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No século XIX começam a despontar muitas aplicações da Estatı́stica, quer pela generalização da aplicação da Lei de Gauss, quer pelo recurso à Estatı́stica, bem
como ao Cálculo de Probabilidades, nas mais diversas áreas do conhecimento.
O estatı́stico belga Lambert Quételet (1796−1874) estudou probabilidades em Paris sob orientação de Joseph Fourier
(1768−1830) e Pierre Laplace (1749−1827) e, provavelmente influenciado pelos seus orientadores, generalizou o uso da distribuição gaussiana.
Deste modo, Quételet não se restringiu à análise de erros e aplicou a
distribuição gaussiana ao estudo de caracterı́sticas humanas, tais como a
altura e o peso, sendo famosa a sua conceção de homem médio definido
através do valor médio das caracterı́sticas humanas que são agrupadas de
Quételet
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Charles Darwin (1809−1882), introduz a regressão em
1885, onde conclui que os filhos de pais mais altos que a
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pais. Verifica-se, desta forma, uma regressão para a média
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(razão pela qual denominamos por regressão linear).

acordo com uma curva gaussiana.
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Galton é considerado um dos fundadores da Biometria, uma
vez que procurou descrever e quantificar o comportamento humano e a

Esta conceção, publicada em 1835 na sua obra mais famosa — Sur l’homme et le devel-

sua evolução, nomeadamente recorrendo à Lei de Gauss. Criou igual-

oppement de ses facultés, essai d’une physique sociale, não foi pacı́fica e, por exemplo, Joseph

mente um aparelho engenhoso para ilustrar como poderia ser visualizada

Bertrand (1822−1900) em 1888 é muito severo com a construção de Quételet, questionando:

a Lei de Gauss, que denominou por Quincunx. Em cada obstáculo do
Quincunx a bola tem uma probabilidade igual a 12 de ir para cada lado.

“l’homme dont la taille est égale à la taille moyenne, le poids au poids moyen, etc., peut-il
exister? N’est-il pas un monstre? . . . ”

[Bertrand, 1888]

Todavia, salientemos que foi, provavelmente, a primeira vez que a distribuição gaussiana foi
aplicada para modelar caracterı́sticas de um qualquer fenómeno, neste caso o corpo humano, como

Consequentemente, na n-ésima fila de obstáculos há n + 1 passagens,
Galton

sendo a probabilidade de a bola passar na i-ésima passagem dada por

   2
n
1
.
P (“Bola passar na i-ésima passagem da n-ésima fila”) =
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ilustra o Índice de Massa Corporal que Quételet criou como medida de obesidade, sendo inter-

Estas probabilidades são proporcionais às

n
n!
que aparecem na
combinações i = i!(n−i)!

nacionalmente utilizado na atualidade. Desta forma, Quételet generalizou o uso da distribuição
gaussiana, não se restringindo à análise de erros (notemos que ainda no inı́cio do século XX esta dis-
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n-ésima linha do Triângulo de Pascal.

tribuição é denominada, em muitas obras, por lei dos desvios), tendo compilado e analisado grandes
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Desta forma, se o Quincunx tiver n filas de

quantidades de dados referentes a diversas áreas, tais como o crime, a mortalidade, a meteorologia
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obstáculos, as bolas no final serão (aproxi-
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e a astronomia. Deu, desta forma, uma contribuição vital para o desenvolvimento da Estatı́stica.

madamente) proporcionais ao valores da n-ésima linha do Triângulo de Pascal.
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11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 1

Siméon Denis Poisson (1781−1840) considera, em 1837, que
Por outro lado, se o número de linhas for razoável, a curva produzida pelas bolas terá a forma

o Cálculo das Probabilidades pode ser utilizado na tomada de decisões

aproximada da curva de Gauss, ilustrando, desta forma, o Teorema Limite Central.

que envolvem o julgamento humano, sujeito às variações dos interesses
individuais, nomeadamente no que respeita à veracidade de testemunhos

