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RESUMO 

 

 

Esta tese tem por objetivo tratar das questões relativas à cientificidade da Educação 
Matemática, e em consequência, dos métodos utilizados na pesquisa dessa área. 
Ou seja, tratar das questões metodológicas, nas perspectivas qualitativas, 
quantitativas ou mistas com vistas a discutir a ampliação, sempre desejável, da 
confiabilidade da análise de dados. Trata-se de uma pesquisa de caráter teórico, 
com procedimentos metodológicos adequados a esse tipo de estudo, ou seja, 
realização de levantamento bibliográfico, análise de dissertações, teses, artigos, e 
livros. Entre as bases teóricas, estão a Engenharia Didática Clássica, a Metáfora 
Conceitual, a Lógica Difusa, a Estatística Bayesiana, e elementos das teorias de 
Popper, Kuhn e Lakatos. A Engenharia Didática Clássica foi considerada um fio 
condutor das reflexões; a Lógica Difusa é inserida, pois o universo da pesquisa em 
Educação Matemática é caracterizado por uma acentuada heterogeneidade de 
fenômenos. A Estatística Bayesiana é um referencial para tratar do aspecto 
quantitativo. Como resultado são propostos nesta tese métodos mistos de pesquisas 
em Educação Matemática. O primeiro deles é aquele que considera a agregação de 
dois métodos: o Método Bayesiano e a Engenharia Didática Clássica; o segundo é o 
Método Estatístico Bayesiano de Dados Difusos. Assim, avaliamos que trazemos, 
com esta tese, uma contribuição para a discussão sobre o uso de metodologias 
mistas na pesquisa em Educação Matemática, bem como que apresentamos um 
método com potencialidades de munir a pesquisa em Educação Matemática de 
características científicas que atendam às exigências de Popper, Kuhn e Lakatos. 
 
  
 
 
Palavras-chave: Educação Matemática, Método Misto de Pesquisa, Metáfora 
Conceitual, Método Bayesiano, Conjuntos Difusos. 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims at dealing with issues concerning the scientification of Mathematics 
Education and, consequently, the methods used in researches in that area. It means 
dealing with methodological issues, under qualitative, quantitative and mixed 
perspectives with the objective of discussing the increase, always desired, of the 
reliability of data analysis. It is a theoretical research, with methodological procedures 
adequate to this kind of study, that is, bibliographical review, analysis of thesis, 
dissertations, articles and books. Among the theoretical background, we mention 
Didactic Engineering, Conceptual Metaphor, Fuzzy Logics, Bayesian Statistics and 
elements from Popper, Kuhn and Lakatos’ theories. The Didactic Engineering was 
considered the common thread of reflections; the Fuzzy Logics, inserted for the 
research universe in Mathematics Education, is characterized by an important 
heterogeneity of the phenomena. The Bayesian Statistics is a referential to deal with 
the qualitative aspect. As results, we propose in this thesis, mixed methods of 
research in Mathematics Education. The first is the one that considers the 
combination of two methods: the Bayesian method and the Didactic Engineering; the 
second is the Fuzzy and Bayesian. This way, we understand that with this thesis, we 
contribute to the discussion on the use of mixed methodology in researches in 
Mathematics Education, as well as present a method with potential to develop the 
research in Mathematics Education with scientific characteristics that meet the 
demands of Popper, Kuhn and Lakatos. 
 
 
 
 
Keywords: Mathematics Education, Research Mixed Method, Conceptual Metaphor, 
Fuzzy, Bayesian Method. 
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APRESENTAÇÃO 

 

As principais ideias desta tese sugiram quando, estava cursando a 

disciplina Teorias da Educação Matemática, ministrada no segundo semestre 

de 2009 pela Profa. Dra. Sonia Barbosa Camargo Igliori, minha professora 

orientadora de tese. A tese está relacionada com a educação do professor e 

pesquisa sobre ensino, mais especificamente, relacionada com metodologia de 

pesquisa da Educação Matemática. Dessa forma, esta tese foi desenvolvida no 

âmbito do grupo de pesquisa “O Elementar e o Superior em Matemática” 

(GPES), na linha de pesquisa “História, Epistemologia e Didática da 

Matemática”, do Programa de Estudo Pós-Graduação em Educação 

Matemática da PUC/SP. 

 

O tema principal desta tese foi desenvolvido num seminário em que 

discutíamos o livro do Popper (2006), Conjecturas e Refutações: O 

desenvolvimento do conhecimento científico. O ponto de partida da tese está 

relacionado com os problemas considerados por Popper (2006, p.55): “Quando 

é que uma teoria deve ser classificada como científica?”, ou “Existe algum 

critério que determine o caráter ou estatuto científico de uma teoria?”.  

 

Além disso, Kuhn (1962) considera que o tema e método de pesquisa 

escolhidos pelo pesquisador estão relacionados com a sua formação 

acadêmica. Nesse sentido, a minha formação acadêmica influenciou na 

condução desta tese, porque sou graduado em Licenciatura em Matemática 

(UCSAL), Bacharel em Estatística (ESEB) e Mestre em Estatística (IME-USP). 

Assim o parágrafo do livro do Popper que teve grande importância para iniciar 

este trabalho, por conta da minha formação, é: 
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O problema da indução pode ser ainda colocado em termos de 
probabilidade. Consideremos  como a teoria e  como os 

elementos de prova: podemos perguntar por , ou seja, 

pela probabilidade de  dado . O problema da indução poderá 

então, segundo frequentemente se crê, se posto da seguinte 
forma: idealiza um cálculo de probabilidade que nos permita 
calcular a respeito de qualquer teoria , qual (é) a sua 

probabilidade relativamente a qualquer prova empírica ; e 

demonstre que  aumenta com a acumulação de provas 

corroborantes, atingindo valores elevados – em todo o caso 
valores superiores a . (POPPER, 2006, p.87). 

 

 

 

 Uma forma de colocar em prática o conteúdo desenvolvido na disciplina 

Teorias da Educação Matemática e as ideias de Popper, em 2009, eu e a 

Profa. Dra. Sonia Igliori escrevemos o nosso primeiro artigo: Engenharia 

Didática como uma Estatística Não-Paramétrica. A definição de Engenharia 

Didática nesse artigo é a Engenharia Didática Clássica ou Engenharia Didática 

de 1ª Geração (ALMOULOUD e SILVA, 2012).  Esse artigo nos levou a refletir 

sobre os métodos de pesquisa: quantitativos, qualitativos e mistos.  

 

Em seguida, revisamos e analisamos as ideias apresentadas 

inicialmente no nosso artigo sobre Engenharia Didática Clássica, por meio do 

raciocínio heurístico, como afirma Polya (2006, p.152): “É aquele que não se 

considera final e rigoroso, mas apenas provisório e plausível, e que tem por 

objetivo descobrir a solução do problema que se apresenta”. Assim, no 

decorrer do curso de doutorado, buscamos aprimorar a ideia inicial sobre 

métodos de pesquisa em Educação Matemática, por meio de outros conceitos 

e autores.  

 

E finalmente percebemos que a discussão, sobre métodos de pesquisas 

quantitativos, qualitativos e mistos, é pertinente, porque todo problema de 

pesquisa tem como objetivo principal superar a ignorância sobre um particular 

objeto. Mas, a ignorância sobre particular objeto tem como principal 

propriedade a incerteza da informação dos dados. Os métodos quantitativos, 

qualitativos e mistos são maneiras de modelagem da incerteza, ou seja, 
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métodos que o pesquisador utiliza para buscar e obter informação sobre um 

particular objeto de pesquisa na Educação Matemática.   

 

Para verificarmos a pertinência da abordagem quantitativa, qualitativa e 

mista dos métodos de pesquisas, nos apoiamos em métodos que utilizam a 

linguagem matemática. O problema principal dos métodos de pesquisa, 

consideramos que é a incerteza, caracterizada por dois aspectos: variabilidade 

e a imprecisão. A variabilidade é o aspecto aleatório da incerteza, tem sido 

interpretado como um aspecto quantitativo nos problemas de pesquisa em 

Educação Matemática, por meio da Análise Estatística Implicativa e dos 

métodos desenvolvidos na Estatística Clássica. A Estatística Clássica, como 

afirma Viertl (2011), preocupa-se com a análise de dados, estimativa das 

distribuições de probabilidades e modelos estocásticos. Assim, a descrição 

quantitativa dos dados é essencial para a Estatística Clássica.  

 

A variabilidade, nesta tese, é apresentada no âmbito da Estatística 

Bayesiana, por meio da interpretação subjetiva de probabilidade.  A imprecisão, 

o aspecto difuso da incerteza, interpretado como um aspecto qualitativo, é 

abordada por meio da Lógica dos Conjuntos Difusos.  

 

Como um exemplo representativo de metodologia qualitativa, 

consideramos a Engenharia Didática Clássica, utilizada por pesquisadores, 

principalmente aqueles da Didática da Matemática Francesa, que trata da 

análise do aspecto difuso da incerteza.  

 

A subjetividade do Método Bayesiano é uma propriedade também da 

Engenharia Didática Clássica. A estrutura temporal desses dois métodos é 

igual, assim como os fundamentos distribuição a priori e a distribuição a 

posteriori, análise a priori e análise a posteriori, respectivamente, são 

elementos semelhantes. 

 

Observamos, também, que a Engenharia Didática Clássica expressa 

uma ideia que está de acordo com os argumentos de Kant, assim como Kant 

expressa uma ideia muito semelhante aos argumentos de Bayes, como afirma 
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Schoner (2000). Portanto, há um vínculo de similaridade semântica entre os 

fundamentos do Método Bayesiano e a Engenharia Didática Clássica.  

 

Assim, observamos que a Engenharia Didática Clássica, com relação ao 

Método Bayesiano, é uma metáfora conceitual porque ela é potencial 

heurístico, pois pode agregar aspectos da inferência do Método Bayesiano, no 

sentido de Leite (2010, p. 58) quando observa: “[...] potencial heurístico 

proporciona à metáfora uma importância cognitiva, visto que ela se torna 

relevante para a geração de um novo conhecimento”. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, agregamos ainda várias 

interpretações de Probabilidades, o conceito de Complementaridade, o 

conceito de Metáfora Conceitual, Lógica dos Conjuntos Difusos (Fuzzy) e 

Estatística Bayesiana. A utilização desses conceitos está justificada no 

decorrer da tese. 

 

A imprecisão, o aspecto difuso da incerteza, é analisada por meio da 

Lógica dos Conjuntos Difusos. Virtl (2011) observa que esse tipo de incerteza é 

diferente de erros, é a imprecisão das observações individuais.   

 

Para o tratamento da incerteza, propomos por meio da 

complementaridade entre os métodos, um método misto de pesquisa em 

Educação Matemática: Método Bayesiano de Dados Difusos. Esse método 

agrega o subjetivo à incerteza, o qualitativo ao quantitativo, o aleatório ao 

impreciso. E, também, agrega os argumentos epistemológicos de: Popper, 

Creswell, Bohr, Kuhn, Bayes, Zadeh.  A Figura 1 sumariza as ideias 

desenvolvidas nesta tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

 

 

 

Figura 1 - Aspectos da Incerteza: Variabilidade e Imprecisão 

 

 

Fonte: Viertl (2011, p. 4) 

 

 

Portanto, considerando Viertl (2011), por meio do argumento do Método 

Estatístico Bayesiano de Dados Difusos, podemos atualizar a probabilidade 

condicional P(t/e) de Popper, agregando a probabilidade subjetiva e grau de 

pertinência entre os elementos de um conjunto.  

 

Nossa contribuição é propor uma solução alternativa isto é, substituir a 

corroboração de Popper por grau de pertinência por meio do Teorema de 

Bayes. Isso porque o grau de pertinência é uma construção teórica validada 

pela Teoria da Lógica Difusa. 

  Dados Observados  

  Variabilidade     Imprecisão 

  Método Estatístico Bayesiano Teoria dos Conjuntos 

Difusos (Fuzzy Model) 

Método Bayesiano de Dados Difusos  
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Esta tese é de cunho teórico, as análises e os exemplos efetuados são 

de natureza ilustrativa, e tem por foco o estudo da incerteza do âmbito dos 

métodos de pesquisa.  

 

Não faz parte do escopo da tese a realização de análise de aplicações 

práticas, mesmo porque a nosso ver, trata-se da primeira vez que se propõe o 

uso de Método Bayesiano de Dados Difusos no âmbito da pesquisa em 

Educação Matemática.  

 

Esta tese é composta de seis capítulos e as considerações finais. 

 

 Inicialmente, introduzimos de maneira informal as ideias gerais da tese. 

O objetivo é motivar o estudo dos métodos de pesquisa em Educação 

Matemática. A epistemologia que perpassa os métodos de pesquisa e a 

formalização teórica será apresentada nos capítulos subsequentes.  

 

No Capítulo 1, são apresentados fundamentos epistemológicos da 

pesquisa em Educação Matemática. Nele, ressaltamos a importância que é 

dada às múltiplas perspectivas de abordagem dos problemas de pesquisa em 

Educação Matemática, em particular a Metáfora Conceitual.  

 

No Capítulo 2, discorremos sobre o problema epistemológico da 

Probabilidade. Apresentamos o cálculo de probabilidade e as interpretações de 

probabilidades. Um resultado relevante desse capítulo é a construção de 

probabilidade subjetiva por meio dum jogo, método utilizado também para 

construção da definição de número.  

 

No Capítulo 3, tecemos algumas considerações sobre métodos de 

pesquisa em Educação Matemática. Nesse capítulo apresentamos os métodos 

quantitativos e qualitativos de maneira descritiva. Também, apresentamos uma 

alternativa de método misto por meio da agregação, de maneira complementar, 

da Estatística Clássica Não Paramétrica à Engenharia Didática Clássica.  
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No Capítulo 4, abordamos a Lógica dos Conjuntos Difusos, 

apresentamos alguns resultados relevantes de maneira intuitiva e exemplos 

ilustrativos, entre os quais, a interpretação da Metáfora Conceitual no âmbito 

da Lógica dos Conjuntos Difusos. 

 

No Capítulo 5, apresentamos o Método Bayesiano baseado na 

interpretação subjetiva de probabilidade; abordamos a Engenharia Didática 

Clássica como uma heurística bayesiana, por meio da Metáfora Conceitual.  De 

maneira complementar, agregamos o Método Bayesiano à Lógica dos 

Conjuntos Difusos, assim, buscamos mostrar as potencialidades do Método 

Bayesiano de Dados Difusos. Ou seja, nesse capítulo estão os argumentos 

principais da tese com vistas à proposição de um método misto para pesquisa 

em Educação Matemática, a partir da agregação de métodos. Dois exemplos 

ilustrativos são apresentados: o primeiro exemplo tem uma abordagem 

analítica do Método Bayesiano de Dados Difusos, utilizando t-norma e a Teoria 

da Possibilidade e o segundo é um exemplo abordado por Suleman (2009) que 

utiliza Análise Bayesiana Empírica.  

 

Ao final são apresentadas as considerações finais, um mapa conceitual 

da tese e sugestões para pesquisas futuras.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Educação Matemática é a disciplina científica que, inclui teoria, 

desenvolvimento e prática, trata especificamente das relações entre o ensino e 

aprendizagem do conhecimento matemático escolar, e ainda da difusão da 

Matemática no ambiente social.  

 

O objetivo dessa área, na perspectiva escolar, é investigar e aperfeiçoar 

os processos do ensino e da aprendizagem da Matemática. Na Educação 

Matemática estão incluídas todas as ações para tornar o estudante de 

Matemática um sujeito do conhecimento. Na perspectiva de Brousseau (1996, 

p.35) a Didática da Matemática, “estuda as atividades que têm como objetivo o 

ensino, evidentemente naquilo que elas têm de específico para a matemática”.  

 

A Educação Matemática se origina como área do conhecimento na 

Matemática e na Educação, mas se desenvolve como uma área interdisciplinar.  

Além da Matemática e da Educação seu desenvolvimento depende também da 

Psicologia, da Antropologia, da Filosofia, da Epistemologia, da Semiótica entre 

outras. Ela se constitui na transição do século XIX para o século XX e se 

consolida em 1908 durante o Congresso Internacional de Matemáticos (ICM) 

realizado em Roma, sob a liderança de Felix Klein. Para Artigue (1994) a 

construção do campo teórico da Didática da Matemática na França acontece 

no inicio de 1970, com a finalidade de aperfeiçoar a preparação do ensino de 

Matemática. Nesse país a Teoria da Transposição Didática, desenvolvida por 

Chevallard (1996) e a Teoria das Situações Didáticas de Brousseau (1996) 

expressam suas primeiras ideias. No Brasil, a consolidação da Educação 

Matemática como área de ensino de Matemática e pesquisa acadêmica sobre 

Educação Matemática, se dá com a criação G.T. 19 em 1999, na reunião da 

ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação- 

assim, a criação desse espaço permitiu a divulgação da produção da pesquisa 

em Educação Matemática nacionalmente e um intercâmbio entre as demais 

áreas que compõem a ANPED (IGLIORI, 2004).  
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Para nós a Educação Matemática é uma área de investigação e para tal 

carece de teorias e de métodos de investigação específicos. Essa é uma 

discussão pautada na comunidade de pesquisadores em Educação 

Matemática e com a qual esta tese tem a pretensão de contribuir.  

Concordamos com English (2008) que há que se ter uma agenda de ação para 

se definir as próprias questões de investigação e os próprios padrões de rigor 

na pesquisa em Educação Matemática.  

 

A pretensão deste trabalho é contribuir com a discussão sobre a 

pertinência de se utilizar de análises quantitativas de dados como forma 

complementar para ampliar a confiabilidade dos resultados de pesquisa. A 

confiabilidade dos resultados de pesquisa tem como problema principal, a 

incerteza, que é caracterizado pela variabilidade e a imprecisão da informação 

dos dados observados. A variabilidade é o aspecto quantitativo aleatório da 

incerteza enquanto que a imprecisão é o aspecto qualitativo difuso da 

incerteza. E por outro lado a confiabilidade de dados nada contribuiria com a 

Educação Matemática se ela não estiver referenciada por suportes teóricos 

compatíveis. Laster (2005), por exemplo, é um dos pesquisadores da área que 

considera a teoria essencial e indispensável nas pesquisas da Educação 

Matemática.  Pois, para ele não existem dados sem teoria. Um aspecto 

importante da crença do pesquisador é a perspectiva teórica que está usando, 

essa perspectiva torna possível dar sentido a um conjunto de dados. Boa teoria 

transcende o senso comum.  Por isso, o entendimento que vem da 

preocupação com a construção de teoria é muitas vezes essencial para lidar 

com problemas verdadeiramente importantes.  Popper (2003) critica a crença 

de que a Ciência procede da observação para a teoria. É absurda a crença de 

que podemos começar pela pura observação apenas, sem nada que se pareça 

com uma teoria. Popper (1993, p.61-62) apresenta uma metáfora para enfatizar 

a importância da teoria: “As teorias são redes, lançadas para capturar aquilo 

que denominamos “o mundo”: para racionalizá-lo, explicá-lo, dominá-lo. Nossos 

esforços são no sentido de tornar as redes cada vez mais estreitas”. 
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A pesquisa em Educação Matemática, como afirma English (2008), tem 

sofrido uma série de mudanças de paradigma, tanto na sua perspectiva teórica 

quanto em sua perspectiva metodológica como, por exemplo, mudar das 

metodologias quantitativas experimentais, em que o estudo controlado em 

laboratórios era a norma, para abordagens qualitativas de análises de um 

complexo ambiente social. O matemático René Thom aborda a questão 

qualidade/quantidade e afirma que:  

 

 

Os dois termos, qualidade/quantidade, são objeto de uma 
oposição tradicional em filosofia. [...] conexão profunda de cada 
uma dessas noções com a outra: uma descrição completa do 
mundo matemático, que é o mundo da quantidade pura, 
conduz necessariamente a introduzir considerações 
“qualitativas”. Inversamente, a maior parte das qualidades é 
suscetível de graduada em intensidade por advérbios de 
quantidade, tais como pouco, muito, muitíssimo etc., e presta-
se, portanto, à construção de um espaço quantitativo, o dos 
“campos semânticos”. Na empresa científica de tornar o mundo 
inteligível, duas abordagens são possíveis: a primeira tenta 
reduzir a diversidade qualitativa dos fenômenos à diversidade 
quantitativa endógena dos entes matemáticos: é a abordagem 
pitagórico – platônico. A segunda esforça-se, por uma espécie 
colagem bastante arbitrária, por representar as entidades 
qualitativas, definidas subjetivamente, por meio de entidades 
definidas quantitativamente [...] tentativa fechneriana. 
(FECHNER,1860/1966). (THOM, 1988, p. 226). 
 
 

 

 

Thom (1988, p. 235), também, observa a presença do qualitativo no 

interior do quantitativo. De outra forma, Ernest (1991) afirma que o que 

caracteriza o construtivismo social na filosofia da matemática é a interação 

entre o conhecimento subjetivo (qualitativo) e objetivo (quantitativo). Quando 

uma descoberta é feita por um indivíduo, esse conhecimento subjetivo, mais 

tarde, esse conhecimento é aceito pela comunidade, tornando-se, assim, 

objetivo.  

 

No esforço de modelagem de um fenômeno natural, somos conduzidos 

quase inevitavelmente a servir-nos do contínuo geométrico que tem aspectos 

qualitativos imediatos. Scremin (2011), por exemplo, introduziu considerações 
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qualitativas na Estatística Multivariada (Análise de Componentes Principais) por 

meio da Lógica Difusa. Scremin (2011, p.13) apresenta o seguinte resumo de 

sua tese de doutorado: 

 

 

Os problemas oriundos dos fenômenos naturais, sociais e 
econômicos normalmente envolvem um grande volume de 
dados. Uma eficiente transformação desses dados em 
informação útil, possivelmente passa por uma redução de 
dimensionalidade. Essa redução, quando realizada por 
componentes principais, envolve a decisão da seleção do 
número adequado de componentes principais. Os métodos, 
frequentemente utilizados para esse propósito, são 
fundamentados apenas na variância explicada pelas 
componentes principais. Dessa forma, deixa de contemplar 
informações relevantes, como por exemplo, as cargas fatoriais 
e o conhecimento do pesquisador/ou especialista sobre o 
problema em estudo. Neste trabalho, desenvolve-se um 
método para seleção do numero de componentes principais 
com base na Lógica Difusa. O uso da Lógica Difusa contribui 
para o aperfeiçoamento do método de Análise de 
Componentes Principais ao permitir agregar o conhecimento do 
pesquisador e/ou especialista, sobre o problema, às 
informações estatísticas dos dados. Na busca da validação do 
método proposto, realizou-se um estudo comparativo, por meio 
de amostras simuladas, com os métodos Kaiser e da 
Porcentagem Acumulada de Variância Explicada. Neste estudo 
de comparação, o método proposto apresentou resultados 
superiores aos outros dois na seleção do número de 
componentes principais. 
 
 

 

 

No início da década de 1980, no âmbito da Didática da Matemática 

francesa surge uma metodologia própria de investigação, a Engenharia 

Didática. Trata-se de uma metodologia caracterizada por um esquema 

experimental baseado em realizações em sala de aula. Artigue (1990) 

desenvolveu a Engenharia Didática com sua sequência de etapas: análises 

prévias, análise a priori das situações e análise a posteriori, sendo o papel de 

essa última validar as hipóteses construídas quando da análise a priori. A 

Engenharia Didática como está definida por Artigue (1990) é uma metodologia 

de cunho qualitativo, isto é, uma metodologia descritiva que se ocupa do 

processo e na qual o pesquisador não está preocupado com as evidências que 
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comprovem hipóteses definidas antes do início do processo, ou com as 

palavras de Creswell (2009, p.271):  

 

 

Pesquisa qualitativa é um meio de explorar e de entender o 
significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um 
problema social e humano. O processo de pesquisa envolve 
questões e procedimentos emergentes; coletar dados no 
ambiente dos participantes; analisar os dados indutivamente, 
indo dos temas particulares para os gerais; e fazer 
interpretações do significado dos dados. O relatório final escrito 
tem uma estrutura de redação flexível. 
 

