos após sua morte. A originalidade e a importância
do conceito de probabilidade inversa introduzido por Bayes nesse trabalho
o imortalizou. Suas conclusões foram aceitas por Laplace em um artigo de
1781 que deduziu, no segundo volume de sua Thèorie Analytique, a fórmula
hoje conhecida como regra de Bayes, nome este dado muitos anos mais tarde
por Poincaré. Essa fórmula dá a probabilidade de uma dada hipótese (ou
causa)a posteriori de observações feitas, em função de sua probabilidade a
priori e da probabilidade de ocorrência das observações assumindo verda-
deira a hipótese dada (a probabilidade de verossimilhança). Os conceitos de
Bayes deram origem a uma escola de inferência estat́ıstica com propostas
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alternativas aos chamados métodos clássicos da Estat́ıstica. No entanto, os
conceitos de Bayes foram questionados pelo famoso matemático e lógico in-
glês George Boole (1815–1864) em seu trabalho An Investigation into the
Laws of Thought, on Which Are Founded the Mathematical Theories of Logic
and Probabilities publicado em 1854. Desde então o conceito bayesiano de
probabilidade tem sido motivo de controvérsias, tanto nos aspectos filosóficos
de interpretação do que seja probabilidade (objetiva vs. subjetiva), com na
aplicação em inferência estat́ıstica. Um ponto de caráter mais filosófico le-
vantado pelos estat́ısticos clássicos (não-paramétricos) contra a estat́ıstica
bayesiana é a consideração, por esta, de parâmetros como variáveis com
distribuições de probabilidade e não como constantes desconhecidas. No en-
tanto, além da questão filosófica de uma probabilidade subjetiva, a questão
prática que se coloca ao método bayesiano é a de se ter uma especificação
consistente das probabilidades a priori dos parâmetros e métodos para mini-
mizar a sensibilidade das conclusões da análise estat́ıstica com relação a essa
especificação. O surgimento da computação de alto desempenho aliada a al-
goritmos eficientes, que permitem uma precisão maior nessa especificação,
possibilitou que métodos bayesianos sejam hoje aplicados com sucesso na
análise estat́ıstica de diversas aplicações importantes.

No século 19, o alemão Carl Friedrich Gauss (1777–1855), um dos
maiores gênios da matemática, estabeleceu a relação da distribuição de er-
ros de medidas com a curva normal e desenvolveu o método dos mı́nimos
quadrados (independentemente também desenvolvido por um matemático
americano pouco conhecido, Robert Adrian (1775–1843), e por Adrien-
Marie Legendre (1752–1833)). Em 1837 Siméon-Denis Poisson (1781–
1840) publicou seu trabalho Recherches sur la Probabilité des Jugements
onde defendia a tese que a teoria de probabilidade era aplicável na avaliação
da correção de decisões judiciais. Para justificá-la, deduziu a distribuição que
hoje leva seu nome. Embora originalmente derivado apenas como uma apro-
ximação à distribuição binomial, a denominada Lei dos Pequenos Números
contendo a distribuição de Poisson é hoje básica na análise de vários proble-
mas relativos a ocorrências de eventos aleatórios no tempo e no espaço como
no estudo de filas, radioatividade, etc. Essa lei afirma que se as probabili-
dades pn, n = 1, 2, . . . , de um evento A em uma seqüência de experimentos
independentes satisfazem pn → 0, com npn → λ, quando n → ∞, então a
probabilidade de ocorrer k eventos A em m experimentos é, para m → ∞,
igual a λke−k/k!. Esta é uma boa aproximação para a distribuição de Ber-
noulli Be(n, p) se np não é muito grande.
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4. A Escola de São Petersburgo

