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Existem poucas obras nacionais, em Probabilidade e Estat́ıstica, que tenham sido publicadas antes de 1930, destacando-se três teses de doutoramento (Paes em 1898,

Pacheco d’Amorim em 1914 e Reis em 1929), um opúsculo com fins de divulgação de Guimarães em 1904 e um artigo póstumo de Sousa Pinto em 1913.

A Teoria dos Erros das observações de Sidónio Paes (1898)

Sidónio Paes

Sidónio Paes (1872−1918), mais conhecido pelo seu envolvimento

na poĺıtica do que pela sua obra em Matemática, foi o 4.o Presidente da

República Portuguesa, cargo que ocupava quando foi assassinado a tiro

em 14 de dezembro de 1918 na Estação do Rossio. Contudo, antes do seu

sucesso poĺıtico, foi Professor na Escola do Exército e depois na Faculdade

de Matemática da Universidade de Coimbra. A sua tese de doutoramento,

com o t́ıtulo de Introdução à Teoria dos Erros das Observações, foi de-

fendida na Universidade de Coimbra em 1898, naquela que é a primeira

tese de doutoramento na área da Estat́ıstica defendida em Portugal.

Na sua tese de doutoramento Sidónio Paes expõe e analisa os principais trabalhos sobre

a Teoria dos Erros, analisando se o “erro total formado de um número muito grande de er-

ros elementares, independentes uns dos outros, da mesma ordem de grandeza e tendo cada

um pequena importância em relação áquelle erro” é caracterizado pela Lei de Gauss. Desta

forma, comenta que “é um facto digno de notar-se que estas regras têem permanecido quasi

sem modificação, porque se é verdade que a sua demonstração tem escapado ás investigações

tenazes dos esṕıritos mais iluminados, também não é menos verdade que nunca se conseguiu

substitui-las por outras melhores”. De facto este resultado, com hipóteses mais precisas, foi uni-

camente demonstrado por Aleksandr Lyapounov (1857−1918) em 1901 (posterior à tese de

Paes). Paes comenta os trabalhos originários de Gauss, Lagrange e Laplace, até aos seus

contemporâneos Bertrand e Poincaré tendo como objetivo “pôr em evidência o que há de

hypothetico e o que há de rigoroso e de aproveitável nestas investigações, de maneira que

d’este estudo ressalte claramente o estado da questão”.

O pequeno opúsculo de divulgação de Guimarães (1904)

Rodolfo Guimarães (1866−1918), professor da Escola do Exér-

cito de Lisboa (atual Academia Militar), célebre pela sua investigação em

História da Matemática, nomeadamente pela edição de um catálogo das

obras de Matemática publicadas por autores portugueses durante o século

XIX e pela divulgação da obra de Pedro Nunes (1502−1578), publica

em 1904 um riqúıssimo opúsculo intitulado Noções sobre Cálculo das

Probabilidades, Theoria dos Erros e Méthodo dos Mı́nimos Quadra-

dos, que contém os principais resultados, existente na época, nesta área.

Este tratado corresponde ao volume 223 da coleção Bibliotheca do Povo

e das Escolas, uma coleção assinalável, destinada à divulgação da cultura

e da ciência quer no mercado português quer no brasileiro.

É, no texto apresentado na capa, claramente indicado o propósito deste opúsculo deRodolfo

Guimarães, pois não se trata de uma obra com objetivos inovadores, mas antes de apresentar

os principais resultados existente na época na área do Cálculo das Probabilidades. Neste sentido,

o conteúdo da obra é semelhante ao das principais obras internacionais da época onde, após uma

breve resenha histórica do Cálculo das Probabilidades, aponta a definição clássica de probabilidade,

baseada na equipossibilidade, através da qual deduz as principais propriedades da Probabilidade.

Define a esperança matemática em jogos de azar, com a qual analisa o paradoxo de S. Petersburgo,

e apresenta a esperança moral de Nicolaus Bernoulli. Demonstra a Lei [Fraca] dos Grandes

Números e o Teorema Limite Central de Moivre-Laplace, ambos restritos a provas de Bernoulli. O

autor dedica uma boa parte desta obra à Teoria dos Erros, expondo as hipóteses subjacentes aos er-

ros para que sejam caracterizados pela Lei de Gauss e verificando experimentalmente este resultado

na medição de ângulos. O estudo termina com a exposição do Método dos Mı́nimos Quadrados.