 

 

 

A Educação Matemática entendida como um projeto educacional, isto é, 

conjunto de abordagens de ensino formal, também, como objeto de pesquisa, 

vai em direção das ideias de Giere (1988) para o qual explicar é uma atividade 

humana e a Matemática, como um dos vários tipos de esquemas mentais, é 

um meio moderno para compreender a Ciência. O pesquisador em Educação 

Matemática com o objetivo de explicar e compreender o processo educacional, 

como sugere Creswell (2007), utiliza-se de métodos de pesquisas qualitativos, 

quantitativos ou mistos. Para nós os métodos quantitativo e misto satisfazem 

as características apresentadas por Creswell (2009, p. 271-272): 

 

 

Pesquisa quantitativa é um meio de testar teorias objetivas 
examinando a relação entre variáveis. Essas variáveis podem 
ser medidas para que os dados numéricos possam ser 
analisados por meio de procedimentos estatísticos.  
Pesquisa de métodos mistos é uma abordagem de 
investigação que combina ou associa as formas de pesquisa 
qualitativa e quantitativa.  Envolve suposições filosóficas, uso 
de abordagens qualitativas e quantitativas e a combinação das 
duas abordagens em um estudo. 
 
 
 
 
 

Nesta tese temos a intenção de investigar a possibilidade de agregar 

aspectos quantitativos a métodos qualitativos na suposição filosófica da 



 

25 
 

combinação das duas abordagens qualitativa e quantitativa na perspectiva 

complementarista no sentido de Bohr (1995, p. 51), que definiu esse conceito 

de complementaridade como decorrente da: “[...] impossibilidade de qualquer 

separação entre o comportamento dos objetos atômicos e a interação com os 

instrumentos de medida que servem para definir as condições em que os 

fenômenos aparecem”. 

E ainda levamos em conta o princípio da incerteza de Heisenberg, 

Moraes e Torre (2004, p. 27) que afirmam: 

 

 

Associando o princípio da incerteza às descobertas 
relacionadas ao princípio da complementaridade onda/partícula 
formulado por Niels Bohr, que explicou a natureza 
complementar da matéria e a existência de superposição de 
estados quânticos, a física quântica reforçou ainda mais a 
impossibilidade de se determinar como uma situação 
experimental se apresentará até o momento da interferência do 
observador. Descobriu-se que o cientista já não podia 
distanciar-se do objeto para descrever os mecanismos da 
natureza e que não era possível se eliminar o observador, mas 
sim reintegrá-lo em sua intersubjetividade e restabelecer o seu 
diálogo com a natureza.  
 

 

 

E também tendo em vista que os fenômenos da Educação Matemática 

estão contidos em um complexo ambiente social, consideramos adequado 

adotar como lógica de análise dessa complexidade aquela dos conjuntos 

difusos (ou fuzzy).  Conjuntos difusos são aqueles cujas fronteiras são tênues e 

quase imperceptíveis. Os conjuntos difusos diferem dos conjuntos clássicos 

(crisp sets) por meio da relação de pertinência. Enquanto que nos conjuntos 

clássicos um elemento pertence ou não ao conjunto, nos conjuntos difusos a 

pertinência de um elemento a um conjunto é uma função que determina o grau 

de pertinência do elemento ao conjunto. Nesse sentido, Simões e Shaw (2011, 

p.16 e 17), apresentam um resumo qualitativo de lógica fuzzy: 

 

 

 A lógica clássica aristotélica é bivalente, isto é, reconhece 
apenas dois valores: verdadeiro e falso. A lógica fuzzy e 
multivalente, isto é, reconhece uma multitude de valores, 
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assegurando que a verdade é uma questão de ponto de vista 
ou de graduação, definido o grau de veracidade e um intervalo 
numérico [0,1]. 

 A lógica fuzzy é uma forma de gerenciamento de 
incerteza, através da expressão de termos com um grau de 
certeza, num intervalo numérico [0,1], onde a certeza absoluta 
é representada pelo valor 1.  

 Expressões verbais, imprecisas, qualitativas, inerentes da 
comunicação humana, que possuem vários graus de incerteza, 
são perfeitamente manuseáveis através da lógica fuzzy. 

 No raciocínio humano, consistindo de implicações 
lógicas, ou também chamado por inferência lógica, a entrada 
ou condição e a saída ou consequência, são associadas por 
regras de raciocínio, com graus de verdade no intervalo [0,1].  

 A lógica fuzzy pode sistematicamente traduzir os termos 
fuzzy da comunicação humana em valores compreensíveis por 
computadores. Já que computadores são máquinas de 
aplicações gerais que podem interfacear como processos 
físicos, químicos, térmicos e biológicos, a forma de 
comunicação humana pode ser utilizada para diretamente 
intercambiar as informações entre operadores e tais processos.  
 
 
 
 
 

De um modo ainda impressionista podemos, inicialmente, afirmar que 

algumas áreas de conhecimento como as áreas da Saúde, por exemplo, 

privilegiam o uso de metodologias quantitativas em suas pesquisas de 

conjuntos difusos, e que outras como aquelas ligadas às Ciências Humanas, 

incluindo aí a Educação Matemática, têm ultimamente privilegiado o uso de 

metodologias qualitativas para analisar conjuntos de dados difusos.   

 

Porém no âmbito da teoria de conjuntos difusos, temos o conceito de 

partição difusa que permite relativizar a heterogeneidade individual observada 

em dados mistos, posicionar cada indivíduo em função de sua distância a uma 

estrutura de perfis por meio de um mecanismo de compensação, isto é, uma 

maior pertença a um dos perfis implica menor pertença aos outros. E assim 

sendo cada vez mais vem sendo discutida a necessidade do uso dos métodos 

mistos pela complexidade dos conjuntos difusos (ZADEH, 1995), e pela 

exigência do rigor nas pesquisas. 

 

Os procedimentos que referenciamos até aqui, agregação de aspectos 

quantitativos a métodos qualitativos, a adoção da perspectiva filosófica de Bohr 
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e da lógica fuzzy serão submetidas criticamente à prova dedutiva de teorias de 

Popper (1993, p. 33):  

 

 

Poderemos se quisermos distinguir quatro diferentes linhas ao 
longo das quais se podem submeter à prova uma teoria. Há, 
em primeiro lugar, a comparação lógica das conclusões umas 
às outras, com o que se põe à prova a coerência interna do 
sistema. Há, em segundo lugar, a investigação da forma lógica 
da teoria, com o objetivo de determinar se ela apresenta o 
caráter de uma teoria empírica ou científica, ou se é, por 
exemplo, tautológica. Em terceiro lugar, vem a comparação 
com outras teorias, com o objetivo, sobretudo de determinar se 
a teoria representará um avanço de ordem científica, no caso 
de passar satisfatoriamente às várias provas. Finalmente, há a 
comprovação da teoria por meio de aplicações empíricas das 
conclusões que dela se possam deduzir.  
 

 

 

Seguindo o ponto de vista de Popper, Japiassu (1992, p.95) apresenta: 

 

 

 

Popper chega a outra conclusão: todas as leis e teorias 
científicas são, em sua essência, hipotéticas e conjecturais. 
Exemplo: nunca houve uma teoria tão bem estabelecida ou 
confirmada quanto a de Newton. No entanto, a teoria de 
Einstein veio mostrar que a teoria newtoniana não passa de 
uma hipótese ou conjectura. Ora, se uma teoria é; antes de 
tudo, uma conjectura, e se seu valor se mede sobretudo por 
sua falsificabilidade, não há como negar que, entre teorias 
rivais, é mais interessante aquela que melhor se presta à 
falsificabilidade ou que é melhor testável. Esta teoria terá maior 
conteúdo informativo e maior fecundidade explicativa. Porque 
quanto mais ambiciosas e precisas forem as asserções 
formuladas por uma teoria sobre a realidade, mais ela é capaz 
de nos fornecer os meios de testá-la e as ocasiões de falsificá-
la. 
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Considerações a respeito dos procedimentos metodológicos utilizados 
nesta pesquisa 
 

 

Esta pesquisa é de caráter teórico. Não está prevista a utilização de 

experimentos, dados primários ou fatos empíricos. 

 

Os procedimentos metodológicos são aqueles adequados a um estudo 

teórico, ou seja, realização de levantamento bibliográfico, análise de 

dissertações, tese, artigos, e livros.  

 

Como um ponto de partida para as reflexões que resultaram nesta tese, 

assumimos que a principal característica das informações é a incerteza com 

sua dualidade, a imprecisão e a variabilidade.  

 

As questões norteadoras desta pesquisa nascem da hipótese levantada 

de que os métodos qualitativos ou quantitativos, por suas próprias 

características, podem desconsiderar as duas faces duais da incerteza: a 

imprecisão e variabilidade. O fato de essa dualidade poder estar presente num 

mesmo problema de pesquisa fortalece essa hipótese, e reforça a validade de 

nossa escolha de pesquisa, as questões metodológicas para a pesquisa em 

Educação Matemática. 

 

Nessa perspectiva e a título de orientação para o desenvolvimento da 

pesquisa formulamos inicialmente as questões: Que métodos de pesquisa 

em Educação Matemática, dentre os métodos considerados qualitativos, 

têm potencialidade para se agregar aspectos quantitativos? E que 

métodos quantitativos são adequados para essa agregação? 

 

Que foram refinadas e se transformaram nas seguintes: 

 

a) Em que sentido um método qualitativo pode deixar de tratar da 

imprecisão dos dados? 
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b) Em que sentido um método quantitativo pode tratar a subjetividade da 

variabilidade dos dados?   

c) Um método misto (assume características quali/quant), em geral, tem 

em sua essência o tratamento da subjetividade, imprecisão e 

variabilidade dos dados? 

 

A busca de respostas para elas propiciou o desenvolvimento desta tese.  

O tema de enfoque é então o estudo de métodos de pesquisa utilizados 

em Educação Matemática. Os autores que subsidiam as análises e as 

propostas apresentadas são: Lakoff, Popper, Creswell, Bohr, Kuhn, Zadeh, 

Bayes, Viertl.  

 

Revisamos o estudo da Teoria da Lógica Difusa, da Teoria da Estatística 

Bayesiana, e do Método Bayesiano de Dados Difusos, método que agrega 

aspectos subjetivos, qualitativos e quantitativos à análise de dados.  

 

Concebendo problema num sentido amplo, nos orientamos pelas 

reflexões de Polya (2006, p. 99-100) sobre a Heurística Moderna, quando ele 

diz.  

 

 

Procurar compreender o processo solucionador de problemas, 
particularmente as operações mentais, típicas desse processo, 
que tenham utilidade. Dispõe de várias fontes de informações, 
nenhuma das quais deve ser desprezada. Um estudo 
consciencioso da Heurística deve levar em conta, as suas 
bases lógicas quanto as psicológicas. Não deve esquecer 
aquilo que autores antigos com Pappus, Descartes, Leibnitz e 
Bolzano escreveram sobre o assunto, mas muito menos pode 
desprezar a experiência imparcial.  A experiência na resolução 
de problemas e a experiência na observação dessa atitude por 
parte de outros devem constituir a base em que assenta a 
Heurística. Neste estudo, não devemos descurar nenhum tipo 
de problema, e sim procurar aspectos comuns na maneira de 
tratar de problemas de toda sorte: devemos considerar os 
aspectos gerais, independente do assunto específico do 
problema. O estudo da Heurística tem objetivos “práticos”: 
melhor conhecimento das típicas operações mentais que se 
aplicam à resolução de problemas pode exercer certa 
influência benéfica sobre o ensino, particularmente sobre o 
ensino da Matemática.  
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A Engenharia Didática Clássica foi considerada um protótipo 

representativo de metodologia qualitativa com as características que 

desejamos discutir nesta tese. Isso porque consideramos tal metodologia como 

uma Heurística Moderna para a análise de fenômenos dessa área de 

conhecimento. Essa Heurística tem por base a Metáfora Conceitual formalizada 

pela função do “grau” de “associativismo” da Teoria dos Conjuntos Difusos, 

“uma teoria da analogia-proporção”, segundo Aristóteles, citado por Thom 

(1988, p. 240). A Engenharia Didática Clássica apresenta semelhança 

semântica com a Estatística Bayesiana. Por meio dos argumentos da Metáfora 

Conceitual, afirmaremos que a Engenharia Didática é uma Metáfora Bayesiana.  

 

Nesse sentido, a Engenharia Didática Clássica preenche condições para 

a pretendida agregação de aspectos quantitativos. Inicialmente agregamos a 

Estatística Não Paramétrica e finalmente a Estatística Bayesiana. Uma 

justificativa para tanto é o que afirmam Almouloud e Silva (2012, p. 23): “Existe 

uma engenharia didática muito ativa, que é fruto de uma avaliação respeitável, 

mas abstém-se, geralmente, de fornecer análise precisas e justificações que 

poderiam iluminar os utilizadores”. Mostramos que a agregação de aspectos 

quantitativos à Engenharia Didática Clássica, pode ampliar a precisão da 

análise dos dados.  

 

A Análise Estatística Implicativa foi o exemplo de metodologia 

quantitativa da Educação Matemática considerado no estudo.  

 

A utilização dos elementos quantitativos foi considerada necessária, uma 

vez que, a incerteza é oriunda da aleatoriedade, da subjetividade e da 

imprecisão.  

 

A agregação de métodos foi pensada em bases da complementaridade, 

tendo em vista os estudos já consolidados sobre metodologia. Essa agregação, 

nessas bases, leva em conta que em uma abordagem da incerteza na 
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metodologia de pesquisa em Educação Matemática, deve-se considerar a 

subjetividade e aleatoriedade (quantitativo) e a imprecisão (qualitativo) dos 

dados observados.  

  

 

Referencial Teórico 

 

 

Como referenciais teóricos para nosso trabalho, utilizamos: a 

interpretação subjetiva de probabilidade, o conceito de complementaridade, 

Engenharia Didática Clássica, Metáfora Conceitual, Lógica dos Conjuntos 

Difusos (Fuzzy) e Estatística Bayesiana.  

 

A interpretação subjetiva é a base da Estatística Bayesiana. A Metáfora 

Conceitual é um processo de pensamento que busca traduzir conceitos 

matemáticos abstratos em outros mais concretos. A Estatística Bayesiana é 

necessária para representar, em termos matemáticos, a subjetividade e 

aleatoriedade, o aspecto quantitativo da incerteza. A Lógica dos Conjuntos 

Difusos (Fuzzy) é a teoria matemática que trata da imprecisão, o aspecto 

qualitativo da incerteza. Por fim, foi considerada a agregação da Estatística 

Bayesiana com a Lógica dos Conjuntos Difusos (Fuzzy), por meio da 

complementaridade. Essa agregação tem uma estrutura que permite a 

incorporação de dados difusos, assim, abordando diferentes tipos de incertezas 

que podem surgir dentro do mesmo problema. Portanto, a agregação tem como 

objetivo obter maior conteúdo informativo e maior fecundidade explicativa 

(JAPIASSU, 1992). E Thom (1988, p. 240) observa: 

 

 

Explicar a diversidade dos fenômenos a partir de um único 
princípio gerador foi sempre a ambição das religiões e das 
metafísicas. Ao contrário, insistir na diversidade das 
aparências, na heterogeneidade fundamental das diferenças 
qualitativas, é próprio da abordagem empirista, menos 
ambiciosa e mais prudente. Mas, de qualquer modo, por 
definição, todo o esforço teórico vai necessariamente no 
sentido da unificação. E a Aristóteles deu ênfase à qualidade 
como instância diferenciadora da substância, ele não deixou 
por isso, na sua teoria da analogia-proporção, de esboçar um 
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“cálculo” das qualidades e forneceu, assim, a primeira ideia do 
que poderá ser a organização semântica das qualidades: uma 
empresa que a ciência moderna esqueceu e que faz dele um 
predecessor inultrapassado.  
 
 
 
 
 

Em todo o estudo transpareceram as reflexões de Popper de que a 

tradição da atitude científica é necessariamente crítica porque quando se 

transmite suas teorias, também, se transmite a atitude crítica em relação a 

elas. A atitude livre de discussão das teorias tem como objetivo descobrir seus 

pontos fracos no sentido de aperfeiçoá-los, e esses pontos só podem ser 

encontrados nas consequências lógicas mais remotas que delas se possam 

derivar. 
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CAPÍTULO 1  
 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: FUNDAMENTOS 
EPISTEMOLÓGICOS 
 

 

 

 

O campo de pesquisa em Educação Matemática foi desenvolvido porque 

os matemáticos e os educadores têm centrado sua atenção para saber e 

pequisar qual a Matemática é ensinada e aprendida na escola e como esse 

preocesso é realizado. Para revisar alguns aspectos do campo de pesquisa em 

Educação Matemática, neste Capítulo apresentamos, inicalmente, a concepção 

da pesquia em Educação Matemática segundo Kilpatrick (1998).  

 

A partir do trabalho de International Commission on Mathematical 

Instruction) (ICMI) em 1908, a Educação Matemática, como campo de 

pesquisa, foi desenvolvida ao longo dos últimos dois séculos. Desde a sua 

criação, a pesquisa em Educação Matemática também foi moldada pela 

pesquisa em Educação, que abandonou há um século, a especulação filosófica 

em favor de uma abordagem mais científica. O pesquisador em Educação 

Matemática tem lutado para alcançar a sua própria identidade. O pesquisador 

tem formulado os seus próprios problemas e suas próprias maneiras de tratá-

los. 

 

Com objetivo de criar uma identidade própria o pesquisador, em 

Educação Matemática, tem criado grupos de trabalhos em associações de 

pesquisa, a exemplo, da criação do Grupo de Trabalho na ANPED, o GT 19, 

criando assim, um círculo virtuoso da Educação Matemática no Brasil, no final 

da década de 80 e início de 90 (IGLIORI, 2004). 

 

Nas últimas duas décadas, a tarefa de auto-definição foi alcançada 

principalmente por meio de reuniões da comunidade internacional de 

pesquisadores, de publicações de revistas, promovendo a colaboração inter e 
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intra-disciplinar, por intermédio do desenvolvimento e crítica de estudos e 

pesquisas.  

 

O campo de pesquisa em Educação Matemática tem evoluído a partir de 

uma forte dependência da Psicologia do século XIX que emulada das Ciências 

Naturais, até à adoção de métodos utilizados em outras ciências, ao mesmo 

tempo, a Psicologia tem ampliado a sua metodologia de visão. Nas primeiras 

décadas deste século, a Psicologia Comportamental se fundamenta com base 

em uma filosofia agora chamada de "positivista", a qual procura nos fenômenos 

educacionais, a regularidade, o tipo de leis da Ciência Natural.   

 

Até os anos setenta, grande parte da pesquisa em Educação 

Matemática, especialmente na América do Norte, procurou especificar o 

comportamento de alunos ou professores e analisar esse comportamento em 

componentes. O ensino e aprendizagem de Matemática eram vistos como um 

sistema de variáveis que interagem uns com  outras. O objetivo da pesquisa foi 

o de descrever essas variáveis, para descobrir suas inter-relações. Essa visão 

ainda tem seus adeptos, no entanto, existem propostas alternativas.  

 

As abordagens fenomenológicas têm sido usadas na pesquisa em 

Educação Matemática. As abordagens fenomenológics são estraégias de 

invetigação qualitativa que têm como objetivo fundamental descrever uma 

experiência diretamente, isto é, o pesquisador identifica a essência da 

experiência humana, com respeito a um determinado fenômeno da Educação 

Matemática (CREWELL, 2009). Recentemente, essas abordagens começaram 

a ter uma profunda influência sobre a pesquisa em Educação Matemática. Uma 

dessas abordagens parece antropólogica no sentido de que ela tenta capturar 

e compartilhar conhecimento de professores e alunos no encontro educacional. 

O objetivo é fornecer conhecimentos específicos sobre a atividade em um 

contexto social. Essa abordagem é interpretativa e descritiva, isto é, 

pesquisador procura interpretar o que significa o ensino e a aprendizagem da 

Matemática. Outra abordagem é a sociólógica crítica, que assume que escola e 

sociedade devem ser livres de manipulação, repressão e dominação. Nessa 



 

36 
 

perspectiva, o pesquisador em Educação Matemática deve assumir um papel 

ativo em ajudar professores e alunos para alcançar essa liberdade. 

 

O pesquisador precisa não apenas compreender o significado do 

processo educacional, mas também deve ajudar alterar esses significados que 

foram distorcidos pela ideologia. Este tipo de pesquisa é conhecido como 

Pesquisa-Ação. A Pesquisa-Ação, como está definida em Barbier (2007), é 

uma forma de pesquisa participativa, ou seja, aquela em que o pesquisador 

tem uma interação direta com o objeto (público) pesquisado, participando das 

decisões do grupo (ou comunidade) pesquisado, interferindo em suas 

decisões. Nessa abordagem comportamental, a posição epistêmica não é o 

positivismo lógico, o pequisador deve assumir uma atitude de observador 

neutro. Na abordagem interpretativa, o pesquisador é introduzido com a 

finalidade de entender sem julgar. Na abordagem crítica, o pesquisador é 

introduzido no grupo de pesquisa não só para entender, mas também para 

interferir. 

 

Cada abordagem tem algo a contribuir para o campo, não é possível 

rejeitar nenhuma delas. Porque como define Igliori (2008, p.117): 

 

 

A epistemologia da Educação Matemática, por sua vez, 
desenvolve-se em consonância com campos distintos, tais 
como o da própia Matemática se dá em uma determinada 
sociedade, em uma determinada instiuição, em uma 
determinada sala de aula e com objetivos diversos, como, por 
exemplo, educar um futuro matemático ou ainda formar um 
cidadão para o qual a Matemática é um instrumento. 

 

 

 

Como afirma Kilpatrick (1998), às vezes, há um confronto entre 

diferentes abordagens metodológicas resultando no conhecido debate quali-

quant, isto é, um debate entre os pesquiadores qualitativos e os quantitativos. 

Cada abordagem é limitada pela combinação de pressupostos assumidos, 

fenômenos escolhidos para o estudo, perguntas, e metodologias de pesquisa. 
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Assim, as duas abordagens, por necessidade epistemológica, têm que ser 

empregadas de forma complementar, como propôs Salomon (1991).  

 

Ross e Onwuegbuzie (2012) pesquisaram 87 artigos em dois jornais de 

Educação Matemática entre 2002 e 2006, analisaram as possíveis tendências 

em métodos mistos, observando que a integração entre pesquisa quantitativa e 

qualitativa ampliou o grau de confiabilidade dos resultados, isto é, os dados 

quantitativos e qualitativos foram utilizados para complementar um ao outro.   

“A combinação de métodos pode ser feita por razões suplementares, 

complementares, informativas, de desenvolvimento e outras (STRAUSS E 

CORBIN, 2008, p. 40)”. 

 

Nós propomos a combinação de métodos por duas dessas razões: 

complementares, segundo Otte (2003), e desenvolvimento, segundo a 

perspectiva da metáfora conceitual de Lakoff e Johnson (2003).  

 

O conceito de complementaridade proposto por Niels Bohr é utilizado 

por Otte (2003) para capturar os aspectos essenciais do desenvolvimento 

cognitivo e epistemológico dos conceitos matemáticos. Otte (2003) afirma que 

a noção de complementaridade de Bohr foi motivada pelo fato de que ao 

observar os fenômenos atômicos, não há uma independência entre o 

fenômeno e o observador.  

 

A Metáfora Conceitual, segundo Lakoff e Johnson (2003, p.156): 

“Metáforas podem criar realidades, especialmente realidades sociais. Uma 

metáfora pode, por conseguinte, ser um guia para uma futura ação”. Costa Jr. 

(2012, p. 04) afirma que certas metáforas, transferências de significados, 

permitem uma objetividade maior: 

 

 

O exemplo do termo “vírus de computador”, amplamente usado 
em textos técnicos da área de informática, poderia ser 
substituído por “programas danificadores” ou “programas 
ilegais”, embora, muito dos efeitos de significação sejam 
alterados por conta dessa simples substituição.  
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Para além da capacidade matemática inata dos seres humanos, a 

Metáfora Conceitual é utilizada para facilitar a compreensão de conceitos 

abstratos por meio de ideias mais concretas, como afirma Lakoff e Nuñez 

(2000) apud Livio (2011, p. 269): 

 

 

De acordo com Lakoff e Nuñez, uma ferramenta importante 
para avançar para além dessas habilidades inatas é a 
construção de metáforas conceituas – processos de 
pensamento que traduzem conceitos abstratos em outros mais 
concretos. Por exemplo, a concepção de aritmética está 
assentada na metáfora bem básica de coleção de objetos. Por 
outro lado, a álgebra mais abstrata de Boole de classe ligava 
metaforicamente classes de números. O elaborado cenário 
desenvolvido por Lakoff e Nuñez oferece insights interessantes 
em por que os seres humanos acham alguns conceitos 
matemáticos muito mais difíceis que outros. Outros 
pesquisadores, como a neurocientista cognitiva Rosemary 
Varley, da Universidade de Sheffield, sugerem que pelo menos 
algumas estruturas matemáticas são parasitas de uma 
faculdade da linguagem – insights matemáticos se 
desenvolvem tomando emprestado ferramentas mentais 
usadas para construção da linguagem. 
 