No final do século 19, o russo Pafnuty L’vovich Chebyshev (1821–
1884) fundou a denominada escola de São Petersburgo que produziu grandes
matemáticos russos com contribuições fundamentais à teoria de Probabili-
dade. Chebyshev foi influenciado pelos matemáticos russos V. Ya. Bunya-
kovskǐı, que publicou o importante livro Fundamentos da teoria matemática
de probabilidades, e M. V. Ostrogradskǐı, que fazem parte da linhagem inau-
gurada por Daniel Bernoulli e Euler em São Petersburgo. Chebyshev foi o
primeiro a raciocinar sistematicamente em termos de variáveis aleatórias e
seus momentos. Usando esses conceitos, Chebyshev estabeleceu uma simples
desigualdade que permitiu uma prova trivial da lei dos grandes números. O
conceito de momentos foi utilizado por ele e, em seguida, por seu aluno An-
drei Andreiwich Markov (1856–1922) para dar uma prova rigorosa do
teorema central do limite. Um outro de seus famosos estudantes, Alexan-
der Mikhailovich Lyapunov (1857–1918), posteriormente usou o conceito
de funções caracteŕısticas para dar uma prova mais simples desse importan-
te teorema. Markov fez estudos sobre dependência de variáveis aleatórias
analisando as hoje denominadas cadeias de Markov em tempo discreto. O
trabalho fundamental sobre as cadeias de Markov em tempo cont́ınuo foi
desenvolvido posteriormente por Kolmogorov. De acordo com Khintchine, a
Rússia era o único páıs na segunda metade do século 19 no qual os fundamen-
tos matemáticos da teoria de probabilidade eram pesquisados e Chebyshev
é o responsável maior pela posição excepcional que teve no desenvolvimento
dessa teoria.

As aplicações sistemáticas de Probabilidade na F́ısica foram iniciadas
no século 19 com os trabalhos do austŕıaco Ludwig Boltzmann (1844–
1906) e do americano Josiah Willard Gibbs (1839–1903). Na década de
1870 Boltzmann publicou uma série de trabalhos nos quais demonstrou que a
segunda lei da termodinâmica e o conceito de entropia podiam ser explicados
aplicando-se as leis da mecânica e a teoria de probabilidade aos movimentos
dos átomos, mostrando que eram essencialmente fenômenos estat́ısticos e que
o estado de equiĺıbrio termodinâmico é aquele de maior probabilidade em um
sistema. Seu trabalho estabeleceu os fundamentos para o desenvolvimento
da F́ısica Estat́ıstica, uma teoria que relaciona as propriedades térmicas de
um material com o comportamento de seus átomos. O trabalho de Gibbs
e suas palestras na Universidade de Yale consolidaram a F́ısica Estat́ıstica
como uma importante área de investigação cient́ıfica.
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5. Peŕıodo Moderno

O uso de probabilidade e de modelos estocásticos na F́ısica no final do
século 19 e ińıcio do século 20 evidenciou as limitações dos fundamentos
matemáticos da teoria de Probabilidade a ponto de desacreditá-la junto a
vários matemáticos da época. A necessidade de se estabelecer uma funda-
mentação mais consistente e um significado preciso dos conceitos usados na
teoria de probabilidade foi enfatizada por paradoxos como os propostos por
Joseph Bertrand (1822–1900) em seu livro Calcul des Probabilités (1899)
— o mais famoso, o chamado “paradoxo de Bertrand”, mostra que a pro-
babilidade de se ter uma corda escolhida aleatoriamente no ćırculo unitário
com comprimento maior que

√
3 pode ter várias respostas, uma situação

inadmisśıvel na matemática e que denota a falta de consistência nos concei-
tos usados ou deficiência na especificação do problema. A definição rigorosa
de esperança condicional é também necessária para resolver paradoxos cons-
trúıdos com base no chamado prinćıpio de substituição, quando se lida com
eventos com probabilidade zero, usada largamente por estat́ısticos no trato
dessa esperança.