A visão propensista de Sousa Pinto (1913)

José de Sousa Pinto (1855-1911), professor da Faculdade de

Matemática da Universidade de Coimbra, debate a utilização do Cálculo

das Probabilidade na modelação dos fenómenos casuais, numa construção

póstuma e inacabada, mas deveras rica, publicada nos Annaes Scientifi-

cos da Academia Polytecnica do Porto em 1913 com o t́ıtulo Noções

de Cálculo das Probabilidades para o Estabelecimento das Bases da

Estat́ıstica, na qual considera que o avanço do conhecimento em qualquer

ciência advém da combinação entre a observação e o racioćınio teórico.

Deste modo, destaca a existência de dois tipos de probabilidades: as “pro-

babilidades aleatórias”, quando a equipossibilidade é evidente e, como tal, pode ser utilizada a

definição clássica, as quais, “apesar do superior desenvolvimento da sua analyse, representam

um meio restricto, artificial e como quasi separado do campo scientifico”; e as “probabilidades

dos fenómenos”, onde é através da realização repetida do fenómeno, supondo invariabilidade deste,

que o valor das probabilidades associadas são determinadas, com base nas Leis de Bernoulli (Lei

dos Grandes Números) e na Lei Teleológica de Wronski. Desta forma, considera que às Leis

de Bernoulli se deve a importância da Estat́ıstica como a ciência que determina as probabilidades

associadas aos fenómenos casuais, tornando, desta forma, “as Probabilidades num fecundo recurso

scient́ıfico”. Neste artigo Sousa Pinto concebe uma visão geral de Probabilidade, pouco usual na

época, que é, de certo modo, semelhante à interpretação propensista de probabilidade concebida por

Karl Popper (1902−1994) em 1959, na qual os fenómenos aleatórios possuem uma propensão

f́ısica (disposição, tendência) que a observação repetida dos fenómenos deverá evidenciar.

A construção de Pacheco d’Amorim (1914)

Diogo Pacheco d’Amorim (1888−1976), Professor da Facul-

dade de Ciências da Universidade de Coimbra, defendeu em 1914 na Uni-

versidade de Coimbra a sua tese de doutoramento intitulada Elementos

de Cálculo das Probabilidades, a qual tinha como principal objetivo criar

a fundamentação do Cálculo da Probabilidade de forma que “partindo

dela, a teoria das probabilidades pode reduzir-se a uma sucessão de

proposições e definições, como qualquer outro ramo das Matemáticas

Puras; a probabilidade cont́ınua e a probabilidade descont́ınua apare-

cem com feições em tudo idênticas; os paradoxos desaparecem.”.

Efetivamente a sua construção não atinge os seus objetivos, contudo o autor desenvolve na sua

obra alguns conceitos extremamente interessantes e inovadores. Pacheco d’Amorim baseia-se

no conceito escolha à sorte de um elemento do espaço amostra, que considera primitivo nos casos

em que nós somos os agentes da escolha e possúımos total conhecimento do espaço amostra, funda-

mentando a existência de distribuições distintas da equipossibilidade com o conceito ponto imagem,

obtido como transformação de um ponto livre (descrito pela equipossibilidade), e estendendo as suas

conclusões para as situações que não se enquadram no fenómeno padrão com base nos teoremas

limites. Nesta metodologia concebe formas de estimação, paramétrica e não paramétrica, e testes

de significância onde, apesar de não formalizar ou explicitar distintamente os processos, apresenta

as ideias essenciais dessas aplicações. É, de facto, notável a semelhança entre as aplicações pro-

postas por Pacheco d’Amorim e a forma como pensamos em Estat́ıstica na atualidade, pois muitas

ideias, contidas na sua conceção, só posteriormente emergiram. Manuel dos Reis (1900−1992)

defende a sua tese de doutoramento na Universidade de Coimbra em 1929, igualmente dedicada

ao estudo dos alicerces da Teoria da Probabilidade, na qual, apesar de exibir o seu desacordo com

alguns aspetos da construção de Pacheco d’Amorim, refere que é “uma tentativa interessante

no sentido de pôr ordem lógica no caótico das exposições clássicas das bases da Teoria”,

testemunhando a importância desta visão no ensino e investigação na época em Coimbra. 12/13