 

 

 

Otte (2008, apud Leite 2010, p.76), considera “que todo o nosso 

entendimento é mais ou menos metafórico, porque depende do contexto. 

Nesse sentido, a metáfora traz ferramentas de inferência sobre novos 

contextos”. Otte (2009, p. 63) afirma: 

 

 

A aprendizagem de algo “radicalmente novo”  não pode partir 
somente com aquilo que o estudante já sabe, mas não pode 
ignorar também aquele conhecimento e experiência. 
Pensamento teórico não pode ser reduzido à experiência 
empírica cotidiana, mas também não deve negligenciar esta 
experiência. Portanto, metáforas são indispensáveis para a 
aprendizagem genuína. As metáforas criam analogias ou 
modelos e ao mesmo tempo reorganizam o que o aluno já 
sabia (a fronteira entre estes dois processos e muito difícil 
esboçar). Uma metáfora sempre faz uma pergunta e da uma 
resposta ao mesmo tempo.  
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Polya (2006, p.33) afirma que a analogia: “É uma espécie de 

semelhança. Objetos semelhantes coincidem uns com os outros em algum 

aspecto; objetos análogos coincidem em certas relações das suas respectivas 

partes”. Polya (2006) considera a analogia como um meio para resolver 

problemas de Matemática, isto é, uma mobilização de conhecimentos 

anteriormente adquiridos. Um dos exemplos clássicos do uso de metáfora no 

âmbito científico, representado pela Figura 2, é “Árvore da Vida” a principal 

metáfora contida no livro Origem das Espécies de Darwin. Nagem e Marcleos 

(2005, p. 4) afirmam que:  

Nesse desenho, chamado de diagrama, Darwin procurou 
representar suas ideias sobre evolução, explicando-o logo a 
seguir. Nessa explicação, os componentes do desenho são 
relacionados a espécies primitivas; descendência variável; 
intervalos de tempo ou gerações; fósseis; extinção e 
sobrevivência de espécies. 
[...] 
Apesar da semelhança com um vegetal, os únicos termos 
presentes na descrição do diagrama relacionados a uma planta 
são ramos e ramificações, porém de maneira bem sutil, 
passando quase despercebidos. 
 
 
 

 

Figura 2 - “Árvore da Vida” 

 

Fonte: Nagem e Marcleos (2005, p. 4): Diagrama contido na 1ª edição de A Origem das 

Espécies. 

 

 

http://www.visionlearning.com/library/x_linker.php?moid=3596
http://www.visionlearning.com/library/x_linker.php?moid=3596
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Nesse sentido, Machado (1991) no seu artigo, Alegorias em Matemática, 

observa que as metáforas, as alegorias e os modelos estabelecem pontes 

entre diferentes campos semânticos, assim, funcionando como pontos de 

partida para o exame da presença de construções alegóricas no ensino de 

Matemática. Popper (1999, p. 239) utiliza a metáfora para propor uma teoria 

darwiniana do conhecimento: 

 

 

Esta enunciação da situação pretende descrever como cresce 
realmente o conhecimento. Não é para entender-se 
metaforicamente, embora sem dúvida faça uso de metáforas. A 
teoria do conhecimento que desejo propor é uma teoria 
amplamente darwiniana do crescimento do conhecimento. 
Desde a ameba até Einstein, o crescimento do conhecimento é 
sempre o mesmo: tentamos resolver nossos problemas e obter, 
por um processo de eliminação, algo que se aproxime da 
adequação em nossas soluções experimentais.  

 
Leite (2010) verifica que ocorreu uma notável evolução da concepção de 

metáfora culminando com o reconhecimento da função epistemológica da 

metáfora para Ciência e para a Matemática, com está ilustrado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Metáfora e Matemática – distanciamentos e aproximações 

 

 
 

Fonte: Leite (2010, p.100) 
 
 
 
 

Kuhn (2006, p. 242-243) afirma que é: “esclarecedor considerar a 

metáfora como criadora ou geradora das similaridades das quais depende sua 
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função”. A utilização da metáfora para etiquetar, isto é, introduzir termos novos 

a partir de termos previamente disponíveis, e que é “uma resposta a novas 

descobertas ou a invenções científicas”. Um exemplo dessa utilização da 

metáfora, no âmbito da Educação Matemática, é a Engenharia Didática 

(Clássica ou de primeira geração) uma metodologia de pesquisa comparável 

ao trabalho do engenheiro, como o objetivo de etiquetar uma forma de trabalho 

didático (ALMOULOUD e SILVA, 2012).  

 

 Mas, Kuhn observa que os cientistas utilizam a metáfora sem um limite 

definido, isto é, sem uma lista de critérios necessários e suficientes para 

determinar os referentes dos termos correspondentes. Esse problema, 

obsevado por Kuhn (2006), tem uma solução proposta por Zadeh (1971): o 

limite conceitual. Essa solução será apresentada no Capítulo 4, desta tese. 

Para o exemplo, acima citado, “Árvore da Vida” os elementos utilizado por 

Darwin como limite conceitual foram: ramos e ramificações. 

 

 

1. Fundamentos epistemológicos 

 

 

Como observou Rico (1998), a falibilidade do conhecimento humano, 

inclui ideias contraditórias ou interpretações e justificativas falsas. Essa 

falibilidade tem sido preocupação constante de filósofos e pensadores que 

passaram a estudar a capacidade do homem de conhecer e compreender. O 

erro é uma possibilidade permanente na aquisição do conhecimento. 

 

Essa possibilidade não é uma mera hipótese, basta apenas observar o 

que aconteceu ao longo da história de várias disciplinas que têm sido aceitas 

como conhecimento válido, decorrentes de constantes testes e críticas, muitos 

conceitos, sabemos hoje que eles estavam errados ou eram limitados a certo 

dominio, como por exemplo, a Cosmologia de Newton. A Cosmologia de 

Newton foi limitada e substituida pelas considerações cosmologicas sobre a 

Teoria da Relatividade Geral. 
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Uma das preocupações da epistemologia é com o conhecimento errado, 

isto é, com a crítica do conhecimento científico, e têm ocupado uma parte 

importante das reflexões de filósofos da Ciência e epistemólogos, dentre os 

quais destacamos Popper, Lakatos, Kuhn e Bachelard. No que se segue 

vamos selecionar algumas ideias desses autores, que servem como base para 

este trabalho. 

 

Um estudo abstrato como o da Epistemologia não é neutro, nem 

impessoal posto que as suas ideias possam ser inconscientemente inspiradas 

por esperanças políticas e sonhos utópicos. Popper (2006) é um misto de 

empirista, racionalista e um liberal, então, só resta a ele submeter o liberalismo 

a uma rigorosa análise crítica. A rigorosa análise crítica leva-nos: 

 

[...] a ideia de que os nossos sonhos e esperanças não têm 
necessariamente de comandar as nossas conclusões e que, na 
procura da verdade, o nosso melhor plano pode ser o de 
começar por criticar as crenças que mais prezamos. É possível 
que este pareça a alguns um plano perverso. Mas não 
parecerá àquele que quer descobrir a verdade e não têm receio 
dela (POPPER, 2006, p.22). 
 
 

Nessa citação Popper examina o otimismo epistemológico, a verdade 

“se manifesta” de Descartes. Popper baseou sua epistemologia otimista na 

importante teoria da veracitas dei, a veracidade de Deus. De forma similar, 

Bacon tem uma teoria da veracitas naturae, a verdade da Natureza.  

 

Ao consideramos que a verdade se manifesta, o conhecimento 

verdadeiro não precisa de explicação, e o erro é um pecado. A justificativa do 

erro seria então decorrente dos preconceitos que adquirimos por meio da 

educação e pela tradição, ou outras influências maléficas que terão pervertido 

nossas mentes, originalmente puras e inocentes. A ignorância é fruto e obra de 

religiosos que conspiram para nos manter ignorantes. De outra forma, a crença 

na conspiração da ignorância é consequência da convicção otimista que a 

verdade se manifesta. Há alguma verdade na teoria da conspiração, em termos 

gerais, é um mito, assim como a teoria da verdade se manifesta. 
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A verdade é muitas vezes difícil de encontrar com ou sem ajuda de 

qualquer conspiração, como mostra a História da Ciência. Portanto, as 

epistemologias de Bacon e Descartes não podem ser verdadeiras, segundo 

Popper. Contudo, a epistemologia otimista foi a inspiração predominante na 

revolução intelectual e moral sem precedentes na História. Por mais estranho 

que pareça, a teoria da verdade evidente pôde trazer consequências positivas, 

enquanto incentivou o homem a pensar por si mesmo, segundo Popper (2006). 

 

Popper (2006, p. 55) considera os problemas: “Quando é que uma teoria 

deve ser classificada como científica?”, ou “Existe algum critério que determine 

o caráter ou estatuto científico de uma teoria?” Mas, o problema que o 

preocupava era outro. Popper queria distinguir a diferença entre Ciência e 

Pseudociência. Popper não estava satisfeito com a resposta de que a Ciência 

se distingue da Pseudociência pelo seu método empírico, que é 

essencialmente indutivo, procedendo da observação ou da experiência.  

 

Para Popper (2006), a teoria da História de Marx, a Psicanálise de Freud 

e Psicologia de Adler tinham um aparente poder de explicação que sempre 

confirmava tudo o que acontecesse, a sua verdade parecia manifesta. 

Enquanto que a Teoria da Relatividade tinha sido confirmada por meio de 

observações de eclipses. 

 

Popper (2006, p.60) resume tudo em forma de um estatuto: “o critério do 

estatuto científico de uma teoria é a sua falsificabilidade, ou refutabilidade, ou 

testabilidade”. Então, Popper (2006, p. 64) desenvolve este critério de 

demarcação tornado menos rudimentar da seguinte forma:  

 

 

“Os enunciados possíveis de entrar no âmbito da Ciência são 
os que podem ser verificados por enunciados de observação; e 
esses enunciados coincidem, uma vez mais com a classe de 
todos os enunciados genuínos ou significantes.” Popper afirma 
que nesta perspectiva, então, verificabilidade, significância, e 
caráter científico são todos coincidentes.  
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Desta forma, na apresentação da tradução portuguesa, do livro de Karl 

Popper (2006), o autor João Carlos Espada, resume a proposta do livro 

afirmando que Popper argumenta que o conhecimento científico não assenta 

no chamado método indutivo, mas numa contínua interação entre conjecturas e 

refutações. No mesmo sentido, Japiassu (1992, p.106) evidencia aspectos 

relevantes da epistemologia de Popper: 

 

 

 

Não foi nossa intenção expor a obra histórica de Popper, nem 
tampouco traçar um perfil completo de sua "filosofia das 
ciências". Pelo contrário, quisemos simplesmente, de modo tão 
sucinto quanto fiel, contrapor ao princípio da verificabilidade, 
oriundo do Círculo de Viena o princípio da refutabilidade 
defendido por Popper, em matéria de metodologia científica: do 
ponto de vista lógico, diz Popper, uma lei científica ou os seus 
enunciados empíricos podem ser falsificados de modo 
conclusivo, mas não podem ser verificados de modo 
conclusivo; do ponto de vista metodológico, porém, é o inverso 
que ocorre. O que importa é que as teorias científicas sejam 
formuladas do modo mais aberto e menos ambíguo possível, a 
fim de estarem sujeitas ao critério da refutabilidade. E quanto 
mais ousadas forem as teorias formuladas para resolver os 
problemas colocados, tanto mais serão fecundas e se tornarão 
mais capazes de nos 
 

 

Também, Japiassu (1992, p. 101) conclui que: “O que nos interessou na 

filosófica das ciências de Popper foi, sua posição contrária ao “princípio do 

empirismo” fundado no “verificacionismo” epistemológico das teorias 

científicas”. 

 

Para Rico (1998), Lakatos estendeu o falsificacionismo popperiano à 

Matemática. Em um plano distinto, essa abordagem é basicamente coincidente 

com o estudo de Lakatos: Provas e Refutações a Lógica da Descoberta e 

Desenvolvimento de Conceitos em Matemática. Lakatos oferece uma 

metodologia baseada nos princípios da falseabilidade para a construção do 

conhecimento matemático. Um dos denominadores comuns entre Popper e 

Lakatos é a ideia da falsiabilidade. 
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Thomas Kuhn no seu livro: A estrutura das revoluções científicas, 

publicado em 1962, desenvolve outro conceito, o paradigma e apresenta outra 

proposta epistemológica, Para ele as ciências e suas teorias são construídas 

por meio de um corpo teórico e dessa forma, não podem ser testadas por 

experimentos ou observações simples, pois mesmo que eles estejam 

discordando do corpo teórico podem ser acomodados. Segundo, Japiasú e 

Marcondes, o filósofo da Ciência Thomas Kuhn utiliza o termo paradigma em 

sua análise do processo de formação e transformação da teoria científica. 

Japiassú e Marcondes (2008, p. 2011) consideram que: 

 

 

Segundo Platão, as formas ou ideias são paradigmas, ou seja, 
arquétipos, modelos perfeitos, eternos imutáveis dos objetos 
existentes no mundo natural que são cópias desses modelos, e 
que de algum modo participam deles. 
 
 
 
 

O corpo teórico é constituido por paradigma, um conjunto de premissas 

feitas para a contrução de hipótese. A mudança de paradigma só ocorreria 

quando observações conflitantes e a comunidade científica como um grupo 

social estivessem prontas, dessa maneira, haveria substituição do corpo téorico 

por um novo resultado, um novo paradigma. O paradigma para Kuhn é 

semelhante ao corte epistemológico definido por Bachelard e como afirma 

Japiassu (1992, p.19):  

Em face da necessidade intelectual de se definir a atitude 
científica por oposição à atitude pré-científica, temos a 
categoria de corte epistemológico (analisado por Bachelard em 
Le rationalisme appliqué, cap. VI): trata-se do momento em que 
uma ciência se constitui “cortando” com sua pré-historia e com 
seu meio ambiente ideológico; não se trata de uma “quebra” 
instantânea, trazendo uma novidade absoluta, mas de um 
processo complexo no decorrer do qual se constitui uma ordem 
inédita do saber. 
 
 
 
 
 

Na verdade para Japiassu (1992, p.19), o “cortando” ou a “quebra”, 

acima citados, evidência a noção do corte epistemológica conforme proposto 
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por Bachelard (1884-1962), antecipa a mudança de paradigma proposto por 

Kuhn (1922-1996). 

 

A lógica de Lakatos é semelhante à de Kuhn, mas define a atividade 

cientítifica por meio de programas de pesquisa científicos e mantém o 

falsificacionismo popperiano. Para Lakatos (1999), os programas de pequisa 

científicos são uma sequência de teorias dentro de um domíno da investigação 

científica, isto é, uma sucessão de teorias que é realizada para marcar um 

avanço sobre a antecessora. Essa passgem de uma teoria para a sua 

sucessora dentro de um progama de pesquisa é chamada mudança de 

problema. 

 

Por meio da verificação, Popper (2006) considera que podemos 

aprender com os nossos erros, Rico (1998) observa que em outro sentido, 

Bachelard (1996) levantou a noção de obstáculo epistemológico como uma 

explicação para o aparecimento inevitável de erros, uma parte importante de 

nosso avanço no conhecimento. Para Bachelard (1996, p. 29) o primeiro 

obstáculo é a experiência primeira: 

 

 

Na formação do espírto científico, o primeiro obstáculo é a 
experiência primeira, a experiência colocada antes e acima da 
crítica – crítica esta que é, necessariamente, elemento 
integrante do espírito científico. Já que a crítica não pôde 
intervir de modo explícito, a experiência primeira não constitui, 
de forma alguma, uma base segura. 
 
 
 
 

Bachelard (1996) afirma que ao examinar as condições psicológicas do 

progresso da Ciência deve levantar a questão do conhecimento científico em 

termos de obstáculos no próprio ato de conhecer, intimamente, é onde eles 

aparecem, uma espécie de necessidade funcional, as obstruções e confusões. 

São os obstáculos epistemológicos. O conhecimento da realidade é uma luz 

que sempre projeta uma sombra, nunca é total e imediato, a própria mente, 

dificulta. Assim, Bachelard (1996, p. 21) diz:  
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E, até no pormenor da pesquisa científica, diante de uma 
experiência bem específica que possa ser consignada como 
tal, como verdadeiramente una e completa, sempre será 
possível ao espírito científico variar-lhe as condições, em 
suma, sair da contemplação do mesmo para buscar o outro, 
para dialetizar a experiência. É assim que a química multiplica 
e completa suas séries homólogas, até sair da Natureza para 
materializar os corpos mais ou menos hipotéticos sugeridos 
pelo pensamento inventivo. E assim que, em todas as ciências 
rigorosas, um pensamento inquieto desconfia das identidades 
mais ou menos aparentes e exige sem cessar mais precisão e, 
por conseguinte, mais ocasiões de distinguir. Precisar, retificar, 
diversificar são tipos de pensamentos dinâmicos que fogem da 
certeza e da unidade, e que encontram nos sistemas 
homogêneos mais obstáculos do que estímulo. Em resumo, o 
homem movido pelo espírito científico deseja saber, mas para, 
imediatamente, melhor questionar. 

 

 

 

Bachelard (1938) considera que a noção de obstáculo epistemológico 

pode ser um instrumento para estudar o desenvolvimento histórico do 

pensamento científico e na prática educacional. Esse instrumento de estudo, 

noção de obstáculo epistemológico, segundo Rico (1998), é retomado mais 

tarde por Brousseau (1983) no âmbito da Educação Matemática. Bachelard faz 

uma abordagem dos processos sistemáticos de criação de conhecimento e 

constituição na comunidade científica e, ao mesmo tempo, a transmissão de 

processos e assimilação do conhecimento no sistema de ensino. A noção de 

obstáculo epistemológico, subsequente encargos e caracterizações, têm sido 

usadas como uma chave para o estudo, sistematização, análise e explicação 

dos erros que ocorrem no pensamento científico, como analisou Rico (1998).  

Igliori considera que a noção de obstáculo espistemológico fica mais 

evidente quando são analisados os casos em que o obstáculo é observado, 

porque a noção de obstáculo está em fase de constituição e de diversificação 

na Educação Matemática.  Exemplos de obstáculos espistemológicos, no 

âmbito da Educação Matemática, são apresentados por Igliori (2008, p. 131): 

 

 

As noções de números, de função, de limite, de infinito são 
noções que criaram obstáculos persistentes no processo de 
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construção e continuam a criar no processo de aprendizagem, 
e por essa razão, têm sido analisados por diversos 
pesquisadores. 
A noção de número, por exemplo, foi sendo elaborada num 
processo de enfrentamento de obstáculos. É o caso, por 
exemplo, da conceituação dos números negativos, da 
introdução do número zero, da conscientização da existência 
de um número irracional, do número imaginário. 

 

 

 

Portanto, as ideias expostas acima nos ajudam a concordar com Igliori 

(2008, p.127): “É principalmente na noção de obstáculo que se pode perceber 

a interdependência entre Epistemologia e Educação Matemática”. Para além 

da noção do obstáculo epistemológico, a Educação Matemática utiliza outro 

conceito da epistemologia de Bachelard, a fenomenotécnica. Como definiu 

Bachelard (1996, p. 77): “A fenomenotécnica prolonga a fenomenologia. Um 

conceito torna-se científico na proporção em que se torna técnico, em que está 

acompanhado de uma técnica de realização”. No âmbito da Engenharia 

Didática Clássica, Artigue (1988), fenomenotécnica é a realização didática na 

sala de aula que tem como uma das funções por à prova constituições teóricas 

elaboradas nas pesquisas em Educação Matemática. Também, Bertoche 

(2006, p. 95) evidencia o aspecto técnico da fenomenotécnico no âmbito da 

Matemática e da Engenharia: 

 

 

Fenomenotécnica, para Bachelard, é a técnica que realiza, pela 
construção matemática, o objeto científico. O termo tem um 
significado próximo ao de tecnologia; no entanto, apenas 
quando se toma tecnologia não como significando o discurso - 
logos - da técnica, mas a razão - logos - técnica. A 
fenomenotécnica não deve ser tomada como uma técnica 
fenomenológica, mas como uma técnica matemática, como 
uma técnica engenheira, que fabrica o objeto científico, e o 
apresenta como fenômeno. O fenômeno científico não deve, 
portanto, ser entendido na epistemologia de Bachelard como o 
fenômeno no sentido tradicional, como o dado, como aquilo 
que se apresenta ao primeiro momento: o fenômeno é o 
resultado sensível do processo matemático de construção do 
objeto científico. 
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Japiassu considera bastante interessante buscar uma aproximação entre 

Popper e Bachelard por meio de pontos semelhantes.  Vamos relacionar três 

itens da lista de pontos de concordância propostos por Japiassu (1992, p.107-

108): 

 

 

 

a)   Tanto a filosofia das ciências de Popper quanto à de 
Bachelard caracterizam-se por serem epistemologias críticas e 
polêmicas, tentando “reformular” os conceitos científicos 
existentes e “reformar” os conceitos filosóficos a respeito da 
ciência. Ambas as filosofias são “antiempiristas” e racionalistas 
defendem a “tese” segundo a qual as ciências devem produzir, 
a cada momento de sua história, suas próprias normas de 
verdade; 
b)   Ambas as “filosofias das ciências” estão fundadas no 
princípio epistemológico de base, segundo o qual o 
conhecimento científico jamais atinge uma verdade objetiva, 
absoluta. A ciência só nos fornece um conhecimento provisório 
(Popper) e aproximado (Bachelard). Ela jamais engloba fatos 
estabelecidos. Nada há, nela, inalterável. A ciência está em 
constante modificação (Popper) ou em permanente retificação 
(Bachelard). Não podemos identificar “ciência” e “verdade”. 
Nenhuma teoria científica pode ser encarada como verdade 
final (Popper) ou como saber definitivo (Bachelard). A 
objetividade científica reside única e exclusivamente no 
trabalho de crítica recíproca dos pesquisadores (Popper) ou é o 
resultado de uma construção, de uma conquista e de uma 
retificação dos fatos da experiência pela Razão (Bachelard). 
Uma teoria científica se coloca permanentemente em estado 
de risco (Popper), ou, no dizer de Bachelard, “no reino do 
pensamento, a imprudência é um método”; 
c)   Para Popper, “a crença segundo a qual é possível 
principiar com observações puras, sem que elas se façam 
acompanhar por algo que tenha a natureza de uma teoria, é 
uma crença absurda”. Em outras palavras, todas as 
observações já são interpretações de fatos observados à luz de 
uma teoria. Segundo Bachelard, toda constatação supõe a 
construção; toda prática científica engaja pressupostos 
teóricos; a teoria científica progride por retificações, isto é, pela 
integração das críticas destruindo a imagem das primeiras 
observações: “O vetor epistemológico vai da Razão à 
experiência, e não da experiência à Razão”. 
 

 

Considerando que o vetor epistemológico vai da Razão à Experiência, 

que a noção de probabilidade, segundo Popper, está do lado da razão, e que 

este estudo transita entre Razão e Experiência, admitimos ser necessário 
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abordar os aspectos epistemológicos da probabilidade. É o que apresentamos 

no capítulo seguinte. 

 

A teoria das probabilidades tem um aspecto matemático e outro 

filosófico. Da mesma maneira que há um contraditório na epistemologia da 

Ciência, Gillies (2000) observa que existe um contraste notável entre o aspecto 

matemático e filosófico da teoria das probabilidades. Com relação ao aspecto 

matemático há quase um consenso completo, ou seja, todas as interpretações 

de probabilidades aceitam o mesmo conjunto de axiomas da teoria matemática. 

Por outro lado, há uma grande divergência de opiniões sobre o aspecto 

filosófico da teoria das probabilidades, porque a teoria das probabilidades trata 

só de um aspecto da incerteza, aleatoriedade.   

 

As opiniões divergentes sobre os aspectos filosóficos da teoria das 

probabilidades ampliaram a partir da observação de outra característica da 

incerteza, a imprecisão. A vagueza ou imprecisão, outros aspectos da 

incerteza, eram conceitos de interesse em Matemática e Engenharia durante a 

segunda metade da década de 1900, como afirma Seising (2008). Hoje em dia, 

é uma discussão pertinente da epistemologia da Ciência. 