A análise de processos estocásticos, que são famı́lias de variáveis ale-
atórias indexadas por um conjunto infinito, não necessariamente enumerável,
requer um rigor matemático da teoria de probabilidade que seria alcançado
somente com a axiomatização proposta por Kolmogorov. Um dos mais im-
portantes processos estocásticos é o movimento browniano ou processo de
Wiener. Em 1900 Louis Bachelier chegou a este processo em seus estudos
sobre as flutuações de preços em mercados financeiros e em 1905 Albert
Einstein o obteve na descrição do movimento irregular de part́ıculas co-
loidais, tais como o movimento de pólens suspensos em ĺıquido observado
pelo botânico Robert Brown em 1827. O tratamento matematicamente
rigoroso do movimento browniano só foi dado em 1923 Norbert Wiener
(1894–1964) (um dos maiores matemáticos americanos, conhecido popular-
mente como um dos criadores da Cibernética) que mostrou ser suas funções
amostras cont́ınuas e não-diferenciáveis (com probabilidade 1). No entanto,
seu método era aplicável ao caso espećıfico desse processo e somente após
o estabelecimento por Kolmogorov, em 1929-1933, dos fundamentos axi-
omáticos da teoria de probabilidade foi posśıvel o tratamento rigoroso dos
processos estocásticos em geral.

Um sistema formal (baseado na chamada lógica predicativa de primeira
ordem) de uma teoria matemática é constitúıda por axiomas, entendidos co-
mo um conjunto de fórmulas básicas cuja validade é assumida, e por regras
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de inferência (ou regras de transformação) pelas quais se deduz uma fórmula
válida a partir de outras fórmulas. Os axiomas são divididos em axiomas
lógicos, que são comuns a todas teorias, e os axiomas matemáticos, que são
peculiares a cada teoria individual e constituem o sistema axiomático da
mesma. Um sistema formal é considerado matematicamente válido se ele
é consistente, no sentido de não conter contradições. É desejável que se-
ja completo (i.e., que tenha a propriedade de completude) no sentido que
toda fórmula válida seja provada (i.e., decid́ıvel). O método dedutivo na
matemática, primeiro utilizado pelos gregos (Tales, Platão), levou à idéia
de se construir dedutivamente uma teoria completa a partir de um sistemas
de afirmações “absolutamente verdadeiras”. A axiomatização da geometria
por Euclides foi o primeiro exemplo dessa idéia e serviu de modelo para a
criação de outros sistemas formais. O quinto postulado de Euclides, relativo
a paralelas, era mais complexo que os demais e fez-se tentativas de prová-lo
a partir dos demais. O fracasso para tal levou Nikolai Lobačevskǐi e János
Bolyai a criarem uma geometria não-euclideana. Isto levou à percepção
de que axiomas eram, ao invés de verdades absolutas, hipóteses sobre as
quais uma teoria era constrúıda. Em 1918, em seu trabalho Axiomatisches
Denken(Math. Ann.), David Hilbert (1862–1943) denominou tal idéia de
axiomatização e conclamou os matemáticos a construir toda a matemática
sobre sistemas axiomáticos. Hilbert já havia estabelecido a axiomatização
definitiva da geometria clássica em seu tratado de 1899 Grundlagen der Ge-
ometrie (“Fundamentos da Geometria”). Sua famosa palestra no Congresso
Internacional de Matemática de 1900 em Paris já colocava a axiomatização
da probabilidade como uma necessidade. Sua palestra foi o incentivo ne-
cessário para o desenvolvimento da matemática moderna e, em particular,
para a axiomatização da teoria de probabilidade. Maistrov [4] lembra que
uma primeira proposta de axiomatização da teoria de probabilidade foi feita
pelo russo S. N. Bernstein (1880–1968) que publicou em 1917 o trabalho
Sobre os fundamentos axiomáticos da teoria de probabilidade nos Anais da
Associação de Matemática de Kharkov. No entanto, a axiomatização na
forma apresentada por Kolmogorov foi a que se estabeleceu e passou a ser
utilizada.