Paftnutii Lvovich Chebyshev (1821−1894), famoso pela

em julgamentos. Na mesma obra deduz a distribuição (atualmente de-

sua desigualdade, é o fundador da escola de São Petersburgo, que

nominada por distribuição de Poisson) obtida quando na distribuição

muitos contributos deu no desenvolvimento da Teoria da Probabilidade,

binomial a probabilidade de sucesso é muito pequena e o número de provas

nomeadamente no que respeita a estudo rigoroso das versões gerais do

é grande, e generaliza a Lei dos Grande Números para probabilidades de
sucesso distintas em cada prova.

Teorema Limite Central, com a colaboração dos seus discı́pulos AnPoisson

drei Markov (1856–1922), Aleksandr Lyapounov (1857−1918) e
Sergei Bernstein (1880-1968) cujos avanços levam Guido Castelnuovo (1865−1952) a afirmar:

Antoine Cournot (1801−1877), em 1843, destaca a existência

Chebyshev

de duas visões distintas de probabilidade, uma objetiva e um subjetiva, e

“La grande opera di Tchebychef e della sua scola · · · ( Markoff, Liapounoff,...)

salienta a importância da Teoria da Probabilidade na análise Estatı́stica,

si accorgerà che essa costituisce il maggior contributo portato al calcolo delle probabilità

considerando que acontecimentos com pequena probabilidade geralmente

dopo Laplace.”

não ocorrem, sendo este facto a única base para a aplicação da Teoria da
Probabilidade à realidade (princı́pio da impossibilidade de Cournot).
Cournot

[Castelnuovo, 1919]

Muitas outras personalidades contribuı́ram significativamente para o desenvolvimento da Estatı́stica durante o século XIX, tais como Irenée Jules Bienaymé (1796−1878), pela dedução
da desigualdade de Bienaymé-Chebyshev que permite demonstrar facilmente a Lei dos Grandes
Números, tendo igualmente contributos no desenvolvimento do cálculo actuarial e do método dos

Deste modo, com base na obra de Jacob Bernoulli, de 1713, Cournot considera a certeza
moral como os acontecimentos que têm probabilidade de pelo menos

999
1000

(acontecimentos moral-

mente certos) e, do mesmo modo, a impossibilidade moral como os acontecimentos com probabilidade inferior a

1
1000

mı́nimos quadrados; o alemão Wilhelm Lexis (1837−1914), pela sua análise da dispersão que
nos conduziu à análise da variância; o dinamarquês Thorvald Thiele (1838−1910) a quem
devemos, por exemplo, a ideia de cumulantes, entre muitos outros.

(acontecimentos moralmente impossı́veis). Estas definições foram igualmente

vitais para o desenvolvimento da Estatı́stica, uma vez que considerava-se que a importância da

Francis Edgeworth (1845−1926) publica em 1885 Methods of

aplicação do Cálculo da Probabilidade centrava-se em encontrar acontecimentos moralmente cer-

Statistics, uma obra que já contém alguns resultados de inferência es-

tos (que, quase certamente, iriam ocorrer). Notemos que estas definições foram substituı́das por

tatı́stica, incluindo, por exemplo, um teste à qualidade do ajustamento

“certeza prática” (practically certain) no século XX onde os 99.9% de certeza de J. Bernoulli

semelhante ao que Karl Pearson (1857−1936) viria a propor uns anos

são substituı́dos pelos 95% de certeza prática de Fisher em Statistical Methods for Research

mais tarde. Contudo as base sólidas só começaram a ser definitivamente

Workers publicado em 1925, que correspondem ao valor atualmente mais utilizado nas aplicações

construı́das no final do século XIX, sobretudo com os trabalhos de K.

da Estatı́stica (nomeadamente em intervalos de confiança ou credibilidade e em testes de hipóteses).

Edgeworth

Pearson, Gosset, Fisher, Neyman e E. Pearson.
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