 

 O conhecimento vago produzido pela indeterminação da linguagem foi 

observado na Ciência Moderna, por meio do estudo da Lógica, por filósofos da 

Matemática como Bertrand Russel, Max Black, Gottlob Frege e outros. A 

primeira solução do problema da incerteza, ou seja, a imprecisão produzida por 

conceitos vagos, com observou Abar (2010), surgiu em 1920, desenvolvida por 

um lógico polonês Jan Lukasiewiez (1878-1956) que introduziu o conceito 

graus de pertinência 0,1/2 e 1 para elementos de um conjunto. A expansão da 

lógica de Lukasiewiez, para número infinito de valores no intervalo , foi 

desenvolvida por Lotfi Asker Zadeh em 1965. Zadeh (1965), além de expandir 

o conceito graus de pertinência para intervalo , substituir o termo “vago” 

pelo o “difuso” (fuzzy). A teoria dos Conjuntos Difusos será abordada no 

Capítulo 4 desta tese. 
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CAPÍTULO 2  
 

O PROBLEMA EPISTEMOLÓGICO DA PROBABILIDADE 

 

 

Popper (2006) afirma que há, na atitude dogmática, uma tendência para 

verificar e confirmar as nossas leis, e, dessa forma, negligenciar as refutações. 

Na atitude crítica, temos uma distinção em relação à atitude dogmática; a 

atitude crítica é traduzida pela modificação das leis, esquemas e, quando 

possível testar, refutar e falsificar. Assim, a atitude crítica é identificada pela 

atitude científica, enquanto que a atitude dogmática é a característica de uma 

atitude pseudocientífica, uma atitude primitiva. A atitude primitiva tem sua 

função lógica, porque a atitude crítica precisa de um ponto de partida para 

revisão. A Ciência deve começar pela crítica dos mitos e não pelas 

observações e nem pelas experiências. O método de ensaio e erro ou da 

conjectura e refutação são procedimentos racionais para a tarefa de testar as 

teorias. 

 

Concordando com a necessidade de testar teorias, conforme Popper.  

Thom (1989) considera que devemos observar não só aspectos quantitativos, 

mas também aspectos qualitativos para testar ou refutar uma teoria e cita uma 

frase de um químico ilustre, Ernest Rutherford (1871-1937): “O qualitativo é 

nada, mas o quantitativo é pobre.” Também, Thom (1989, p. 4-5) apresenta um 

exemplo ilustrativo desse argumento: Suponha um estudo experimental do 

fenômeno  que produz um gráfico  com equação . Para explicar  o 

teórico tem a sua disposição duas teorias  e ; essas teorias apresentam os 

gráficos  e , respectivamente. Verificamos na Figura 4 a 

seguir, que nenhum desses gráficos se encaixa no gráfico .  
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Figura 4 - Uma adaptação: Qualitativo e Quantitativo 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Thom (1989, p.5) 

 

 

Observando a Figura 4, verificamos que o gráfico , ajusta-se 

melhor quantitativamente no sentido de que, ao longo do intervalo considerado, 

a soma das diferenças   é menor do que , mas o gráfico  

tem a mesma forma e aparência do gráfico . Nesta situação seria possível 

que o teórico escolhesse a teoria , em vez da , mesmo a custa de um 

maior erro quantitativo. A teoria  apresenta um gráfico de mesma aparência 

que o resultado experimental, indicando assim, que deve haver uma melhor 

pista para  dos mecanismos subjacentes do que em , quantitativamente 

mais exata.  Esse exemplo não é uma prova da necessidade da análise 

qualitativa, mas ilustra a tendência natural da mente para dar um valor 

intrínseco à forma de um gráfico.   

 

Segundo Popper (2006), o problema da demarcação e o problema da 

indução eram um só, isto é, havia uma estreita ligação entre esses problemas, 

com a pressuposição de que o método da Ciência é a atitude crítica. Os cientistas 

acreditavam que o método indutivo, com as longas sequências de observações e 

experiências, podia fornecer um critério de demarcação satisfatório. Popper 

reprova esse critério de validação dos cientistas e afirma que a indução válida, 

com muitas observações repetidas, não pode garantir uma generalização inferida 
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de observações verdadeiras, e conclui que a indução dá origem a teorias apenas 

prováveis e não certas.  

Para Popper (2006), a solução do problema da demarcação deverá 

fornecer a resolução do problema da indução porque, como afirmado, o 

problema da indução é apenas um exemplo ou faceta do problema da 

demarcação. O problema lógico da indução é que não é possível justificar uma 

lei pelo número finito de observações e experiências, considerando que a lei é 

transcendente à experiência. Uma lei para a Ciência ou uma teoria é uma 

conjectura ou hipótese que é aceita enquanto resistir aos mais rigorosos testes. 

Popper (2006, p. 83) diz: “Mas não é nunca inferida, em nenhum sentido, das 

provas empíricas. [...] Só a falsidade da teoria pode ser inferida das provas 

empíricas, e essa inferência é puramente dedutiva”.  

 

Popper (2006) propôs que qualquer teoria tem que ser testada para 

determinar se é, boa ou não, por meio da aplicação do método crítico repetidas 

vezes; dessa forma, eliminando más teorias e inventando outras novas. Um 

critério para eliminar falsas teorias é o método de ensaio e erro que permite 

verificar falsidade de enunciados universais. 

 

Considerando a perspectiva quantitativa, Popper propôs, também, tratar 

o problema da indução em termos de probabilidade. Ele propôs considerar t 

uma teoria, e uma experiência, e uma probabilidade condicional P(t, e) ou 

P(t/e), a probabilidade de t, dado e. Ele propôs, então, a idealização de um 

cálculo de probabilidades que determina a probabilidade de uma teoria t 

relativamente a uma prova empírica e. Então, o valor de P(t, e) aumentará com 

a acumulação de provas corroborantes. Popper afirma que essa forma de tratar 

o problema, como uma probabilidade condicional, está errada porque há 

diferença, segundo ele, entre probabilidade e grau de corroboração, isto é, o 

grau de corroboração não satisfaz os axiomas do cálculo de probabilidades. 

Popper (2006, p. 88) conclui: “[...] enquanto cientistas, nós não procuramos 

teorias altamente prováveis, mas sim explicações [...]”. 

 

Para aplicar probabilidade no problema de indução, é necessário definir 

probabilidade, ou melhor, interpretar probabilidade.   De acordo com Hartigan 
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(1983 apud CORDANI, 2001, p. 63), “existem três enfoques para a teoria de 

probabilidades: a) teoria lógica (Laplace, Keynes, Jeffreys); b) teoria empírica 

(Von Mises, Kolmogorov) e c) teoria subjetiva (De Finetti, Good)”. 

As interpretações diferentes e significados de probabilidade têm grande 

importância na aplicação operacional no problema de indução; dessa maneira, 

Popper sumariza as interpretações de probabilidade em dois conjuntos 

disjuntos: teorias objetivas e teorias subjetivas. As teorias quantitativas ou 

teorias objetivas de probabilidade são definidas como verdades 

correspondentes com os fatos, frequências relativas, propensão, inerentes à 

situação e estatisticamente testável. As teorias subjetivas significam grau de 

crença racional, baseada em todo nosso conhecimento. Também, as teorias 

subjetivas são argumentos qualitativo/quantitativo de probabilidade, isto é, por 

meio do grau de crença racional, determina-se um número real entre zero e 

um.  As aplicações operacionais das teorias objetivas estão associadas à 

Estatística Clássica enquanto as teorias subjetivas têm aplicações operacionais 

nos Métodos Estatísticos Bayesianos. Carranza (2009) considera que essa 

dualidade, objetiva e subjetiva, tem consequências no desenvolvimento do 

ensino de probabilidade. Também, Chernoff (2008, p. 2) observa que “no 

âmbito da Educação Matemática, há três diferentes interpretações de 

probabilidade: frequentista, clássica e subjetiva”.  Apesar dessas três 

interpretações de probabilidade os livros, relacionados com o ensino e 

aprendizagem de probabilidade, têm como foco as interpretações clássicas e 

frequentista, como por exemplo, o livro Probabilidade e Variáveis Aleatórias de 

Magalhães (2011, p. 10-11).  

 

E, de uma forma mais ampla à sumarização de Popper, Gillies (2000, p. 

1) afirma que há quatro principais correntes de interpretações de 

probabilidades que são as seguintes: Teoria Lógica, Teoria Subjetiva, Teoria 

Frequencial e Teoria da Propensão. Popper, inicialmente, optou pela Teoria 

Frequencial de Probabilidade, considerando uma teoria consistente para uso 

da Física. Em seguida, movido pelo interesse pela Teoria Quântica, teoria 

estatisticamente interpretada, criou a sua interpretação de probabilidade, 

Teoria da Propensão, e rejeitou as teorias subjetivas de probabilidade, 

consideradas como tautológicas. 
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As interpretações de probabilidades não são suficientes para a 

formulação rigorosa da probabilidade, como afirma Magalhães (2011, p.11): 

 

As definições apresentadas acima têm o apelo da intuição e 
permanecem sendo usadas para resolver inúmeros problemas. 
Entretanto, elas não são suficientes para uma formulação 
matemática mais rigorosa da probabilidade. Ao redor de 1930, 
A. N. Kolmogorov apresentou um conjunto de axiomas 
matemáticos para definir probabilidade, permitindo incluir as 
definições anteriores como casos particulares.  

 

 

 

A abordagem, aqui apresentada, das interpretações de probabilidade 

segue o princípio da complementaridade, no sentido daquele aplicado aos 

objetos matemáticos que por um lado podem ser caracterizados 

axiomaticamente e por outro, devem ser complementados por possíveis 

aplicações e interpretações. Estendemos para a noção de probabilidade uma 

questão filosófica citada por Fonseca e Igliori (2011, p. 2): “uma definição para 

o objeto matemático [...] deve partir do pressuposto de que é puramente um 

objeto do pensamento ou deve basear-se nas coisas externas que fazem parte 

da nossa realidade?”. 

 

Dessa maneira, apresentar as várias interpretações de probabilidade, na 

perspectiva da complementaridade, significa buscar a identidade da 

probabilidade com a variabilidade, sem dissociar os aspectos que compõem 

sua dualidade, isto é, os extencionais e intencionais. 

 

A dualidade indicada é semelhante àquela apresentada, por Fonseca e 

Igliori (2001), para os objetos matemáticos, debatida na filosofia e na lógica 

contemporânea:  

 

 

Este par de termos foi introduzido por Leibniz para expressar a 
distinção que a Lógica de Port-Royal expressara com o par 
compreensão-extensão e a lógica de Stuart Mill expressara 
com o par conotação-denotação [...]. O emprego destes dois 
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termos foi adotado por Hamilton: “A interna quantidade de uma 
noção, a sua intencionalidade ou compreensão é constituída 
por diferentes atributos cujo conceito é a soma, isto é, dos 
vários caracteres conexos do próprio conceito num uno todo 
pensado. A quantidade externa de uma noção ou a sua 
extensão é constituída pelo número de objetos que são 
pensados mediante o conceito” (Lectures on Logic, 2.ed., 1866, 
I, pág.142). [...] A intensão de um termo é definida por Lewis 
como “a conjunção de todos os outros termos cada um dos 
quais deve ser aplicável àquilo a que o termo é corretamente 
aplicável”.  Neste sentido a intensão (ou conotação) é 
delimitada por toda definição correta do termo e representa a 
intenção de quem o emprega, por isso o significado de 
“significado”. A extensão, entretanto, ou denotação de um 
termo é a classe das coisas reais às quais o termo se aplica 
(Lewis, Analysis of Knowledge and Valuation, 1950, pág. 39-
41). As mesmas determinações são dadas por Quine: a 
intensão, é a classe das entidades às quais o termo pode ser 
atribuído com verdade.  Analogamente são usados os adjetivos 
intencional e extensional [...] (ABBAGNANO, 1982, p. 549, 
apud FONSECA, 2010, p.78-79).  

 
 

 

Consideramos que o cálculo de probabilidade, a teoria da medida e os 

axiomas de Kolmogorov, que serão apresentados neste capítulo, representam 

no âmbito das interpretações de probabilidades o aspecto intesional do objeto 

matemático probabilidade e as várias interpretações de probabilidades 

representadas pelas: Clássica, Lógica, Frequencial, Subjetiva, Propensão e 

Intersubjetiva, que serão abordas neste capítulo, são extensões do objeto 

matemático, probabilidade. Um exemplo de aplicação dos conceitos intensão e 

extensão, no âmbito das interpretações de probabilidades, são apresentados 

por Popper (1993, p. 297), quando critica a interpretação lógica de 

probabilidade de Keynes:  

 

A condição  e a conclusão , de Keynes, correspondem [...] 

ao que chamamos função-enunciado-condicionate  e função-

enunciado-consequência , respectivamente [...]. Importa notar 

que Keynes considerou a condição mais ampla quando seu 
conteúdo, ou intensão (não sua extensão) é maior. (Estou 
aludindo à relação inversão que vigora entre a intensão e a 
extensão de um termo.)  
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2.1 CÁLCULO DE PROBABILIDADE 

Para uma formulação matemática de probabilidade por meio da Teoria 

da Medida, apresentaremos algumas definições necessárias. Nesse sentido, 

revisaremos as definições de cálculo de probabilidade utilizando como principal 

referencial teórico o livro de Magalhães (2011): Probabilidade e Variáveis 

Aleatórias.  

A teoria da medida de probabilidade está associada a experimentos 

aleatórios, experimentos que apresentam resultados imprevisíveis e 

mutuamente exclusivos, quando repetidos em condições semelhantes. Os 

resultados desse experimento aleatório, mutuamente exclusivos, são os 

eventos simples. O conjunto formado por todos os eventos simples é o espaço 

amostral, representado por .  Ou nas palavras de Magalhães (2011, p. 1): 

 

 

O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados 
possíveis de um experimento aleatório e é representado por . 

Ele pode ser enumerável, finito ou infinito, se pode ser 
colocado em correspondência biunívoca com os números 
naturais. Caso contrário, será não enumerável, como a reta 
real. Cada resultado possível é denominado ponto ou elemento 
de  e denotado genericamente por . Assim escrevemos 

 para indicar que o elemento  está em . O conjunto 

sem elementos é o conjunto vazio, denotado por . Os 

subconjuntos de , serão denotados por letras latinas 

maiúsculas do início do alfabeto, tais como A, B, etc. Além 
disso, escrevemos  para indicar que A é subconjunto do 

espaço amostral . 

 

 

 

Uma  é classe de subconjuntos de , com propriedades 

convenientes, representada por  e definida por:   

 

1.  

2. Se , então ;  

3. Se  então .   
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Observação: Quando a união for finita temos uma classe menos restrita, 

denominada . 

 

 

2.1.1 Teoria da Medida 

Na nota histórica sobre a Teoria das Probabilidades, Fernandez (1973, 

p.137) afirma que: A conexão estreita entre a Teoria das Probabilidades e a 

Teoria da Medida foi iniciada por Emile Borel, recomeçando assim a estreita 

união entre as matemáticas em geral e a Teoria das Probabilidades. Conforme 

Fernandez (1976, p. 19 e 20) define-se: 

 

Medidas: Seja  um conjunto  e  . As partes de  , 

indicada por,  é a classe de todos os subconjuntos de .  Fernandez 

(1976, p. 20) define um espaço mensurável e um espaço de probabilidade:  

 
 

1. Uma terna , em que  é um subconjunto,   é uma 

 contida em   e  uma medida sobre , é 

chamada de um espaço de medida. O par  é chamado um 

espaço mensurável. 

2. Um espaço de medida   tal que , é denominado 

um espaço de probabilidades.  

 

  Também, a noção da função , indicador de A, é extremamente útil no  

âmbito da Teoria das Probabilidades. Fernandez (1976, p.10) define:  Dado 

, chamamos indicador de A, a função  definida por:  
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Existe claramente uma correspondência biunívoca (bijeção) entre 

subconjuntos de  e seus indicadores correspondentes. Portanto, com afirma 

Marques (2009, p. 37) um conjunto A é completamente determinado pela sua 

função indicadora, pois:  

 

.  

 

Algumas propriedades elementares da função indicadora segundo 

Marques (2009, p. 37):  

 

 

 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6.  

 

 

2.1.2 Probabilidade 

Uma probabilidade é uma função , definida na    de 

subconjuntos de  e com valores em , é uma probabilidade e satisfaz os 

Axiomas: 

 

1. : 

2. Para todo subconjunto ; 

3. Para toda sequência , mutuamente exclusivos, 

temos 

. 
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No espaço de medida , denominado espaço de probabilidade. 

Os subconjuntos que estão em  são denominados eventos e é somente a 

eles que se atribui probabilidade. Segundo James(1996, p. 9): “Essa 

construção axiomática de probabilidade se deve a Kolomogorov”. 

 

2.1.3 Três definições de probabilidade 

1. A definição clássica de probabilidade se refere a subconjuntos 

unitários equiprováveis. No caso enumerável finito temos:  

 

. 

Utilizando essa definição, muitos problemas são resolvidos 

através de técnicas de análise combinatória e de contagem.  Se o 

número de elementos de  for infinito, precisamos tratar a 

definição acima com uso de limites. 

 

2. Se  não for enumerável, o conceito se aplicará ao comprimento 

de intervalos, medida de área ou similares, dando origem ao que 

é chamado de probabilidade geométrica. Por exemplo, para   

sendo um intervalo dos reais temos,  

 

. 

 

3. A definição,  denominada  frequentista ou estatística , considera o 

limite de frequência relativa como o valor da probabilidade. Para 

tal, seja  o número de ocorrências de A em  repetições 

independentes do experimento em questão. Assim,  

. 
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2.1.4 Probabilidade Condicional 

 Considere os eventos A e B em . Sendo , a probabilidade 

condicional de A dado que ocorreu B, é dada por:  

; 

caso  , definimos  . 

 

2.1.5 Teorema de Bayes 

Suponha que os eventos  estão em , formam uma 

partição de  e todos têm probabilidade positiva. Seja A um evento qualquer 

com . Então, para todo , temos:  

.  

 

 

Em geral, na aplicação do Teorema de Bayes, conhecemos ou 
fazemos suposições sobre as probabilidades  e 

 para todo .  Uma interpretação dessa 

fórmula é supor que  represente uma possível 

causa do resultado de um experimento  com , 

; sendo as probabilidades a priori. Realizado o 

experimento e obtido um resultado de A, o Teorema de Bayes 
indica como recalcular as probabilidades  das causas, 
representadas por ,  , que são 

denominadas probabilidades a posteriori e podem ser usadas 
para avaliar o quanto cada  é responsável pela ocorrência do 

evento A (MAGALHÃES, 2011, p. 30). 
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2.1.6 Independência de Dois Eventos 

Os eventos A e B em  são independentes se a informação da 

ocorrência de B não altera a probabilidade atribuída ao evento A.  Isto é: 

; 

a condição de independência pode também ser expressa na seguinte forma 

alternativa e equivalente: 

 

 

A expressão equivalente, apresentada na definição de independência, é 

muito conveniente para efetuar cálculo e definir outros tipos de independência. 

Por exemplo, diremos que os eventos  e  são condicionalmente 

independentes dado  se . A expressão 

alternativa também será usada para definir independência entre mais de dois 

eventos. Nesse caso, ressaltamos que precisamos considerar a intersecção 

entre todas as combinações dos eventos. 

 

 

2.1.7 Variável Aleatória 

 
Dado um fenômeno aleatório qualquer, com certo espaço de 

probabilidade, desejamos estudar a estrutura probabilística de quantidades 

associadas a esse fenômeno.  

 

Seja  um espaço de probabilidade. Denominamos de variável 

aleatória,  qualquer função  tal que 

, 

para todo intervalo . Em palavras, X é variável aleatória se sua imagem 

inversa para intervalos  pertencem a   . 

 

 



 

64 
 

2.1.8 Variável Aleatória Discreta e Função de Probabilidade:  

Uma variável aleatória é classificada como discreta  se assume somente 

um número enumerável  de valores (finito ou infinito). A função de 

probabilidade de uma variável discreta é uma função que atribui probabilidade 

a cada um dos possíveis  valores assumidos pela variável. Isto é, sendo X uma 

variável com valores  temos  para   

 

 

 

2.1.9 Propriedades da Função de Probabilidade 

A função de probabilidade de X em  satisfaz:  

1.  

2.  

com a soma percorrendo todos os valores possíveis (eventualmente infinitos).  

 

 

2.1.10 Alguns Modelos Discretos 

Modelo Binomial: Seja X o número total de sucessos obtidos, na realização 

de  ensaios de Bernoulli independentes. Diremos que X segue o modelo 

Binomial com parâmetros   e   e sua função  de probabilidade é dada por: 

. 

A notação utilizada será . 

 

 

Modelo de Poisson: Uma variável X segue o modelo de Poisson de parâmetro 

, , se sua função de probabilidade for a seguinte:  
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Usamos a notação .  O parâmetro  indica a taxa de 

ocorrência por unidade de medida. 

 

 

2.1.11 Variável Aleatória Contínua e Função Densidade 

Uma variável aleatória X em , com função de distribuição F, 

será classificada como contínua, se existir uma função não negativa  tal que: 

. 

A função  é de nominada função densidade.  

 

 

2.1.12 Propriedades da Função Densidade 

A função densidade de X em  satisfaz: 

1. ; 

2. . 

 

 

2.1.13 Alguns exemplos de Modelos Contínuos 

Modelo Normal: Uma variável X segue o modelo Normal se sua densidade é a 

seguinte:  

, 

com . Os parâmetros   são,  

respectivamente,  a média e a variância.  Usaremos a notação . 
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A função de distribuição da  não tem uma forma 

fechada e, de fato, o cálculo de probabilidades com a 
densidade Normal não pode ser feito pela integral, pois esta 
não possui primitiva. Assim,  valores de probabilidade são 
obtidos por integração numérica e apresentados em tabela. 
Não é necessário fazer uma tabela para cada par de valores 
dos parâmetros em que se tem interesse. Basta, apenas, 
tabelar as probabilidades para  e ,  conforme  

indicado pela proposição: Sendo , então   

terá distribuição  (MAGALHÃES, 2011, p.102 e103). 

 
 
 
 

Modelo Exponencial: A variável aleatória X segue o modelo Exponencial de 

parâmetro , se tiver densidade dada por: 

 

, 

 
com   são,  respectivamente,  a média e a variância;   

representada pela  notação .  A distribuição exponencial pode ser 

utilizada para modelar tempo de vida no âmbito da teoria da confiabilidade.  

Uma propriedade da distribuição exponencial é a falta de memória, com ilustrar 

Magalhães (2011, p. 100):  

 

 
Como ilustração de falta de memória da Exponencial, 
considere que o tempo de vida de um equipamento siga esse 
modelo.  A probabilidade de durar pelo menos  anos, 

sabendo-se que já durou , é igual à probabilidade de um 

equipamento novo durar menos  anos. Em outras palavras, a 

informação da “idade” do equipamento pode ser esquecida e o 
que importa, para o cálculo da probabilidade, é quantos anos a 
mais queremos que dure.  
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2.1.14 Teorema do Central do Limite para variáveis i.i.d. 

 
Sejam  variáveis aleatórias independentes identicamente 

distribuídas e com esperança  e variância , com  . Então, para 

, temos:  

 

.  

 
 

 
 

2.2 INTERPRETAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS DE PROBABILIDADE 

 

Nesta parte da pesquisa, revisamos conceitos e interpretações de 

probabilidade, necessários para o desenvolvimento desta pesquisa, tendo 

como referências principais Popper (2006, 1993), Gilles (2000) e Carranza 

(2009). A interpretação de probabilidade interfere diretamente no método 

estatístico, e por essa razão vamos realizar uma revisão bibliográfica para 

analisar a diversidade de abordagens do conceito de probabilidade e identificar 

suas diferenças. 

 

Apresentamos os vários conceitos de probabilidade considerando os 

aspectos objetivos e subjetivos de cada interpretação. Uma abordagem 

objetiva identificada com a frequência relativa e o método da Estatística 

Clássica, e a subjetiva, utilizada no método da Estatística Bayesiana, 

formalizada por Bruno de Finetti a partir do Teorema da Probabilidade inversa 

ou Teorema de Bayes. Bruno de Finetti, contrariando Popper, como afirma 

Gillies (2000, p. 2), considera que, na moderna teoria de probabilidade, todas 

as interpretações são subjetivas. Outros autores, como Gillies, oferecem uma 

gama mais ampla de interpretações, mas sempre identificando tais 

interpretações como objetivas ou subjetivas.  