Andrei Nikolaevich Kolmogorov (1903–1987) foi um dos mais im-
portantes matemáticos do século 20 com trabalhos que tiveram impactos
em várias áreas da Matemática. Sua genialidade se evidenciou ainda cedo
quando era aluno de graduação. Aos 18 anos obteve seu primeiro resulta-
do independente sobre séries de Fourier-Lebesgue. Ao se formar em 1925
na universidade já havia publicado 8 artigos cient́ıficos. Seu interesse em
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probabilidade iniciou-se em 1924 e em 1925 publicou seu primeiro traba-
lho nesta área com Aleksandr Ya. Khintchine (1894–1959) contendo o
importante teorema das “três séries” e resultados em inequações de somas
parciais de variáveis aleatórias que se tornaram a base para as desigualdades
de martingales e do cálculo estocástico. Em 1928 ele determinou condições
necessárias e suficientes para a lei forte dos grandes números e provou, sob
condições bastante gerais, a lei do logaritmo iterado para somas de variáveis
aleatórias independentes. Em 1929, havia sido publicado seu trabalho Teoria
geral de medidas e teoria de probabilidade onde era apresentada a primei-
ra descrição de uma construção axiomática baseada na teoria de medidas
que havia sido criada em torno de 1901 por Henri Lebesgue (1875–1941)
e Èmile Borel (1871–1956). Em 1933 publicou em alemão um pequeno
livro intitulado Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (traduzido
para o inglês sob o t́ıtulo Foundations of the Calculus of Probability) onde
desenvolve a teoria de probabilidade de forma matematicamente rigorosa a
partir dos fundamentos axiomáticos baseados na teoria de medidas. Com
essa axiomatização obteve-se a base matemática necessária para o desen-
volvimento da teoria de processos estocásticos e para uma definição rigoro-
sa da esperança condicional, fundamentada no teorema de Radon-Nykodin
da teoria de medidas. Esta definição possibilitou a Joseph Leo Doob
(1910–) e Paul Lévy(1886–1971), dois grandes matemáticos que tiveram
contribuições fundamentais na teoria de processos estocásticos, o desenvol-
vimento da teoria de martingales, hoje uma das principais ferramentas da
teoria moderna de probabilidade no estudo de processos estocástico, usada
na prova de resultados em convergência com probabilidade 1 de seqüências
de variáveis aleatórias. A axiomatização de Kolmogorov marcou o ińıcio do
desenvolvimento da teoria moderna de probabilidade.

Em 1931 Kolmogorov publicou um importante artigo Métodos Anaĺıticos
na Teoria da Probabilidade no qual estabelece os fundamentos da teoria mo-
derna de processos estocásticos, dando ińıcio à teoria dos processos de di-
fusão. Esses são os processos markovianos {Xt; 0 ≤ t < ∞}, com parâmetro
de tempo t cont́ınuo, cujas funções amostras são, com probabilidade 1,
cont́ınuas em t. O processo de Wiener é o processo de difusão t́ıpico. Em 1939
Kolmogorov estabeleceu, para os processos de difusão, as chamadas equações
regressiva e progressiva de Kolmogorov, que correspondem às equações di-
ferenciais parciais também conhecidas como de Fokker-Planck. Em 1952 –
1955, William Feller(1906–1970) provou que a equação regressiva (ou a
progressiva) tem uma solução única sob certas condições de regularidade em
seus coeficientes e que a solução satisfaz a equação de Chapman-Kolmogorov
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para processos markovianos. Feller e Paul Lévy deram contribuições signi-
ficativas ao estudo dos processos de difusão.

As principais referências consultadas para este trabalho foram os livros de Mais-
trov [4] e Bernstein [5], a Enciclopædia Britannica, os śıtios [1] e [3] na Internet,
dentre outros, e livros textos em teoria de probabilidade (Feller, Chung, Bauer,
Chow & Teicher, Fristedt & Gray, Breiman, etc.) ao longo de vários peŕıodos le-
tivos. Em especial, o livro de Hoffmann-Jørgensen traz seções inteiras dedicadas
à história da probabilidade. O livro de Bernstein [5] é uma leitura fascinante que
traz várias histórias interessantes (e folclóricas) sobre o ińıcio da Probabilidade e
da Estat́ıstica, com enfoque na Teoria de Decisão.
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