 

68 
 

Visamos identificar ligações entre as interpretações de probabilidade e 

método estatístico associado, e criticar a validade dos conceitos de 

probabilidade do ponto de vista teórico e ético. As interpretações de 

probabilidades devem estar acima do cálculo, de técnicas operacionais. Como, 

por exemplo, observa Boyer (1974),  Adrei Kolmogorov (1903-1987) não 

constrói conceitos de probabilidade e sim fundamentos matemáticos para o 

cálculo de probabilidade por meio de funções mensuráveis e integração – uma 

estrutura matemática para a teoria de probabilidade de um modo comparável 

ao da Geometria de Euclides. Dessa forma, a probabilidade é um objeto 

primeiro da dimensão interpretativa, como, por exemplo, usando os axiomas de 

Kolmogorov supomos que temos um espaço amostral e que um determinado 

evento A tem probabilidade igual a um quarto, isto é, P(A) = 1/4. Assim sendo, 

essa representação simbólica matemática não é suficiente para descobrir qual 

conceito de probabilidade foi utilizado.    

 

Por outro lado, de uma forma mais ampla à sumarização de Popper, 

Gillies afirma que há seis principais correntes de interpretações de 

probabilidades que são as seguintes: Teoria Clássica, Teoria Frequencial, 

Teoria Lógica, Teoria Subjetiva, Teoria da Propensão e Teoria Intersubjetiva. A 

Teoria Intersubjetiva, definida por Gillies, é uma afirmação de probabilidade de 

um grupo social seguindo o ponto de vista de Kuhn, isto é, um alto grau de 

consenso numa particular comunidade de pesquisadores que apresentam uma 

estimativa de probabilidade. Todas as interpretações de probabilidade, para 

terem validade computacional, necessitam atender aos axiomas de 

Kolmogorov.  

 

2.3 INTERPRETAÇÕES DE PROBABILIDADES 

A seguir, conforme Popper (2006, 1993), Gilles (2000) e Carranza 

(2009), apresentamos as principais interpretações de probabilidades que são: 

clássica, frequência relativa, lógica, subjetiva, propensiva e intersubjetiva. 

Observamos que essa sequência de interpretações é de certa forma, 

cronológica. 
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2.3.1 Interpretação clássica 

Antes de definir probabilidade do ponto de vista da interpretação 

clássica, no intuito de contextualizar no tempo o conceito de probabilidade, 

apresentaremos uma breve história deste conceito, tendo como referências 

principais Boyer (1974) e Bernstein (1998). 

 

Segundo Bernstein (1998, p. 15), os gregos refletiam em termos de 

probabilidade o significado da palavra grega antiga eikos, plausível ou 

provável. O conceito moderno de probabilidade tem esse mesmo significado: 

“ser esperado com certo grau de certeza”.  Para Sócrates, a palavra eikos 

significava “semelhante com a verdade”. 

 

Os gregos tinham então conhecimento da teoria de probabilidades, mas 

eles tinham pouco interesse na sua aplicação por razões culturais. Tampouco 

os gregos tinham um sistema de numeração adequado ao cálculo de 

probabilidades. A teoria de probabilidades tem seu desenvolvimento associado 

à previsão; quando os gregos desejavam uma previsão do que o amanhã 

poderia reservar, recorriam aos oráculos, em vez de consultar os filósofos mais 

sábios. Bernstein afirma que os gregos construíram uma teoria de 

probabilidades próxima da análise teórica de Pascal e Fermat.  

 

A partir do século XVII, há evidências, registros e documentos do uso da 

teoria de probabilidade. Mais precisamente em 1654, época em que o 

Renascimento estava em pleno alvorecer (BERNSTEIN, 1998, p. 3). Antoine 

Gombaud, Chevalier de Méré, um nobre francês com um interesse em jogos de 

dados e Matemática, propôs a Pascal a seguinte questão: “Em oito lances de 

um dado, um jogador deve tentar lançar um, mas depois de três tentativas 

infrutíferas, o jogo é interrompido. Como ele deve ser indenizado?” (BOYER, 

1974, p. 265). Por meio de correspondência, Pascal pediu ajuda a Fermat para 

resolver o problema proposto por Méré. Essa correspondência foi o ponto de 
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partida para a moderna teoria de probabilidade (BOYER, 1974, p. 265). A 

associação da correspondência entre Pascal e Fermat e a definição clássica de 

probabilidade não impede de identificar o Cardano em 1545, um século antes, 

como um dos precursores da definição clássica de probabilidade, isto é, uma 

fração entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, 

circuito de Cardano em Bernstein (1998, p. 50). 

 

No ano de 1657, o matemático holandês Christian Huygens, estimulado 

pela correspondência entre Pascal e Fermat, escreveu uma pequena obra, De 

ratiociniis in ludo aleae (Sobre o raciocínio em jogos de dados) (BOYER, 1974, 

p. 265). Essa obra é o primeiro trabalho impresso sobre o cálculo de 

probabilidades. 

 

A interpretação clássica de probabilidade de Laplace, no século XIX, 

baseia-se no modelo de jogos de azar de resultados igualmente prováveis e no 

princípio da indiferença. Formalmente, para os clássicos, a probabilidade se 

reduziria ao elementar quociente entre dois números inteiros e positivos: uma 

fração, em que o numerador (m) indica o número de casos favoráveis à 

ocorrência do evento E, e o denominador (n), o número de casos possíveis. 

Então, para A, um conjunto de alternativas de casos favoráveis, cuja 

cardinalidade de A, representada por #(A) é igual a m, isto é, #(A) = m; a 

probabilidade de A, representada por P(A) é definida por P(A) = m/n.  Essa 

definição não é válida logicamente, como observa Cordani (2001, p. 64): Para 

que essa teoria se aplique é necessário que se tenha eventos equiprováveis, 

cujo definição depende da própria definição de probabilidade. Portanto estamos 

diante de uma tautologia. Para 0 ≤ P(A) ≤ 1, é necessário o conhecimento 

prévio de m e n. Para n igual ao infinito, o quociente P(A) não tem sentido. 

 

Para Popper (1993, p. 162), a teoria clássica de probabilidade atribuída 

a Laplace dificilmente poderia ser aceita, porque sua definição apresenta 

ambiguidade. Mas a definição clássica possibilita interpretações diversas, que 

Popper classifica como subjetivas e objetivas.  
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2.3.2 Interpretação Frequencial de Probabilidade 

Von Mises, no seu livro Probrability, Statistics and Truth (1928), apud 

Gillies (2000, p. 88), apresentou o desenvolvimento da sua interpretação de 

probabilidade por meio da frequência relativa. Popper (1993, p. 164) considera 

a interpretação de probabilidade por meio da frequência relativa uma teoria 

objetiva,  que é capaz de explicar a aplicação dos cálculos de probabilidades 

em ciências empíricas. Conforme Cordani (2001, p. 64), a teoria empírica ou 

interpretação de probabilidade por meio da frequência de Von Mises é definida 

como:  

 

 

Von Mises (1928): Probabilidade de um evento é tomada 
como limite da frequência relativa, considerando repetições 
infinitas de experimentos, sob as mesmas condições (daí o 
nome frequentista que esta teoria também possui). No entanto, 
observação empírica é finita e esta teoria seria aplicável 
àquelas sequências finitas cujo comportamento se aproxima da 
idealização da sequência infinita. [...]. 

 
 

 

Von Mises não somente definiu probabilidade por meio da frequência 

relativa,  desenvolveu, também,  a notação usual de espaço amostra , 

segundo afirma Gillies (2000, p. 89). , o espaço amostral, representa o 

conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, uma 

concepção introduzida por Von Mises. Outro conceito introduzido por Von 

Mises é o termo coletivo para descrever  repetição de eventos ou fenômeno de 

massa. James (1996, p. 191-192) utiliza a notação de  na definição de 

experimento composto:  
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[...] experimento que consideramos é um exemplo de 
experimento composto, pois consiste em realizar  

experimentos sucessivos, a saber,  ensaios independentes do 

experimento básico. Para experimentos desta natureza, um 
resultado possível é uma sequência de  resultados possíveis 

do experimento básico. Portanto, se  é o espaço amostral do 

experimento básico, então o espaço amostral para o 
experimento composto é o conjunto de sequências de extensão 

 de elementos de , i.e. 

 
, 

ou seja,  é o espaço produto , o produto 

cartesiano de  consigo  vezes. 
 

 

 

Popper (1993, p. 166) considera que a teoria frequencial de Von Mises é 

fundamental para o cálculo de probabilidades e afirma: o cálculo de 

probabilidades é uma teoria a respeito de certas sequências de eventos ou 

ocorrências, casualóides ou aleatórias, isto é, de eventos iterativos, tais como 

uma série de lançamentos de dados. Popper (1993, p. 166) definiu um coletivo:  

 

 

Um coletivo é, grosseiramente falando, uma sequência de 
eventos ou ocorrências, suscetível, em princípio, de 
continuidade indefinida, como, por exemplo, uma sequência de 
lançamentos feita com um dado supostamente indestrutível. 
Cada um desses eventos apresenta certo caráter ou 
propriedade: por exemplo, o lançamento pode fazer com que 
apareça o número cinco e, assim, tem a propriedade cinco. 
Se tomarmos todos os lançamentos de propriedade cinco 
aparecidos até certa altura da sequência, e dividirmos esse 
número pelo número total de lançamentos até esse momento  
(isto é, seu número ordinal na sequência),  obteremos a 
frequência relativa de cinco até essa altura. 

 

 

 

Um coletivo para Von Mises  é quando uma sequência de eventos 

satisfaz os seguintes axiomas: o axioma da convergência  e o axioma da 

aleatoriedade.  Esses axiomas são apresentados de acordo com Popper (1993, 

p.167-168): 
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O axioma da convergência (ou “axioma – limite”) postula que, 
na medida em que a sequência – evento se prolonga,  a 
sequência – frequência tende para um limite definido.  Esse 
axioma é utilizado por Von Mises, porque devemos ter 
segurança quanto a um valor frequencial  fixo com que 
possamos operar (ainda que as frequências reais tenham 
valores flutuantes). Em qualquer coletivo figuram pelos menos 
duas propriedades e, se conhecermos os limites das 
frequências correspondentes a todas as propriedades de um 
coletivo, conheceremos aquilo que se denomina sua 
“distribuição”. 

 

O axioma da aleatoriedade, ou, como é por vezes chamado, 
“princípio da exclusão do sistema de jogo”, tem por objetivo dar 
expressão matemática ao caráter casualóide da sequência. [...] 
Ora, o axioma da aleatoriedade postula, a propósito de todos 
os coletivos, que não existe um sistema de jogo que se lhes 
possa aplicar com êxito.  Postula ainda que, seja qual for o 
sistema de jogo a que possamos recorrer, para selecionar 
lançamentos supostamente favoráveis, verificaremos que, se o 
jogo se prolonga suficientemente, as frequências relativas de 
lançamentos favoráveis tenderão ao mesmo limite para o qual 
tende a sequência de todos os lançamentos. Assim, uma 
sequência que admite um sistema de jogo, pelo qual o jogador 
possa ver aumentadas suas possibilidades, não é um coletivo, 
no sentido Von Mises.  

 

 

 

 
Gillies (2000, p. 109-110) apresenta a relação entre os axiomas de Von 

Mises e os axiomas de Kolmogorov. Para ilustrar essas relações, 

apresentaremos dois axiomas. Sejam  eventos do espaço amostral . 

Então,  

 

Axioma 1:  

 

Considerando o axioma da convergência de Von Mises, temos que 

 .  Agora . Assim, tomando os limites, 

. . Assim, tomando limite, .  

 

Axioma 2 (lei aditiva) 
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Se A e B são dois eventos mutuamente exclusivos, então 

.  

 

Se A e B são eventos mutuamente exclusivos, então   .  

Então, tomando os limites e usando o axioma da convergência, temos 

.  

 

 

A interpretação frequentista de Von Mises utilizada na construção da sua 

teoria de probabilidade tem como consequência a Lei dos Grandes Números. 

Segundo Magalhães (2011, p. 325), para eventos independentes e com 

distribuição Bernoulli (p) uma versão intuitiva da Lei dos Grandes Números, 

significa que para valores de   a .  Magalhães (2011, 

p. 323-324) apresenta a importância da interpretação de probabilidade por 

meio da frequência relativa de Von Mises e a formulação matemática de 

Kolmogorov  para   Lei dos Grandes Números:  

 

 

Em certo espaço de probabilidade, considere um experimento 
em que o evento  tem probabilidade . A intuição, 

frequentemente aceita, indica que em um grande número de 
repetições do experimento, a frequência relativa de ocorrência 
de   se aproxima de . Isto é , em que  é a 

frequência de  e  o total de repetições. Essa concepção 

intuitiva, importante para o método científico, foi tomada como 
definição de probabilidade por muitos anos. De fato, essa 
definição pode ser considerada imprecisa, se o sentido do 
limite não é explicado. 
A formulação axiomática do Kolmogorov em 1934, [ ... ] 
permitiu colocar em bases matemática sólidas vários dos 
conceitos intuitivamente aceitos.  Para experimentos aleatórios, 
a noção intuitiva de probabilidade, como frequência relativa 
para um grande número de repetições, torna-se um resultado 
matemático rigoroso, através da aplicação de um caso especial 
da Lei dos Grandes Números. 
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A interpretação  frequentista Von Mises, Segundo Gamerman e Migon (1993, p. 

3): 

 

 

Essa interpretação tem, expressa em si,  a intenção de 
objetividade ao procurar lidar apenas com o observável.  Vale 
notar, no entanto, que: 

a) o limite não pode ser entendido como limite 
matemático pois dados  e ,  existirá   tal que  

. Isso é improvável e não impossível. 

b)   não vai a  e portanto não há como garantir a 

existência de tal limite.  
 

 

Gamerman e Migon (1993, p.3) observam que a área de atuação da 

interpretação clássica e frequentista é limitada a eventos observáveis e a Lei 

dos Grandes Números, apresentada, é para eventos independentes. Para 

Mondadrori (1989, p. 33), essa hipótese de independência exclui a 

aprendizagem com a experiência, isto é,  uma identidade 

entre as probabilidades de uma experiência final  e a de uma experiência  

inicial . Dessa forma, esses argumentos estão de acordo com as afirmações 

de Popper sobre a questão da indução ou da assimetria dos enunciados  

universais.  Popper   justifica o  porquê  do seu interesse pelo problema da 

indução, a partir de 1923. Popper afirma que abordou o problema por meio dos 

argumentos de Hume.  Popper (2003, p. 67) observa que Hume parecia que: 

 

 

[...] estava perfeitamente certo em fazer notar que não é 
possível justificar logicamente a indução. Ele considera que 
não pode haver argumentos lógicos válidos que nos permitam 
demonstrar que “aqueles casos de que não tivermos qualquer 
experiência se assemelham àqueles de tivermos”.  
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2.3.2.1 Interpretação Lógica de Probabilidade 

De acordo com Carranza (2009, p. 56), Keynes, um radical adversário 

da abordagem frequentista, projetou uma espécie de lógica indutiva cuja 

probabilidade é uma medida de credibilidade que concede a validade das 

propostas cuja inteligência se refere ao conhecimento limitado ou difuso(fuzzy). 

A interpretação lógica de probabilidade, conforme Gilles (2000, p. 25-49), na 

versão de Keynes (1921)  no seu Treatise on Probability,  a probabilidade é um 

ramo da Lógica, uma entidade platônica, isto é, não pertence ao mundo físico.  

Portanto, para Keynes, a probabilidade está vinculado  ao grau de crença 

racional  ou a um indicador de certeza em relação a uma determinada 

evidência.  Nesse sentido, Cordani (2001, p. 64) afirma: 

 

Keynes (1921): Probabilidade é uma opinião racional sobre 
uma proposição baseada no conhecimento de outra 
proposição. Dificilmente é possível estabelecer um valor 
numérico para cada opinião individual, mas é possível 
comparar pares de opinião. No entanto Keynes não oferece 
regras para o cômputo das probabilidades, nem para as 
comparações entre elas. Jeffreys (1939): Mesmo conceito de 
Keynes, porém apresentando uma maneira de construir 
probabilidades “a priori” para diferentes problemas 
estatísticos.  

 

 

 

Segundo a observação de Gilles (2000, p. 33-37), no usual tratamento 

matemático da probabilidade, todas as probabilidades são avaliadas como 

tendo um valor numérico definido no intervalo . Keynes foi confrontado com 

esse problema de avaliação na interpretação lógica de probabilidade. Para 

determinar o valor lógico entre duas proposições, Keynes utilizou o Princípio da 

Indiferença, isto é, se não há uma razão conhecida para previsão do valor 

lógico entre duas proposições, a melhor alternativa é atribuir probabilidades 

iguais a cada proposição.  O Princípio da Indiferença é apresentado de uma 

maneira formal em Abbagmano (2007, p. 636): 
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INDIFERÊNÇA, PRINCÍPIO DE: Com este nome ou com os 
nomes de “princípio de equiprobabilidade”  ou “princípio de 
nenhuma razão em contrário” indica-se o enunciado de que os 
acontecimentos têm  a mesma probabilidade quando não há 
razão para se presumir que um deles deva acontecer 
preferivelmente ao outro. Esse princípio foi exposto em Essai 
philosophique sur les probabilités (1814) de Laplace com o 
segundo princípio do cálculo de probabilidade (cap.2): 
fundamenta a teoria a priori de probabilidade, que procura 
definir a probabilidade independentemente da frequência dos 
acontecimentos ao quais ser refere. [...]. 

 

 

 

Umas das contribuições de Keynes com sua proposta de interpretação 

lógica de probabilidade é evidenciar o aspecto qualitativo da probabilidade. A 

interpretação de probabilidade por meio da suposta regularidade da frequência 

relativa, utilizando apenas dados quantitativos,  pode negligenciar evidências 

qualitativas, dessa forma,  apresentar um resultado menos satisfatório. 

2.3.2.2 Interpretação Subjetiva de Probabilidade 

Para Thom (1988) a Interpretação Subjetiva de Probabilidade equivale à 

redução da qualidade à quantidade.  A Interpretação Subjetiva de 

Probabilidade, como apresenta Gillies (2000, p. 50-87), graus subjetivos de 

crença, foi descoberta de forma independente e ao mesmo tempo por Frank 

Ramsey em Cambridge e por Bruno de Finetti na Itália. Essas duas versões 

interpretações são semelhantes, embora com diferenças importantes, segundo 

Gillies (2000, p. 50). Elas são bem descritas em Galavotti (1989, 1991,1994). 

Por exemplo, o trabalho de Ramsey é diretamente ligado ao de Keynes, mas 

Ramsey critica o ponto de vista de Keynes no início do desenvolvimento da sua 

abordagem subjetiva de probabilidade. Ramsey não considerava possível,  

medir numericamente em todos os casos de uma opinião racional de pares de 
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preposições.  Para ilustrar e ampliar a discussão da  interpretação subjetiva de 

probabilidade, apresentaremos duas definições citadas por Cordani (2001, p. 

65): 

 

 

 De Finetti (1930): Probabilidade atribuída a um evento por um 
indivíduo é revelada através do quanto ele está disposto a apostar 
naquele evento. Várias objeções são discutidas na literatura, desde 
aquelas que tratam de quão prática seria esta definição até 
aquelas que discutem se ela seria útil. 
 

 Good (1950) considera o grau de opinião (probabilidade) de um 
indivíduo acerca de uma proposição como uma noção primitiva, 
sem definição precisa. 

 
 
 
 

Uma definição alternativa de probabilidade subjetiva é apresentada por 

Gamerman e Migon (1993, p. 4): 

 

 

A probabilidade de um evento  é a medida do grau de 

confiança em   de um particular sujeito.  Para  enfatizar o 

caráter subjetivo de probabilidade, e melhor denotar essa 
probabilidade  por  onde  (de história) representa o 

conjunto de informações de que dispõe o indivíduo. 
 

Seja o evento .  

 
i. A probabilidade mais fácil de atribuir a  por uma pessoa 

que esteja no Rio e não conhece nada sobre o clima de 
Moscou é a . 

 
ii. Já para uma pessoa em Leningrado poderíamos ter: 

 

 

Observe que essa pessoa tem mais informação. 
 

iii. Já  para uma pessoa em Moscou: 
 

 

 
Observe os valores que  são diferentes pois 

dependem da quantidade de informação  de  que foi diferente 
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em cada caso. A probabilidade, aqui ilustrada, é chamada 
probabilidade subjetiva, que obedece às regras básicas de 
probabilidades mudando apenas a interpretação. Observe 
também que a visão subjetiva de probabilidade resolve os 
problemas associados às visões anteriores ao reconhecer 
explicitamente o caráter subjetivo associado à probabilidade. O 
seu grande problema está em como obter  o seu valor para um 
dado evento, ou proposição em um dado conjunto de 
informações. 

 

 

 

Gillies (2000, p.58) considera que há um problema na interpretação 

subjetiva de probabilidade por meio de graus subjetivos de crença. Como 

Gillies, também,  afirmaram Gamerman e Migon (1993, p.4) que  o   problema é 

como mensurar o grau subjetivo de crença. Esse problema está apresentado 

na definição de De Finetti (1930) citada por Cordani (2001, p. 65). A definição 

de De Finetti é o grau de crença de cada indivíduo por meio do conceito de 

coerência. Como afirma Gillies(2000, p. 58-59), o  conceito de coerência é o 

fundamento do Teorema Ramsey-De Finetti, isto é,  o grau de  crença é 

racional se e somente se satisfaz os axiomas de probabilidade de Kolmogorov.  

Por meio de uma adaptação de Paulino et al (2003, p. 23), apresentamos o 

princípio de coerência da seguinte maneira:  

 

 

A Interpretação subjetiva de probabilidade com [...] o  propósito 
de descrever toda incerteza  por meio de graus de crença ou 
credibilidade, sendo um dos seus problemas – uma espécie de 
“calcanhar de Aquiles” – a quantificação da incerteza da 
informação [...]  Para efeito baseia-se nas seguintes hipótese: 
(1) cada indivíduo tem relativamente a todo acontecimento 
incerto uma atitude suscetível de ser medida por graus de 
crença; (2) os graus de crença que dizem respeito ao mesmo 
indivíduo são comparáveis; (3) os graus de crença podem 
avaliar-se em função do comportamento do indivíduo ao 
apostar em certos jogos hipotéticos.  
O princípio da coerência  exige que os graus de crença acima 
referidos (probabilidades subjetivas ou, melhor, personalistas) 
assegurem a cada indivíduo um comportamento na realização 
de apostas que não conduza a um prejuízo certo, quer dizer, 
um indivíduo coerente nunca permite  que seja feita contra si 
aquilo que se chama “banca holandesa”. 
 

 



 

80 
 

 

Paulino et al (2003, p. 5) interpreta a probabilidade subjetiva levando em 

consideração o princípio da coerência: 

 

 

A interpretação subjetiva ou personalista (Ramsey, de Finetti, 
Savage etc) considera que a probabilidade representa uma 
relação entre a evidência e a hipótese e mede o grau de 
credibilidade que uma dada pessoa  (os anglo-saxões referem 
essa pessoa indefinida pro “You”)  na posse da evidência 
atribuída à hipótese. Esta ótica pressupõe que a pessoa em 
questão tem uma atitude coerente o que não impede que duas  
pessoas diferentes face à mesma evidência tenham diferentes 
graus de credibilidade relativamente à mesma preposição. Uma 
das características das probabilidades subjetiva é poderem 
aplicar-se a situações não repetitivas (só em termos subjetivos 
pode avaliar-se a probabilidade de a inflação no próximo ano 
não exceder 3%, a probabilidade da taxa de crescimento do 
PIB  no próximo ano estar compreendida entre 2% e 3%, a 
probabilidade da taxa interna de rentabilidade de um projeto 
exceder 10% etc). 
 
 
 

 

Como já observamos o Teorema Ramsey-De Finetti, segundo Gillies 

(2000, p. 59), afirma que: “Um conjunto de quocientes de apostas é coerente 

se e somente se satisfizerem os axiomas da probabilidade”. Ramsey (apud 

GILLIES, 2000, p. 59), usa o termo consistência da mesma forma que o termo 

coerência e afirma que: “as leis da probabilidade são as leis da coerência”. O 

conceito de coerência, uma quantificação pouco precisa, é uma restrição para 

o grau de crença racional, dessa maneira, a interpretação subjetiva de 

probabilidade deve ser racional, pelo menos, a ponto de satisfazer essa 

restrição. Como observamos acima por meio dos exemplos de Gamerman e 

Migon (1993, p. 4), certamente, a coerência não determina um único grau de 

crença racional, mas deixa em aberto uma ampla gama de escolhas.  

 

Gillies (2000, p. 59) apresenta os axiomas para a interpretação subjetiva 

de probabilidade: 
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1. , para algum evento , e .  

2. Lei da adição, se  são eventos mutuamente exclusivos e 

exaustivo,  então:  

. 

3. Lei da multiplicação para dois eventos  e  

  

 

 

Gillies (2000, p. 64) considera que o Teorema de Ramsey-De Finetti é 

um feito notável, e mostra claramente a superioridade da interpretação 

subjetiva de probabilidade em relação à interpretação lógica.  Os axiomas de 

probabilidade, para interpretação lógica de probabilidade, só poderiam ser 

justificados por meio de um apelo vago e insatisfatório da intuição, enquanto 

que na interpretação subjetiva de probabilidade os axiomas podem ser 

confirmados, com rigor, a partir da condição eminente plausível de coerência.  

 

No âmbito da Interpretação Subjetiva de Probabilidade, há outro 

conceito tão importante quanto o de coerência,  é o conceito de 

permutabilidade, uma condição fundamental para o Teorema de Ramsey-De 

Finetti.  A permutabilidade substitui o conceito de eventos independentes, isto 

é, dois eventos A e B são independentes quando: . 

Com está definido em Cordani e Wechsler (2006, p.2), dois eventos A e B são 

ditos permutáveis se , significa que há indiferença com 

respeito à ordem das intersecções, porque ambas as intersecções descrevem 

a ocorrência de exatamente um dos dois eventos. Para ilustrar,  Borges (2011, 

p. 15 ) apresenta, de forma resumida, o “teorema de representação” de De 

Finete, um resultado teórico que utiliza os conceitos de crença e de 

permutabilidade:  

 

 

A partir do conceito de permutabilidade.  De Finetti deu ainda 
um passo decisivo na redução do objetivo ao subjetivo, com 
um resultado que se tornou conhecido como “teorema de 
representação”.  De maneira resumida, se  é um evento e, 

em  ensaios repetidos do processo aleatório subjacente, 



 

82 
 

representamos por  o evento descrito pela proposição   

“  ” , , e por   a sua 

negação, diz-se que ocorrências  de  são permutáveis  em 

relação à função de crença , se para todo :  

o  para qualquer ; e  

o  

                               

 para  quaisquer  em  tais que 

. 

A condição necessária e suficiente para que as ocorrências de 
 sejam permutáveis em relação a uma função de crença  é 

que exista uma única função de distribuição  em  tal que 

para todo inteiro ,   

  

, 

em que . Em outras palavras, a probabilidade 

subjetiva  é uma 

mistura (única) das probabilidades objetivas , de 

ocorrerem  sucessos em uma sequência  de ensaios 

independentes em que a probabilidade objetiva (desconhecida) 
de  é igual a p. 

 

 

 

Observamos que a utilização de um particular jogo para conceituação de 

probabilidade subjetiva, não é um evento único no âmbito da Matemática. 

Fonseca e Igliori (2011) aprestam uma proposta, desenvolvida pelo matemático 

inglês John Horton Conway, usando jogo para construção do conceito de 

número real. Harremoës (2009) considera que os jogos, desenvolvidos por 

Conway,  são jogos combinatórios  enquanto o conjunto de quocientes de 

apostas coerentes são jogos sociais. De acordo com Harremoës,  como o  

conjunto de quocientes de apostas coerentes produz um número real, a 

probabilidade subjetiva, há uma correspondência entre probabilidade subjetiva 

e jogos combinatórios.  
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2.3.2.3 Interpretação de Probabilidade como Propensão  

Popper (2010, p.197) apresenta a Interpretação de Probabilidade como 

Propensão com o objetivo de defender as seguintes teses:  

 

 

1.Solucionar o problema de como interpretar a teoria das 
probabilidades é fundamental para interpretar a teoria quântica, 
uma teoria probabilística.  
2.A ideia de uma interpretação estatística é correta, mas 
carece de clareza. 
3.Como consequência dessa falta de clareza, a interpretação 
costumeira das probabilidades na física oscila entre dois 
extremos: uma interpretação objetivista, puramente estatística, 
e uma interpretação subjetivista, que destaca  o nosso 
conhecimento incompleto ou a informação disponível.  
4.Na interpretação ortodoxa de Copenhagen sobre a teoria 
quântica encontramos a mesma hesitação entre uma 
interpretação objetivista e outra subjetivista: a famosa 
intromissão do observador na física.  
5.Em contraste com tudo isso,  proponho uma interpretação 
estatística revista ou reformulada, a interpretação da 
probabilidade como propensão.  
6.A interpretação baseada na propensão é puramente 
objetivista. Elimina a oscilação entre as interpretações 
objetivista e subjetivista e, com ela, a intromissão do sujeito na 
física.  
7.A ideia de propensão é “metafísica” no mesmo sentido em 
que as forças ou os campos de força são metafísicos. 
8.Ela também é “metafísica” em outro sentido: fornece um 
programa coerente para as pesquisas físicas.   
 
 
 
 

Também, Gillies (2000, p. 114) considera que a interpretação de 

probabilidade como propensão busca responder à pergunta: “Pode haver 

probabilidade objetiva de evento singular?”. Entendemos por propensão, 

segundo Abbagnano (1992, p. 943): “Tendência, no significado mais geral. 

Hume usava esse termo para definir o costume”. Para o significado da palavra 

propensão, Popper (2010, p.203) considera os argumentos de Aristóteles e 

Newton: 
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Aristóteles situava as propensões como potencialidades 
internas das coisas. Newton propôs a primeira teoria relacional 
das predisposições físicas e, de modo quase inevitável, sua 
teoria gravitacional levou a uma teoria de campos de forças. 
Creio que a interpretação das probabilidades com base na 
propensão pode dar um passo à frente nesse desdobramento. 

 

 

 

A Interpretação de Probabilidade como Propensão, do ponto de vista de 

Popper (2010, p. 200): 

 

 

Chegamos à interpretação de probabilidade como propensão. 
Ela difere da interpretação puramente estatística ou de 
frequência apenas nisto: considera a probabilidade como uma 
propriedade característica do arranjo experimental, e não como 
propriedade de uma sequência. 
O ponto principal dessa mudança é que passamos a considerar 
fundamental a probabilidade do resultado de um único 
experimento, relacionando-o às suas condições, em vez da 
frequência de resultados numa sequência de experimentos.  Se  
desejamos testar um enunciado probabilístico, temos que 
testar uma sequência de experimental. Agora, porém, o 
enunciado da probabilidade não é uma afirmação sobre essa 
sequência: é um enunciado sobre propriedades das condições 
experimentais ou do arranjo experimental. (Em termos 
matemáticos,  essa mudança corresponde à transição da teoria 
da frequência para a abordagem teórica da medida). 
Um enunciado sobre preposição pode ser comparado a um 
enunciado sobre a força de um campo elétrico. Só podemos 
testar esse enunciado se usamos um corpo de teste e 
medimos o efeito do campo, nesse corpo. Assim como 
podemos considerar que o campo é fisicamente real, podemos 
considerar as propensões como fisicamente reais. Elas são 
propriedades relacionais do arranjo experimental.  
 
 
 
 

 
No âmbito da Interpretação Subjetiva de Probabilidade o problema de 

atribuir probabilidades de maneira coerente para eventos singulares, não 

existe. Popper, um objetivista, não estava satisfeito com uma interpretação 

subjetiva de probabilidade. Também, a definição de probabilidade de Von 

Mises, para Popper (2010),  uma definição objetiva de probabilidade que não 

apresentava solução para as probabilidades individuais. Dessa forma, a 
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solução encontrada por Popper foi criar uma nova interpretação de 

probabilidade por meio da propensão.  

A interpretação de probabilidade por meio da propensão foi inicialmente 

introduzida por Popper, como afirma Gillies (2000, p. 125-136), posteriormente 

foi desenvolvida por diferentes filósofos da Ciência. Gillies (2000, p. 126) 

considera que a interpretação de probabilidade por meio da propensão pode 

ser classificada de longo prazo ou de curto prazo.  A interpretação de longo 

prazo da propensão está relacionada com tendências produzidas pelas 

repetições das condições, nessas condições, as frequências são 

aproximadamente iguais às probabilidades. Gillies (2000, p.1) apresenta uma 

versão dessa interpretação de logo prazo: 

 

 

A teoria de propensão, ou pelo menos uma das suas versões, 
toma probabilidade como propensão inerente a um conjunto de 
condições repetíveis.  Para dizer que a probabilidade de um 
determinado resultado é p, o motivo é  que há nas condições 
de repetições uma propensão, tal que, para um grande número 
de repetições, a propensão produz uma frequência de 
resultados próximo de p. 

 

 

 

 A interpretação de curto prazo da propensão é produzida por um 

determinado resultado em uma ocasião específica.  Na construção original de 

Popper (2010), as interpretações de longo prazo e de curto prazo são 

apresentadas simultaneamente, isto é, caso único.  

 

 

2.3.2.4 Interpretação Intersubjetiva de Probabilidade 

A Interpretação Intersubjetiva de Probabilidade foi introduzida por Gillies 

em 1991, Gillies (2000, p. 2), um desenvolvimento da teoria subjetiva em que a 
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probabilidade não é vista como o grau de crença de um indivíduo, mas como o 

grau de consenso de crença de um grupo social. Gillies (2000, p. 169) 

considera que a maioria de nossas crenças tem um cunho social, isto é, são 

mantidas em comum por quase todos os membros de um grupo social, e um 

indivíduo em particular geralmente adquire as crenças por meio de interações 

sociais com esse grupo. 

Assim, como afirmam Araújo e Igliori (2012, p. 117), a Interpretação 

Intersubjetiva de Probabilidade, definida por Gillies (2000, p. 169), é uma 

interação social do grupo seguindo o ponto de vista de Kuhn (1962), isto é, um 

alto grau de consenso numa particular comunidade de pesquisadores que 

apresentam uma estimativa de probabilidade fundamentada no princípio da 

coerência. Dessa forma, a interpretação subjetiva de probabilidade está de 

acordo com o conceito de paradigma proposto por Kuhn. De acordo com Kuhn, 

o paradigma é um conjunto de teorias, proposições factuais e crenças 

comungadas por um grupo.  Em Jorge (1990) há uma interpretação do 

paradigma por meio de sistemas dinâmico, isto é,  considera o paradigma um 

sistema  auto-organizado, uma atrator. Nas palavras de Jorge (1990, p. 193):  

 

 

Em teoria dos sistemas dinâmicos é possível observar que 
sistemas dotados de auto-organização podem exibir – na sua 
evolução temporal – propriedades emergentes que surgem 
como configurações globais preferências e que a teoria 
exprime através da noção de “atractor”.  
Parece-me possível considerar que, quando por exemplo,  
Michel Foucault fala de presença duma epistémé  numa dada 
época ou Thomas Kuhn refere o “paradigma” dominante numa 
dada fase da história das ciências ou mesmo, quando a escola 
francesa de historiografia fala de “mentalidades” – está-se 
afinal a detectar a presença de atractores estáveis, nos 
diferentes cenários culturais.  

 

 

 

A probabilidade intersubjetiva é uma medida da incerteza, também, 

soluciona o problema da incomensurabilidade do paradigma,  com está definido 

em Mendonça e Videira (2007), conceito fundamental da teoria de Kuhn, por 

meio da estimativa da probabilidade intersubjetiva. 
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CAPÍTULO 3  
 

MÉTODOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 
QUANTITATIVOS, QUALITATIVOS E MISTOS 

 

 

 

 
Como apresentado no Capítulo 1, as epistemologias de Popper, 

Lakatos, Kuhn e Bachelard se preocupam com a produção do conhecimento, 

isto é, a crítica do conhecimento científico, a Filosofia das Ciências e a História 

da Ciência. A epistemologia é a base teórica da metodologia. A metodologia é 

o estudo dos diferentes métodos empregados na pesquisa de diferentes 

ciências. Os métodos são um conjunto de procedimentos coerentes e 

sistemáticos que visam a atingir um objetivo determinado. 

 

Os métodos de pesquisa em Educação Matemática podem ser 

categorizados em três grupos: qualitativos, quantitativos e mistos.  Geralmente, 

os métodos quantitativos estão fundamentados na epistemologia de Popper, na 

probabilidade, na Teoria Estatística Clássica e na amostragem aleatória.  

Enquanto, os métodos qualitativos seguem as epistemologias de Bachelard e 

Kuhn. Os métodos mistos seguem as considerações  de pontos  de 

semelhanças entre as epistemologias de Popper e Bachelard apresentadas por  

Japiassu (1992, p.107 e 108). Os métodos quantitativos, qualitativos e mistos 

são definidos por Creswell (2009, p. 21): 

 

 

 

Os métodos quantitativos envolvem o processo de coleta, 
análise, interpretação e redação dos resultados de um estudo. 
Existem métodos específicos, tanto no levantamento quanto na 
pesquisa experimental, os quais se relacionam à identificação 
de uma população e de uma amostra, à especificação da 
estratégia da investigação, à coleta e análise dos dados, à 
apresentação dos resultados, à realização de uma 
interpretação e à redação da pesquisa de uma maneira 
consistente com um levantamento ou estudo experimental. 
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As abordagens qualitativas de coleta, análise, interpretação e 
redação do relatório dos dados diferem das abordagens 
quantitativas tradicionais. A amostragem  intencional, a coleta 
de dados abertos, análise de textos ou de imagens, a 
representação de informações em figuras e em quadros a 
interpretação pessoal dos achados informam procedimentos 
qualitativos. 
Os procedimentos de métodos mistos empregam aspectos dos 
métodos quantitativos e dos procedimentos qualitativos. A 
análise dos dados envolve a transformação dos dados, a 
exploração das discrepâncias, o exame de vários níveis ou a 
criação de matrizes que combinem os resultados quantitativos 
e os resultados qualitativos.  
 

 

 

 

Como afirmam Teddlie e Tashkkori(2009, p.4)  esses três movimentos 

metodológicos estão associados às diferenças culturais básicas e aos 

interesses especiais entre os grupos de pesquisadores, essa afirmação segue 

o argumento de Kuhn(1996,  p.46) que considera os trabalhos dos cientistas  

influenciados  pelos modelos adquiridos por meio da educação ou da literatura 

que são expostos. 

 

 

3.1  MÉTODO QUANTITATIVO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Em conformidade com Teddlie e Tashakkori (2009) e, também, Creswell 

(2009), consideramos que o método quantitativo, fundado na proposta  

epistemológica  de Popper da testabilidade, tem utilizado a Estatística Clássica 

como meio preciso para analisar dados coletados e produzir informações. A 

Estatística Clássica (ou Frequentista) tem como referencial teórico a 

intrepretação frequentista de probabilidade e como entendem Magalhães e 

Lima (2011, p.1) de uma forma mais geral: 
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Entendemos a Estatística como um conjunto de técnicas que 
permite, de forma sitemática, organizar, descrever, analisar e 
interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos, 
realizados em qualquer área do conhecimento.  Estamos 
denominando por dados um (ou mais) conjuntos de valores, 
numéricos ou não. 
 

 

 

 Em algumas formas de pesquisa, são coletados, analisados e 

interpretados tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos. O que 

identifica o método quantitativo é o referencial teórico e a forma de coleta, 

análise e interpretação dos dados. As especificidades, do método quantitativo, 

são apresentadas segundo Creswell (2009, p. 40): 

 

 Predeterminado. 

 Questões baseadas no instrumento. 

 Dados de desempenho, dados de atitudes, dados observacionais, 

dados amostrais e dados de censo. 

 Análise Estatística. 

 Interpretação Estatística. 

 

Observamos que a Análise Estatística e a Interpretação Estatística são 

decorrentes inicialmente da análise exploratória de dados, Estatística 

Descritiva, e na Inferência Estatística. A Estatística Descritiva é utilizada para 

obtenção de maior quantidade possível de informações dos dados quantitativos 

ou qualitativos. A Inferência Estatística, como afirmam Magalhães e Lima 

(2011, p. 02): 

 

 

Inferência Estatística é o estudo de técnicas que possibilitam a 
extrapolação, a um grande conjunto de dados, das informações 
e conclusões obtidas a partir de subconjuntos de valores, 
usualmente de dimensão muito menor. Deve ser notado que, 
se tivermos acesso a todos os elementos que desejamos 
estudar, não é necessário o uso das técnicas de inferência 
estatística. Entretanto, elas são indispensáveis quando existe a 
impossibiliade de acesso a todo o conjunto de dados, por 
razões de natureza econômica, ética ou física. 
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No âmbito da Inferência Estatística há os testes de hipóteses, métodos 

para testar afirmativas feitas sobre a população. Os testes de hipóteses podem 

ser paramétricos quando são baseados em amostragem de uma população 

com parâmetros específicos, quantidades da população, tal como a média. 

Também há necessidade que a amostra venha de uma população 

normalmente distribuída, por exemplo. Ou os testes de hipóteses podem ser 

não paramétricos quando não há exigência que as amostras venham de 

populações com distribuição normais ou qualquer outra distribuição. Vale 

considerar que Popper (1993, p. 291) sustenta que não se pode asseverar que 

as hipóteses sejam enunciadas “verdadeiros”, mas que são apenas 

“conjecturas provisórias”. 

 

Como objetivo ilustrativo do uso dos métodos quantitativos que utilizam 

a Estatística na pesquisa em Educação Matemática, vamos apresentar alguns 

resultados abordados por Utsumi, M. C. et al (2007) no artigo: “Questões 

metodológicas dos trabalhos de abordagem quantitativa apresentados no 

GT19-ANPED”. Esse artigo é fruto de uma pesquisa bibliográfica, que analisou 

apenas os treze trabalhos de abordagem quantitativa, Grupo de Trabalho de 

Educação Matemática, nas Reuniões Anuais da ANPED, no período de 1998 a 

2004. 

 

Utsumi et al (2007, p. 85) consideram que “o método científico é 

dependente do referencial teórico utilizado e que a escolha desse referencial 

passa pela visão de mundo, de ciência e de homem que o pesquisador tem”. 

Essas afirmações seguem o argumento de Kuhn (1996, p. 46) que considera 

os trabalhos dos cientistas influenciados pelos modelos adquiridos por meio da 

educação ou da literatura que são expostos. E em particular na pesquisa em 

Educação Matemática que tem ligações com as ciências sociais, Utsumi et al 

(2007, p.85) afirmam:  
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Nas ciências sociais e humanas também se busca a 
descoberta de leis, a explicação de fenômenos, da mesma 
forma que nas ciências naturais, porém, seu objeto de 
pesquisa é o homem e os processos psicológicos e sociais 
intrínsecos a ele. A maior diferença entre as ciências físicas e 
naturais e as ciências sociais e humanas é a busca de 
significados. Nos fenômenos da natureza não existem 
significados. Nos fenômenos humanos, sim. O significado é o 
fato que explica a existência dos fenômenos resultantes da 
ação humana. 
 

 

 

Utsumi et al (2007, p. 97) consideram diferenças de metodologias entre 

pesquisa qualitativa e quantitativa.  O mundo quantitativo como definiu Thom 

(1988, p. 226):  

 

 

A quantidade apresenta-se segundo duas formas muito 
diferentes: a quantidade discreta, quer dizer, de fato, o número 
(inteiro) natural e a quantidade contínua, da qual é exemplo de 
grandeza física: um comprimento, uma área, um peso, uma 
força uma intensidade de corrente elétrica etc.  
 

 

 

Como já foi observado a pesquisa quantitativa envolve um grande 

número de respondentes, utiliza vários níveis de mensuração de dados: 

nominal, ordinal, intervalar e razão. Nominais são dados categóricos; dados 

qualitativos que não podem ser arranjados em um esquema de ordem. Para 

um tratamento numérico, os dados nominais são representados sob a forma de 

variáveis indicadoras, de valor 0 ou 1. Dessa forma os dados nominais são 

representados de forma disjunta. 

 

Ordinais são dados categóricos que podem ser ordenados; mas as 

diferenças não podem ser encontras ou não têm significado. Para dados 

quantitativos os níveis de medição são: intervalar e razão. Na mensuração 

intervalar, as diferenças são relevantes, mas não existe ponto inicial, zero 

natural e as razões não têm sentido. Na mensuração do tipo razão há um ponto 
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inicial zero natural e as razões são significativas. Esses níveis de mensuração 

são submetidos a análises estatísticas especificas.  

 

Utsumi et al (2007, p.94) procuraram inventariar os conceitos e 

procedimentos estatísticos utilizados pelos autores (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Conceitos e procedimentos estatísticos utilizados na análise de dados 

 

Conceitos e procedimentos estatísticos Número de 

trabalhos 

Porcentagem            7 

Média           5 

Desvio padrão           3 

Análise de Correlação           3 

Análise de Regressão           2 

Teste qui - quadrado           2 

Análise de variância - ANOVA           2 

Teste t-student para amostras pareadas *           1 

 

Teste t-student para amostras independentes 

          1 

Teste McNemar           1 

Teste U de Mann Whitney           1 

Coeficiente de determinação (R²)           1 

Análise de covariância - ANCOVA           1 

Teste de comparações múltiplas de Bonferroni           1 

Teste de comparações múltiplas de Tukey           1 

Análise de variância multivariada -MANOVA(**)           1 

Análise Fatorial de Correspondência -  AFC           1 

Análise fatorial exploratória e confirmatória           1 

(*) Não fica claro se deveria ter sido utilizado o teste de Wilcoxon. 

(**) Modelo fatorial completo, com medidas repetidas. 

 

Fonte: Tabela-2  Utsumi, M. C. et al (2007, p.94)   
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Todos os conceitos e procedimentos estatísticos inventariados acima,  

não serão detalhados neste trabalho de tese, mas apresentaremos uma breve 

definição de cada conceito. Essas definições são necessárias para o 

desenvolvimento e compreensão das ideias que são apresentadas nesta tese. 

Os conceitos e procedimentos estatísticos são definidos com base em: 

Magalhães e Lima (2011), Triola (2008) ,  Hair et al (2009) e Correr et al (2007);   

da seguinte forma: 

 

Porcentagem: Porcentagem é a parte proporcional calculada sobre uma 

quantidade de cem unidades. 

 

Média: A média de um conjunto de dados é a soma dos valores dividida pelo 

número total de observações. 

 

Desvio padrão: O desvio padrão é uma medida de dispersão igual à raiz 

quadrada da variância. A variância é a soma dos quadrados dos desvios em 

relação à média dividida por N ou n-1, para população ou para amostra, 

respectivamente.  

 

Análise de Correlação: A análise de correlação analisa a associação entre  

variáveis por meio do coeficiente de correlação.  O coeficiente de correlação 

mede a dependência linear entre as variáveis. 

 

Análise de Regressão: Para além da análise de correlação, a análise de 

regressão tem como objetivo estabelecer uma relação de casualidade entre 

variáveis.  

 

Teste  qui – quadrado: O teste qui – quadrado é um teste de hipóteses para 

testar afirmações sobre a população. O teste qui – quadrado utiliza o modelo 

Qui – Quadrado como estrutura probabilística. Os testes qui – quadrado são 

utilizados para testar a adequabilidade de um modelo probabilístico para uma 
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dada situação, para testar a independência entre duas variáveis e para testar a 

homogeneidade de subpopulações. Também são utilizados para medir a 

dependência entre caracteres qualitativos.  

 

Análise de variância – ANOVA: A análise de variância é um método de 

analise  de variância populacionais para testar hipóteses sobre as médias de 

três ou mais populações, definidas por uma variável qualitativa (fator).  

 

Teste t-student para amostras pareadas: O teste t-studente é um teste 

paramétrico, isto é, tem requisito sobre a natureza ou da forma da distribuição 

da população. O teste t-student para amostras pareadas é utilizado para 

amostras dependentes, desejamos comparar duas médias populacionais sendo 

que, para cada unidade amostral, realizamos duas medições da característica 

de interesse. De modo geral, essas observações correspondem a medidas 

tomadas antes e após uma dada intervenção. Outro teste para amostra 

pareadas é o teste Wilcoxon, um teste de hipótese não-paramétrico, não exige 

que a amostra venha de uma distribuição particular.   

 

Teste t-student para amostras independentes: O teste t-student para 

amostras independentes. Duas amostras são independentes se os valores 

amostrais de uma população não estão relacionados ou, de alguma forma, 

emparelhados ou combinados com os valores amostrais selecionados  da outra 

população. 

 

Teste McNemar: O teste McNemar usa as contagens de frequência de pares 

de dados nominais de duas categorias para testar a hipótese nula de que as 

frequências de pares discordantes ocorrem na mesma proporção.  

 

Teste U de Mann Whitney: O teste U de Mann Whitney é um teste de 

hipóteses equivalente ao teste da soma de postos de Wilcoxon para duas 

amostras independentes. 

 

Coeficiente de determinação (R²): Quantidade de variação em y explicada 

pela reta de regressão.  
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Análise de covariância – ANCOVA: A ANOVA testa o efeito de um fator, 

buscando diferenças entre as médias dos grupos de tratamento. Às vezes, é 

desejável explicar as fontes de variação nos dados que não são explicitamente 

controlados por meio de um projeto experimental. Podemos fazer isso 

introduzindo covariáveis, variáveis independentes métricas, no modelo e depois 

realizando uma ANCOVA, isto é, usando  uma ANOVA nas covariáveis.  

 

Teste de comparações múltiplas de Bonferroni: O teste de comparações 

múltiplas de Bonferroni tem como base a desigualdade de Bonferroni. A 

desigualdade de Bonferroni  é  uma técnica para ajustar o nível alfa 

selecionado para controle da taxa de erro Tipo I geral quando se executa uma 

série de testes separados. O erro Tipo I é a probabilidade de rejeitar a hipótese 

nula quando ela deveria ser aceita.  O procedimento envolve o cálculo de um 

novo valor crítico,  dividindo-se a taxa alfa proposta pelo número de testes 

estatísticos a serem escultados. 

 

Teste de comparações múltiplas de Tukey: O teste de Tukey de 

comparação é um dos vários  testes que podem ser usados para determinar 

exatamente grupos diferentes. 

 

Análise de variância multivariada – MANOVA: Assim como ANOVA é uma 

extensão do teste t, MANOVA pode ser considerada uma extensão do 

procedimento T² de Hotelling. O teste T² de Hotelling é para avaliar a 

significância estatística da diferença nas médias de duas ou mais variáveis 

entre dois grupos. É um caso especial de MANOVA usado com dois grupos ou 

níveis de uma variável de tratamento.  

 

Análise Fatorial de Correspondência -  AFC: Análise factorial de 

correspondência é uma técnica multivariada que pode ser aplicado a qualquer 

tipo de dados e para qualquer número de pontos de dados. Ele detecta 

associações e oposições existentes entre sujeitos e objetos, medindo a sua 

contribuição para a inércia total para cada fator. O carácter probabilístico da 

matriz de dados é levado em consideração, e, juntamente com o princípio da 
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equivalência de distribuição, os resultados em termos de estabilidade. A 

projeção dos sujeitos e dos objetos para o mesmo conjunto de eixos fatoriais 

permite gráficos bidimensionais para ser desenhada que oferecem ajuda na 

interpretação do resultado. 

 

Análise fatorial exploratória e confirmatória: A análise fatorial exploratória é 

caracterizada pelo fato de não exigir do pesquisador o conhecimento prévio da 

relação de dependência entre as variáveis.  Em contra partida, na análise 

fatorial confirmatória o pesquisador já parte de uma hipótese de relacionamento 

preconcebida entre um conjunto de variáveis e alguns fatores latentes.  Em 

termos formais, Torgo (2009, p. 166) considera duas classes de problemas de 

previsão para os métodos acima inventariados: 

 

 

Em termos formais a amostra disponível para obtenção do 
modelo (muitas vezes conhecida como amostra de treino), 
pode ser vista como um conjunto de observações 

, em que  é o valor da variável objetiva para 

a observação , e  é um vetor de valores de variáveis que 

descrevem propriedades da observação , que se julgam 

relevantes para o problema de previsão. Estas variáveis são 
muitas vezes denominadas preditores, atributos ou variáveis 
independentes. Dependendo do tipo de valores da variável Y, 
podemos distinguir duas classes de problemas de previsão: se 
Y é uma variável nominal (i.e. com um conjunto finito de 
valores discretos) então estamos em face de um problema de 
classificação; se Y é uma variável numérica (i.e. com um 
conjunto potencialmente infinito de valores numéricos); então 
estamos em face de um problema de regressão. 

 

 

 

Algumas dessas definições serão úteis mais adiante. Os procedimentos 

estatísticos inventariados são utilizados por meio do auxílio de softwares 

específicos: Excel, SAS, SPSS, Statistica, Minitab, entre outros, UTSUMI et al 

(2007, p.91). Todavia, algumas considerações metodológicas dos autores 

Utsumi, et al (2007, p. 96 e 98) são relevantes, com, por exemplo:  
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Alguns trabalhos, apesar de mostrarem uma linha consistente 
do uso da metodologia quantitativa e enriquecerem a análise 
com aspectos qualitativos, pecam por omitir alguns detalhes 
que forçam o leitor a um conhecimento estatístico mais elevado 
do que o usual. Por exemplo, um dos trabalhos utilizou uma 
análise de variância multivariada – MANOVA – mas a palavra 
multivariada e algumas das estatísticas próprias da MANOVA 
não foram apresentadas, logo, tem-se a impressão de que foi 
feita uma ANOVA. 
 

 

 

Outro exemplo relevante e o que os autores apresentam no final das 

considerações metodológica: 

 

Talvez esses problemas resultem do fato de o tamanho dos 
artigos submetidos para a ANPEd ser reduzido. O que, talvez, 
explique também o fato de alguns trabalhos não retomarem as 
questões de investigação e, em outros, a introdução, a análise 
dos dados e as considerações finais não serem amarradas 
umas às outras. Todavia, acreditamos que os autores deveriam 
se esforçar para fazer um recorte bem planejado de suas 
pesquisas, pois, se não é possível relatar tudo o que foi feito, 
pelo menos daquilo que for apresentado, deve estar claro e 
explícito, dentro dos rigores metodológicos exigidos de um 
trabalho científico (UTSUMI et al, 2007, p. 98). 

 
 
 

 

A apresentação do artigo de Utsumi. et al (2007), nesta tese, objetiva 

evidenciar que existe o uso de métodos quantitativos no âmbito da pesquisa 

em Educação Matemática, e que há necessidade de um estudo mais apurado 

da metodologia de métodos quantitativos. 

 

Outro aspecto que nos chama a atenção é o uso concomitante de 

metodologia quantitativa e qualitativa para enriquecimento da análise, isto é, 

uma metodologia mista em que há agregação de aspectos quantitativos aos 

métodos qualitativos com o objetivo de ter mais informação dos dados, ou seja, 

maior confiabilidade da análise.  Esse é um dos artigos que instigou nossa 

curiosidade no sentido de verificar se há na pesquisa em Educação 

Matemática, dentre os métodos considerados qualitativos, potencialidade para 

se agregar aspectos quantitativos?  
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Spagnolo (2005) observa que a argumentação estatística fornece à 

pesquisa em Educação Matemática uma importante possibilidade de 

tranferência de experiência. Spagnolo considera que a argumentação 

estatística tem importância levando-se em conta o conteúdo da epistemologia 

da Matemática. E considera, também, que somente um estudo paralelo de 

todos os possíveis caminhos argumentativos de pesquisa podem nos levar a 

resutados que são considerados confiávies.  

 

Para Spagnolo (2005) a pesquisa em Educação Matemática coloca-se 

como um objetivo de paradigma com relação a outros paradigmas de 

investigação em Ciências da Educação na medida em que utiliza tanto o 

paradigma da disciplina, objeto de análise, como paradigma das Ciências 

Experimentais. A pesquisa em Educação Matemática pode ser considerada 

uma espécie de "Epistemologia Experimental". Nesta tese consideramos, como 

Spagnolo, que o instrumento fundamental para a pesquisa em Didática da 

Matemática é a análise a priori de uma situação didática.  A Teoria das 

Situações Didática é definida por Almouloud (2007, p. 31): “A teoria das 

situações didáticas busca criar um modelo da interação entre o aprendiz, o 

saber e o milieu (ou meio) no qual a aprendizagem deve se desenrolar”.  

 

O que se entende por "análise a priori" de uma situação didática? Uma 

análse a priori significa a análise das "representações epistemológicas", 

"representações histórico-epistemológicas" e "comportamentos", supostos 

corretos ou não, para a solução da situação didática dada. Spagnolo (2005, 

p.4) apresntou a seguinte definição para esses termos: 

 

 

Representações epistemológicas são as representações do 
cognitivo, possíveis caminhos a respeito de um determinado 
conceito. Tais representações podem ser preparadas por um 
sujeito iniciante ou por uma comunidade científica em um 
determinado período histórico. As representações histórico-
epistemológicas são as representações do possível caminho 
cognitivo sobre a reconstrução sintática, semântica e 
pragmática de um conceito específico. Os comportamentos 
supostos do aluno, no enfrentamento da situação/problema, 
são todas as estratégias para solução possível correta ou não. 
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Entre as incorretas estratégias, aquelas que podem tornar-se 
estratégias corretas serão tomadas em consideração. 
 

 

 

 

A análise a priori de uma situação didática, como afirma Sagnolo (2005, 

p.4), permite:  

 

 

Identificação do "espaço dos eventos" em relação a uma 
situação didática no que diz respeito ao conhecimento 
profissional do professor pesquisador em um período histórico 
específico; identificação, por meio do espaço possível dos 
acontecimentos, o "bom problema" e, portanto, uma "situação 
didática fundamental" para a classe de problemas aos quais a 
situação didática se refere; identificação das variáveis da 
situação/problema e das variáveis didáticas; identificação das 
hipóteses de pesquisa em Educação Matemática de um tipo 
mais geral no que diz respeito ao analisável por uma primeira 
análise da situação/problema. 

 
 
 
 

Na Figura 5, Spagnolo (2005, p.4) e Malisani et al (2008, p. 249) estão 

resumidos os pontos mais significativos da pesquisa em Educação Matemática 

(Didática da Matemática) por meio do seguinte diagrama:  
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Figura 5 - Pontos mais significativos da pesquisa em Educação Matemática (Didática da 

Matemática) 

Análise de uma situação didática a priori

Representações 

Epistemológicas

Representações 

Históricas -Epistemológicas

Análise dos 

comportamentos 

esperados

Análise Estatística: 

Método adaptado 

ao tipo de pesquisa.

Análise Qualitativa: 

entrevistas 

individuais, 

entrevistas aos pares, 

câmara de vídeo. 

Outros recursos de 

acordo com o 

problema de pesquisa.

Possível conjunto de repostas para 

Pesquisa em Educação Matemática

 

Fonte: Spagnolo (2005, p.4) e Malisani et al (2008, p. 249) 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Análise Estatística Implicativa 

Apresentamos nesta secção uma síntese da Análise Estatística 

Implicativa, uma abordagem mais detalhada e atualizada será encontrada em 

Gras et al (2008). A Análise Estatística Implicativa é um método de análise e de 

classificação de dados multidimensionais e seus fundamentos são 

apresentados por Gras (2002), um método quantitativo desenvolvido no âmbito 

da Didática da Matemática francesa a partir de situações didáticas da 

Matemática, o método se desenvolveu à medida que os problemas e questões 

foram surgindo na pesquisa e continua em desenvolvimento, conforme Gras et 

al (2008). A Análise Estatística Implicativa tem como objetivo principal a 

estruturação de dados cruzando indivíduos e variáveis, a partir da contingência 
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dessas regras e determinando os conceitos de intensidade de envolvimento, a 

coesão de classe, o significado dos níveis hierárquicos, a contribuição de 

adicionais etc. De outra maneira, a Análise Estatística Implicativa permite 

extrair de um conjunto de dados categóricos relações entre sujeitos e variáveis 

(ou atributos) e associações entre variáveis por meio de um índice de 

qualidade dessa associação (Roma, 2010, p. 108). Analogamente, ao 

tratamento de variáveis binárias são adicionados aos de variáveis modais, 

frequências e ao tratamento das variáveis – intervalo.  

 

A Análise Estatística Implicativa, segundo Gras (2002) e Almouloud 

(1992), busca não somente classificar elementos de um banco de dados como 

é feito pelos métodos de Análise Multivariada de Dados definida em Hair et al 

(2009), mas, também, determinar o grau de implicação por meio de um índice, 

isto é, em que medida uma variável a segue uma variável b, ou simplesmente, 

como observa Spagnolo (2005, p.8): “Se a então b.” Ou na fórmula: . A 

implicação é uma relação lógica pela qual uma coisa se conclui de outra, ou de 

uma forma mais rigorosa, é toda subjunção logicamente verdadeira, isto é, uma 

subjunção    na qual a cada coleção de a e b corresponde o valor-verdade 

(Castrucci, p.59 e 114).  Para Copi (1978, p. 234): 

 

 

Se dois enunciados se combinam mediante a colocação da 
palavra “se” antes do primeiro e a inserção da palavra “então” 
entre eles, o resultante enunciado composto é um condicional 
(também chamado enunciado hipotético, implicativo ou uma 
implicação).  

 

 

 

Spagnolo (2005) apresenta resultados de comparação entre a Análise 

Implicativa de Gras e Análise Fatorial de Correspondência. Por meio da análise 

de resultados experimentais no âmbito da pesquisa em Educação Matemática 

(Didática da Matemática), Spagnolo (2005) verifica que a Análise Implicativa, 

quando as variáveis complementares são introduzidas, revela-se mais incisiva 

na leitura da contingência. Também, observou que a Análise Fatorial pode dar 

um suporte argumentativo para a Análise Estatística Implicativa.  
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No préfacio da edição digital do 5º Colóquio da A.S.I.  (Analyse 

Statistique Implicative) é respondida a seguinte pergunta: Análise Estatística 

Implicativa: uma vez mais, o que é? 

 

 

Na busca da essência da questão da origem do 
desenvolvimento da Análise Estatística Implicativa, Régis Gras 
e Jean-Claude Régnier consideram que “neste momento (ela) 
designa um campo teórico central sobre o conceito da 
implicação estatística ou mais precisamente sobre o conceito 
de quase-implicação para destingi-la da implicação da lógica 
de domínio da lógica e da matemática. O estudo da concepção 
de quase – implicação é tanto um objeto matemático, quanto 
um objeto do campo das probabilidades e da estatística, que 
permite construir os objetos teóricos que instrumentalizam um 
método de análise de dados.” (Gras et al 2009, p.6 apud 
RÉGNIER et al, 2010, p. 4).  
 

 

 

3.1.2. A noção de Índice de Implicação para o caso binário 

Os argumentos que serão utilizados, para abordar a noção de índice de 

implicação para o caso binário, estão em Gras (2002). Diferentes abordagens 

teóricas são adotadas para modelar regras de inferência imprecisa ou parcial 

entre variáveis binárias.  Gras (2002, p.14) especifica um conjunto finito V de v 

variáveis: a, b, c,... Por exemplo, Gras e Almouloud (2002, p. 78) utilizaram 

essa especificação para analisar um conjunto de dados gerados a partir de um 

questionário:  

 

 

Como em todos os métodos de classificação, procuramos 
constituir, em um conjunto V de variáveis, partições de V cada 
vez menos finas, construídas de maneira ascendente. Essas 
partições encaixadas são representadas por uma árvore 
construída usando um critério de similaridade ou de 
semelhança estatística entre variáveis. A similaridade se define 
a partir do cruzamento do conjunto V das variáveis com um 
conjunto E de sujeitos (ou de objetos). Este tipo de análise 
permite ao usuário estudar e interpretar, em termos de tipologia 
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e de semelhança (e não semelhança) decrescente, classes de 
variáveis, constituídas significativamente a certos níveis da 
árvore e se opondo a outras nestes mesmos níveis. 

 

 

 

Na situação de mensuração de itens de um questionário para um 

conjunto finito E de n sujeitos x. Para Gras (2002, p.14), associa uma função do 

tipo: x → a (x), em que a (x) = 1 (ou a(x) = verdadeiro se x satisfaz ou tem o 

carácter). Ou 0(zero) em caso contrário. 

 

A regra "a => b" é logicamente verdadeira se, para todo x, b(x) é não 

nulo somente se a(x) é também, ou seja, se o conjunto A de x para o qual a(x) 

= 1 está contido em o conjunto B de b para o qual b(x) = 1. No entanto, essa 

inclusão rigorosa, ramente é observada na realidade. Considerando a 

cardinalidade do conjunto E igual a  e cardinalidade o conjunto A igual  e do 

conjunto B igual , os contraexemplos  serão utilizados para verificar 

estatisticamente a relação de “quase-implicação” .  

 

Gras (2002, p. 15) que para uma construção por meio da matemática de 

quase-implicação , considera que dois subconjuntos X e Y de E, 

escolhidos aleatoriamente e independentes, e com a mesma cardinalidade A e 

B; considerando   e  complementares de Y e B, respectivamente, de 

mesma cardinalidade .  A Figura 6 ilustra essa construção 

matemática e as partes hachuradas correspondem aos contra exemplos da 

implicação .   

 

Figura 6 - Relações de “quase-implicação” 

 

Fonte: Gras (2002, p.15) 
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Gras (2002, p.15) define que a   é escolhido para um nível de confiança 

de  ou seu indicador de não implicação:  

 

 . 

 

A variável aleatória   tem distribuição de Poisson com parâmetro: 

 

  

 

No caso em que , transformado para o centro da variável de Poisson, 

resulta na variável:  

 

  

  

 

Na forma da realização do experimento, o valor observado de   é dado 

por . 

 

Gras (2002, p. 16) afirma que  é o índice de implicação, um 

indicador da não implicação de a em b, ou seja, a e b são independentes. Gras 

considera conveniente a aproximação da variável  por uma distribuição 

Normal Padrão ou Normal Reduzida N(0,1) para valores de  .  A 

intensidade da implicação, a qualidade da implicação , para  e 

, é então definida a partir do índice  por: 
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Como resultado, a definição de implicação estatística torna-se: A implicação 

 é admissível para o nível de confiança  se e somente se  

.   

 

 

3.1.3. O gráfico de implicação  

 Como exemplo ilustrativo citamos Gras (2002, p.33), noqual é 

considerado que a relação de implicação estatística, se é reflexiva e não-

simétrica, é obviamente, não transitiva. Agora nós queremos modelar a ordem 

parcial entre duas variáveis (os sucessos iniciais no exemplo Gras (2002, 

p.32)). Por convenção, se   e se , aceitaremos o fechamento 

transitivo  apenas se , isto é se a relação de uma implicativa 

de a sobre c é melhor do que a neutralide. Por exemplo, suponha que há 7 

variáveis a, b, c, d, e, f; e que , as relações sucessivas: ; 

; ; ; . Essas relações são semelhantes ao grafo 

orientado, que foi apresentado por Lahanier-Reuter (2008, p. 294-298), por 

meio do programa R e utilizando o Package ‘igraph’ de Csardi (2010) e 

substituindo as letras a, b, c, d, e, f pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5,6; 

respectivamente. Utilizando a notação do programa R(www.r-project.org), 

podemos representar as relações entre as variáveis por meio do grafo 

orientado, da Figura 7:  

g <- graph( c(0,1,0,2,1,3,2,3, 4,5,3,4,5,6), n=5, directed=TRUE ) 

Vertices: 7  

Edges: 7  

Directed: TRUE  

Edges:         

[0] 0 -> 1 

[1] 0 -> 2 

[2] 1 -> 3 

[3] 2 -> 3 

[4] 4 -> 5 

[5] 3 -> 4 

[6] 5 -> 6 



 

107 
 

 

 

Figura 7 - Grafo orientado 

0

1

2

3

4

5

6

 

Fonte: O autor, por meio do programa R. 

 

 

3.1.4. O software C.H.I.C. – Classificação Hierárquica Implicativa Coesiva 

Como afirma Couturier (2008, p. 41), o software C.H.I.C. – Classificação 

Hierárquica Implicativa Coesiva – foi desenvolvido por Régis Gras e seus 

colaboradores entre os quais Saddo Ag Almouloud (1992). O software C.H.I.C. 

tem como referencial teórico a Análise Estatística Implicativa, é um programa 

para analisar conjunto de dados multivariados e tem com objetivo explorar 

implicações entre sujeitos e variáveis, para isso, organiza as implicações por 

meio de uma árvore hierárquica ou grafos direcionados. No exemplo citado 

anteriormente, Gras e Almouloud (2002, p.78-86) utilizaram para analisar um 

conjunto de dados multidimensionais, como principal ferramenta, a implicação 

estatística por meio do software C.H.I.C. O software C.H.I.C. tem viabilizado o 

uso da Análise Estatística Implicativa nas mais variadas áreas de 

conhecimento. Almouloud (2008, p.307) apresenta na Figura 8, uma árvore 

hierárquica ou uma árvore de similaridade:  
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Figura 8 - Árvore hierárquica ou uma árvore de similaridade 

 

                Fonte: Almouloud (2008, p. 307) 

 

 

Como Almouloud (2008, p.307) analisa Figura 8: 

 

 

Assim, para construir uma árvore de similaridade, reunimos em 
uma classe de primeiro nível, inicialmente, as 2 variáveis 
(WA14 e WA15, no caso da fig. 2) que se parecem mais, no 
sentido do índice de similaridade (não abordaremos sobre esse 
índice, por fugir aos propósitos deste texto; o leitor poderá 
encontrar informações adicionais nas referências 
bibliográficas); no nível seguinte, duas outras variáveis (WA4 e 
WA9, fig.2), ou uma variável (WA8) e a classe (WA4 e WA9) já 
formada no sentido do índice da classe, e depois outras 
variáveis ou classes de variáveis. Obteremos, como na Figura 
4, uma árvore de classificação hierárquica ascendente 
composta de várias partições.  
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Almouloud (2008, p. 309), também, apresenta na Figura 9 um grafo 

implicativo, outra funcionalidade do CHIC:  

 

 

Figura 9 - Grafo implicativo, outra funcionalidade do CHIC 
 
 

 

Fonte: Almouloud (2008, p.309) 

 

 

Almouloud (2008, p. 307) observa que:  

 

 

O critério de similaridade exprime-se da seguinte maneira 
nos casos das variáveis binárias: presença – ausência, 
verdadeiro – falsa, sim – não etc.. Consideremos um conjunto 
E, composto pelos sujeitos da pesquisa, e duas variáveis: a e 
b. Sejam A e B, subconjuntos de E, formados pelos sujeitos 
com as características a e b, respectivamente. Dizemos que as 
variáveis a e b são muito semelhantes, quando o número de 
sujeitos de AB é suficientemente grande, em relação aos 
números de elementos dos conjuntos E, A e B e, em relação ao 

número de elementos E que estão em A B , ou, em B A . 
Mede-se essa semelhança pela probabilidade de sua 
inverossimilhança. 
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Apresentaremos um exemplo de aplicação da Análise Estatística 

Implicativa por meio do software C.H.I.C. O exemplo é de uma tese de 

doutorado de autoria de José Eduardo Roma apresentada em 2010 no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da PUC-SP, 

de título: As Representações Sociais dos Alunos da Licenciatura em 

Matemática sobre a Profissão Docente.  Roma (2010, p.101) realiza sua 

pesquisa priorizando aspectos qualitativos, porque a realidade investigada se 

apresenta como algo dinâmico e não linear, também, considera que a pesquisa 

qualitativa não descarta os métodos quantitativos. Laville e Didone (1999, 

p.255, apud ROMA, 2010, p.101) ratifica a complementaridade entre os 

métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos “as perspectivas quantitativas 

e qualitativas não se opõem então e podem até parecer complementares, cada 

uma ajudando à sua maneira o pesquisador a cumprir sua tarefa, que é a de 

extrair as significações essenciais da mensagem.” E torna mais evidente o 

aspecto complementar entre os métodos de pesquisa Freitas (apud MUNIZ E 

MASCAROLA, 2005, p. 05): 

 

 

O uso de técnicas qualitativas x quantitativas, tanto para coleta 
quanto análise de dados permite quando combinados, 
estabelecer conclusões mais significativas a partir dos dados 
coletados, conclusões estas que balizariam condutas e formas 
de atuação em diferentes contextos. 
 
 
 
 

Nesse trabalho Roma (2010, p.105) utiliza software C.H.I.C. dentro das 

várias opções metodológicas para análise dos dados produzidos por meio de 

questionários. Roma (2010, p. 109) afirma que a principal funcionalidade que 

será utilizada é a arvore de similaridade e cita Almouloud (1997, p. 166):  

 

 

Através da análise hierárquica de similaridade, o pesquisador 
procura constituir, sob a forma de árvore, o conjunto V das 
variáveis estatísticas, colocando-as de modo ascendente, 
como um critério de similaridade. Esta análise permite estudar, 
em termos de tipologia e semelhança decrescente (ou de 
ausência de semelhança), classes de variáveis, em certos 
níveis da árvore de classificação. A análise hierárquica de 
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similaridade mostra-nos, por meio de um gráfico, quais alunos 
apresentam comportamento semelhante. 
 
 

As respostas obtidas por meio do questionário são transformadas em 

uma planilha, apresentada por Roma (2010, p.110) na Figura 10: 

 

 

Figura 10 - Exemplo da Planilha do Excel com a Compilação dos Dados 
 

 

                  Fonte:  Roma (2010, p.110) 

 

 

 

Dessa maneira é feita a entrada dos dados para serem processados 

pelo programa. Na planilha do Excel, apresentada na Figura 10, observamos 

que as respostas dos sujeitos ao questionário, estão representadas por uma 

compilação de variáveis nominais, isto é, dados categóricos que não podem 

ser arranjados em um esquema de ordem e são representados por indicadores 

0 ou 1.  E como Roma (2010, p. 111) descreve:  

 

 

Após a digitação, as planilhas foram salvas com extensão do 
arquivo em CSV, a fim de que o software CHIC pudesse 
reconhecer cada uma delas. Após essa etapa, cada tabela foi 
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carregada e processada pelo referido programa, de onde foi 
gerada cada uma das Árvores de Similaridade.  

 

No âmbito da Análise Estatística Implicativa e por meio do software 

C.H.I.C., pode-se estabelecer uma relação de implicação de variáveis nominais 

por meio da Árvore de Similaridade.  Em Roma (2010, p. 111) é apresentada 

na Figura 11 a representação do resultado do processamento dos dados: “A 

seguir apresenta-se um exemplo didático de um modelo dessa árvore, 

referente ao primeiro bloco das questões (3, 4 e 5), da Carta ao Amigo, da 

Instituição Particular”. 

 

                Figura 11 - Árvore de Similaridade Exemplo Instituição Particular 

 

 
 

                   Fonte: Roma (2010, p. 111) 

 
 
 

Para finalizar esse exemplo, apresentamos, a seguir, a análise de Roma 

(2010, p. 111-112): 
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Podemos destacar, nesse exemplo, que a árvore é formada por 
dois grupos, sendo o primeiro formado pelos níveis 1 (melhor 
nível) e 3, e o segundo pelos níveis 2 e 4.  
Observar que esses níveis estão destacados com seus índices 
coloridos, o que caracteriza as suas similaridades (uma medida 
técnica, descrita pelo software) entre as variáveis envolvidas, 
sendo que a intensidade cresce conforme os traços estejam 
em posição mais alta na árvore. Deve-se ressaltar que seu 
índice varia entre 0 (zero) e 1, ou seja, quanto mais próximo a 
1, observa-se a existência de uma melhor similaridade 
(agregação) entre as variáveis envolvidas. Verifica-se que o 
índice de cor vermelha, no primeiro grupo, contempla o melhor 
nível de similaridade (0.820341), enquanto que o nível 4 do 
segundo grupo caracteriza o último nível, de tendência média 
(0.556307).   

 
 

 

 

3.2 MÉTODOS QUALITATIVOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA  

3.2.1 Pesquisa-ação 

A pesquisa qualitativa é uma modalidade subjetiva de pesquisa. Thom 

(1988, p. 229) define que: “[...] a qualidade como certa modalidade subjetiva 

que afeta a percepção de um objeto ou de um processo exterior”.  

 

A Pesquisa-Ação, como está definida em Barbier (2007), é uma forma 

de pesquisa qualitativa participativa, ou seja, aquela em que o pesquisador tem 

uma interação direta com o objeto (público) pesquisado, participando das 

decisões do grupo (ou comunidade) pesquisado, interferindo em suas 

decisões. Observamos que a Pesquisa-Ação é uma pesquisa qualitativa que 

segue o conceito de complementaridade de Bohr (1995, p. 10): 

 

 

Assim como o conceito geral de relatividade expressa a 
dependência essencial de qualquer fenômeno, em relação ao 
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sistema de referência usado para sua descrição no espaço e 
no tempo, a noção de complementaridade serve para 
simbolizar a limitação fundamental, encontrada na física 
atômica, da existência objetiva de fenômenos 
independentemente dos meios de sua observação.  

 

 

 

Na Pesquisa-Ação, os pesquisadores, distintos dos atores, oferecem 

conhecimento científico, uma perícia profissional, não sobre forma de 

conclusão, mas colocando-se à disposição do grupo para apresentar uma 

metodologia científica aplicável a um problema de ação. Segundo Barbier, o 

processo de Pesquisa-Ação não se inicia com uma fórmula ou uma coleta de 

dados para uma hipótese, como as pesquisas clássicas. A Pesquisa-Ação 

reconhece que o problema nasce num contexto preciso de um grupo em crise. 

Na Pesquisa-Ação os resultados são submetidos entre os pesquisadores e os 

participantes, para a determinação das “possibilidades de melhorias”. 

Observamos, também, que na Pesquisa-Ação são seguidos, implicitamente, os 

critérios de revisão e metodológicos de Thomas Kuhn. Assim, na Pesquisa-

Ação o pesquisador não é um observador e sim um “participante” da pesquisa. 

 

A substituição da palavra “observador” pela palavra “participante”, 

sugerida por Capra (2011, p.150) a partir dos argumentos de John Wheeler 

sobre o envolvimento do observador como a característica mais importante da 

Teoria Quântica: 

 

Nada é mais importante acerca do princípio quântico do que 
isso, ou seja, que ele destrói o conceito do mundo como “algo 
que existe lá fora”, com o observador em segurança e 
separado dele por uma chapa de vidro de 20 cm de espessura. 
Até mesmo para observar um objeto tão minúsculo como um 
elétron, ele precisa despedaçar o vidro. Precisa poder atingi-lo. 
Precisa, então, instalar seu equipamento de medida. Cabe a 
ele decidir se deve medir a posição ou o mementum. A 
instalação do equipamento para medir um deles exclui a 
instalação do equipamento para medir o outro. Além disso, a 
medição altera o estado do elétron. Depois disso, o universo 
jamais será o mesmo. Para descrever o que aconteceu, temos 
de cancelar a velha palavra “observador”, substituindo-a por 
“participante”. Num estranho sentido, o universo é um universo 
participante (WHEELER, apud CAPRA, 2011, p. 150). 
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3.2.2  Engenharia Didática Clássica 

 

A Engenharia Didática, definida por Artigue (1990), é uma metodologia de 

pesquisa que se formou com a finalidade de analisar situações didáticas, que 

são objeto de estudo da Didática da Matemática, fazendo parte, desse modo, 

do seu quadro teórico. Essa definição de Engenharia Didática é a que nós 

utilizaremos, renomeada por: “Engenharia Didática Clássica (amplamente 

conhecida) ou também denominada Engenharia Didática de 1ª Geração 

(ALMOULOUD E SILVA, 2012, p. 22)”.   

Essa metodologia tem sido utilizada na orientação de pesquisas que têm 

como referencial as teorias da Didática da Matemática: 

 

a) Teoria das “Situações Didáticas” e Teoria do “Contrato Didático”, de 

Brousseau; 

b) Teoria da “Transposição Didática”, de Chevallard; 

c) Teoria dos “Campos Conceituais”, de Vergnaud; 

d) Teoria da “Engenharia Didática”, de Artigue; 

e) Teoria da “Dialética-Ferramenta-Objeto”, de Regine Douady. 

 

 A Engenharia Didática Clássica é uma metodologia experimental de 

validação interna que busca determinar se um tratamento específico influencia 

um resultado em estudo da Didática da Matemática.  Segundo Almouloud 

(2007, p.171): 

 

 

A engenharia didática, vista como metodologia de pesquisa, é 
caracterizada, em primeiro lugar, por um esquema 
experimental com base em “realizações didáticas” em sala de 
aula, isto é, na construção, realização, observação de sessões 
de ensino. Caracteriza-se também como pesquisa experimental 
pelo registro em que se situa e pelos modos de validação que 
lhe são associados: a comparação entre análise a priori e 
análise a posteriori. Tal tipo de validação é uma das 
singularidades dessa metodologia, por ser feita internamente, 
sem a necessidade de aplicação de um pré-teste ou de um 
pós-teste. 
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 Também, observamos, as considerações sobre  análise a priori e 

análise a posteriori, segundo Almouloud, respectivamente:  

 
 
 

O objetivo de uma análise a priori é determinar como as 
escolhas efetuadas (as variáveis que queremos admitir como 
pertinentes) permitem controlar os comportamentos dos alunos 
e explicar seu sentido. (ALMOULOUD, 2007, p. 175-176) 
A análise a posteriori de uma sessão é o conjunto de 
resultados que se pode tirar da explicação dos dados 
recolhidos e que contribui par a melhoria dos conhecimentos 
didáticos que se têm sobre as condições da transmissão do 
saber em jogo. Ela não é a crônica da classe, mas uma análise 
feita à luz da análise a priori, dos fundamentos teóricos, das 
hipóteses e da problemática da pesquisa [...]. (ALMOULOUD, 
2007, p.177) 

 
 
 
 

Portanto, a validação interna determina se os fatores que foram 

modificados têm realmente efeito sistemático no contexto experimental, e se as 

ocorrências observadas não são influenciadas por fatores estranhos ou não 

controladas, isto é, as relações são válidas apenas na restrita situação 

experimental e apenas para aqueles indivíduos dela participantes. Essa 

característica da validação interna é uma das diferenças entre a Engenharia 

Didática Clássica e outras metodologias de pesquisa em Ciências Humanas, 

tais como: pesquisa-ação, caso-controle, pesquisa etnográfica etc.  

 

 

 

3.3 Uma Proposta de análise de Método Misto para Pesquisa em 

Educação Matemática  

Os argumentos, que serão utilizados e revisados nesta secção, estão 

presentes em Araújo e Igliori (2009) e Araújo et a (2011), esse artigos 
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representam as primeiras tentativas de resposta à questão de pesquisa da 

tese: Que métodos de pesquisa em Educação Matemática, dentre os métodos 

considerados qualitativos, tem potencialidade para se agregar aspectos 

quantitativos? Os artigos citados apresentam a busca à resposta de uma das 

questões de pesquisa por meio da agregação da Engenharia Didática Clássica 

a uma da Estatística Não Paramétrica e em particular o Teste de Wilcoxon.  

 

Na escolha de tal agregação, feita de forma intuitiva, percebemos que a 

Engenharia Didática Clássica e a Estatística Não Paramétrica apresentam uma 

estrutura temporal semelhante. Na Engenharia Didática Clássica no tempo , 

são realizadas as análises prévias e análise a priori; no tempo , a 

experimentação, e no tempo , a análise a posteriori e validação. De 

maneira análoga, a Estatística Não Paramétrica apresenta uma estrutura 

semelhante, no tempo , dados são observados Antes de qualquer intervenção 

do pesquisador, no tempo  ocorre a intervenção do pesquisador por meio 

de um tratamento ou experimentação nos dados observados, e no tempo  , 

obtém-se os dados Depois da intervenção do pesquisador.  A validação da 

Estatística Não Paramétrica será feita utilizando o Teste de Wilcoxon, isto é, a 

maneira de verificar se a intervenção do pesquisador produziu algum efeito nos 

dados, uma evidência estatística suficiente.  

 

De um modo ainda impressionista, podemos, inicialmente, afirmar que 

algumas áreas de conhecimento, como as áreas da Saúde, por exemplo, 

privilegiam o uso de metodologias quantitativas em suas pesquisas, e que 

outras ligadas às Ciências Humanas, como a Educação Matemática, por 

exemplo, têm ultimamente privilegiado o uso de metodologias qualitativas para 

analisar conjuntos dados. No âmbito das metodologias de pesquisas há os 

métodos mistos, isto é, método que agrega método quantitativo e qualitativo 

para solução de um problema de pesquisa.  É fato, no entanto, que cada vez 

mais vem sendo discutida a necessidade do uso dos métodos mistos 

computacionais, possivelmente pela complexidade dos conjuntos dados, a 

serem investigados na Educação Matemática, e pela exigência do rigor nas 

pesquisas. Outro fator que, também, corrobora com o uso de métodos mistos 

de pesquisa é o conceito de complementaridade introduzido por Bohr (1995). 
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Considerando essas afirmações sobre método misto de pesquisa, propomos 

uma agregação da Engenharia Didática Clássica a uma Estatística Não 

Paramétrica de maneira complementar. 

3.4 Agregação da Engenharia Didática Clássica a uma Estatística Não 

Paramétrica 

 

A submissão da Engenharia Didática Clássica, uma metodologia 

qualitativa,  aos critérios de falsificabilidade do método científico, segundo 

Popper (2003), e a apresentação de uma proposta alternativa de análise a 

priori e a posteriori em Engenharia Didática Clássica, com a introdução de 

metodologia quantitativa por meio da utilização dos testes formalizados na 

Teoria da Estatística Não Paramétrica constituem-se os principais objetivos 

desta seção.  Sobre a necessidade do teste de hipótese no âmbito da Ciência, 

citamos aqui os argumentos de Copi (1978, p. 383):  

 

 

A situação é muito diferente no âmbito da ciência. Desde que 
toda explicação científica é considerada uma hipótese, 
somente quando há provas dela, é  que se torna digna de 
aceitação. Como hipótese, a questão de sua verdade ou 
falsidade mantém-se em suspenso, e há uma contínua busca 
para achar cada vez mais provas que permitam decidir essa 
questão.  O termo “prova”, tal como é aqui usado, refere-se, em 
última instância,  à experiência; a prova sensível é tribunal  de 
última instância para a verificação das proposições científicas. 
Ao sustentar que a experiência  dos sentidos é o teste  de 
verdade  para todos os seus pronunciamentos, a ciência é 
empírica. Por consequência, é da essência de uma proposição 
científica que é capaz de ser provado o teste pela observação. 
 
 
 
 

Thom (1988, p. 239) considera que a abordagem fechneriana (Fechner, 

1860/1966) como a primeira tentativa de introdução da quantidade no mundo 

da qualidade e afirma:  

 

Mas é, sobretudo, em Fechner, que concebia o dualismo 
psicológico como uma espécie de código que devia poder 
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exprimir-se matematicamente, que esta teoria é levada ao seu 
mais brilhante resultado: a famosa lei logaritmo ligando a 
sensação (psicológica) à intensidade (física) do estímulo.  
 
 
 
 

A validação interna, confrontação entre a análise a priori e a análise a 

posteriori, é denominada, no âmbito da metodologia estatística, de análise de 

dados longitudinais, ou seja, os dados coletados no mesmo indivíduo ou 

indivíduos que compartilham fatores comuns, Triola (2008, p.18), em particular 

a sala de aula na Educação Matemática. Estudos longitudinais, um caso 

especial de medidas repetidas, utilizam usualmente o teste t - pareado. Singer 

et al (2012, p. 4) apresentam o teste t para dados longitudinais:  

 

 

Num contexto longitudinal, a comparação seria baseada na 
observação da resposta nas mesmas   unidades amostrais, 

antes X e depois Y de elas serem submetidas ao estimulo 
estressante. Para esta utilidade utilizar-se-ia a conhecida 

estatística t – pareado,  em que  

denota a variância amostral de , uma estimativa 

não – enviesada da variância   ,   representado a 

covariância entre X e Y. Quando  é positiva, esperamos que 

o denominador de  seja menor do que o de  e, 

consequentemente, que o teste correspondente seja mais 
poderoso para detectar diferenças entre as respostas médias 
das populações.  
 
 
 
 
 

Para utilização do teste  é adequada quando a variável aleatória tem 

distribuição Normal e variância desconhecida, como por exemplo, para 

amostras dependentes (teste t - pareado), segundo Magalhães e Lima (2011): 

 

 

As medidas tomadas antes e após a intervenção realizada 
serão representadas pelas variáveis aleatórias  e , 

respectivamente. Desta forma, o efeito produzido pode ser 
representado, par o i-eximo indivíduo, pela variável 

. Suponho, para ;  

 , 

queremos testar as hipótese:  
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 (a intervenção não produz efeito) 

 (a intervenção produziu algum efeito),  

Sendo que a hipótese alternativa pode também ser unilateral 
(MAGALHÃES e LIMA, 2011, p.312).  

 

  

 

De outra forma, como afirmam Magalhães e Lima (2011, p. 277): “Se a 

variável de interesse, além de ter variância desconhecida, não tiver densidade 

Normal, é necessário utilizar técnicas não paramétricas para a realização do 

teste de média”.  

 

Nesse sentido, propomos utilizar a Estatística Não Paramétrica, como 

um recurso de análise das informações.  Porque não requer um modelo 

populacional e não exige uma quantidade numerosa de hipóteses, levando em 

consideração que esse recurso, também, mune a metodologia da Engenharia 

Didática Clássica de um tratamento que atende a prerrogativa da 

falsificabilidade do método científico de Popper.   

 

Dessa forma, aceitamos as proposições de Popper de que os problemas 

da demarcação e da indução se constituem num só, ou melhor, que entre eles 

há uma estreita ligação, e também que o método da Ciência é a atitude crítica. 

O método indutivo, supostamente legitimado por longas sequências de 

observações e experimentações, não pode, segundo Popper, fornecer um 

critério de demarcação satisfatório. Popper afirma que a indução válida, ou 

seja, legitimada por longas sequências de repetidas observações, não pode 

garantir generalizações ou inferências verdadeiras. Conclui que a indução dá 

origem a teorias apenas prováveis e não certas.  

 

Para Popper, a validação científica ocorre por conjecturas (resultado de 

análise a priori da fase experimental) e refutações (resultado de análises a 

posteriori da fase experimental). O método analisado nesta seção, a 

Engenharia Didática Clássica, para o qual se pretende apresentar uma 

proposta de refinamento para seus parâmetros de inferência e validação 

científica, não é adequado ao modelo indutivo, e mesmo que caracterizado por 
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apresentar as fases de análise a priori e a posteriori, não é adequado ao 

critério de falsificabilidade. São esses argumentos que justificam nossa 

proposta de utilização dos testes da Estatística Não Paramétrica, como recurso 

alternativo que agregue testabilidade ao método da Engenharia Didática 

Clássica.  

 

A Engenharia Didática Clássica caracteriza-se por ser um método 

qualitativo de pesquisa-ação que rejeita o método da Estatística Clássica 

Paramétrica, caso controle ou grupos experimentais e grupos testemunha.  A 

abordagem das análises dos dados é comparativa. Elas são realizadas 

confrontando-se expectativas, experimentação e resultados, e a validação 

dessas análises é interna. Essas características possibilitam o emprego da 

Estatística Não Paramétrica, que não necessita de um modelo populacional, 

não exige hipóteses rigorosas ou em quantidade muito numerosa sobre os 

parâmetros e pode ser aplicada a pequenas amostras. E, no âmbito da 

Estatística Não Paramétrica, vamos indicar o uso do teste de Wilcoxon (antes e 

depois) por ser “o método mais adaptado ao tipo de pesquisa em Engenharia 

Didática (SPAGNOLO, 2005, p. 5)”. E ainda para facilitar os procedimentos de 

cálculo, propõe-se o emprego do programa livre de estatística (Projeto-R). 

 

A Figura 12 de um fluxograma das iterações do processo da Pesquisa-

Ação da Engenharia Didática Clássica em Carneiro (2005, p. 117) indica o que 

acabamos de expor. 
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Figura 12 - Fluxograma das Iterações do processo da Engenharia Didática Clássica 

 

Fonte: Carneiro (2005, p. 117) 

1. Tema e campo de ação Justificativa 

     2.   Análises Prévias Níveis: 
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 e 
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depoimentos; diários 

de alua.  

6.  Análise a posteriori 
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O Teste Wilcoxon, como todo teste estatístico clássico, admite rejeição 

da hipótese testada. A expectativa é que esse teste agregue mais uma 

funcionalidade à metodologia da Engenharia Didática Clássica. Assim, 

tornando-a mais eficiente e precisa, para o tratamento de pequenas amostras, 

atendendo a prerrogativa da falsificabilidade do método científico, isto é, “o 

critério de que o estatuto científico de uma teoria é a falsificabilidade, ou 

refutabilidade, ou a testabilidade” (POPPER, 2006, p. 60). A Figura 13, uma 

adaptação do fluxograma que se encontra em Spagnolo (2005, p. 5), apresenta 

um resumo dessas ideias. 

 

 

Figura 13 - Agregação do Teste Wilcoxon à Engenharia Didática Clássica 
 

Análise de uma situação didática a priori

Representações 

Epistemológicas
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comportamentos 

esperados

Análise Estatística: 

Método adaptado 

ao tipo de pesquisa.

Análise Qualitativa: 

entrevistas 

individuais, 

entrevistas aos pares, 

câmara de vídeo. 

Outros recursos de 

acordo com o 

problema de pesquisa.

Análise a posteriori

Testabilidade: 

TESTE WILCOXON

Conjecturas 

(Expectativas)

EXPERIMENTAÇÃO

 

Fonte: Uma adaptação a partir Spagnolo (2005, p. 5). 

 

 

 

Os modelos estatísticos, segundo Spagnolo (2005), trazem à pesquisa 

em Educação Matemática possibilidade de transferência de experiências bem 

sucedidas em outras áreas. Não obstante, é necessária uma profunda reflexão 

teórica a fim de que o uso desses modelos possa resultar em benefício. É 
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necessário um estudo amplo que considere as diversas abordagens 

estatísticas para poder obter resultados confiáveis. 

Pesquisa em Educação Matemática a coloca como um alvo 

paradigmático em relação a outros paradigmas de pesquisa em Ciências da 

Educação, em que são usados tanto o paradigma dessa disciplina, objeto da 

análise, quanto o paradigma das Ciências Experimentais. Pesquisa em 

Didática pode ser considerada uma espécie de epistemologia experimental. 

Uma das ferramentas fundamentais proposta pela Engenharia Didática 

Clássica é a análise a priori de uma situação didática, o que significa a análise 

das representações epistemológicas, históricas - epistemológicas e das 

expectativas comportamentais (SPAGNOLO, 2005, p. 2-3). 

 

É fato que, na maioria das vezes, quando se aplica a metodologia da 

Engenharia Didática Clássica, não é possível fazer suposição a repeito da 

forma das distribuições envolvidas. Assim, Bussab e Morettin (2002) afirmam 

que podemos abordar o caso de variáveis qualitativas ordinais e variáveis 

quantitativas por meio do teste Wilcoxon, o qual pertencente a uma categoria 

de procedimentos chamados não paramétricos ou livres de distribuição.  

 

Na Engenharia Didática Clássica, a análise a priori é importante para 

identificar as relações entre as variáveis de pesquisa. As supostas relações 

têm como base o conhecimento prévio ou as suspeitas das condições de 

ensino e aprendizagem, como afirmaram Spagnolo et al (2007).  Aqui, vamos 

nos concentrar na aplicação de teste para verificar a qualidade da 

experimentação através da comparação entre os resultados de uma avaliação 

antes, no âmbito da análise a priori, e uma avaliação depois, na abrangência 

da análise a posteriori.  

 

O Teste Wilcoxon no ambiente computacional do programa livre de 

estatística R (www.r-project.org) torna a Engenharia Didática Clássica uma 

teoria científica refutável do ponto de vista de Popper. 
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3.4.1 Engenharia Didática Clássica e a falsificabilidade 

 

 

A teoria da Engenharia Didática Clássica foi elaborada numa analogia 

entre as ações da Didática da Matemática e as da Engenharia. Isto é,  

 

A noção de engenharia didática emergiu em didática da 
matemática no início dos anos 1980. Tratava-se de etiquetar 
com esse termo uma forma do trabalho: aquele comparável ao 
trabalho do engenheiro que, para realizar um projeto preciso, 
se apoiar sobre os conhecimentos científicos de seu domínio, 
aceita submeter-se a um controle de tipo científico, mas, ao 
mesmo tempo, se encontra obrigado a trabalhar sobre objetos 
muito mais complexos que os objetos depurados da ciência e, 
portanto de se atacar, praticamente com todos os meios que 
ele dispõe, problemas que a ciência não deseja ou não pode 
ainda se encarregar. (ARTIGUE, 1990, p. 283). 
 

 

 

Essas considerações de Artigue sobre a Engenharia Didática Clássica, 

tornam-se como um rótulo de um processo de solução de problemas práticos 

da Educação Matemática por métodos científicos e trazem na sua origem uma 

proposta de uma metodologia aberta, isto é, uma pesquisa-ação sobre os 

sistemas de ensino no âmbito da metodologia de pesquisa nessa área.  

 

Como afirma Spagnolo (2007, p. 1): 

 

 

 

Na pesquisa em Didática da Matemática, mais geralmente nas 
Ciências Humanas, vários pesquisadores utilizam de análises 
qualitativas para falsificar experimentalmente hipóteses 
formuladas a priori, isto é, na corrente contrária da 
investigação. Tal abordagem metodológica aplicada a uma 
pesquisa se demonstra na maioria das vezes insuficientes para 
analisar todas as variáveis envolvidas nos fenômenos 
contingentes do ensino/aprendizagem, embora em alguns 
casos (análises pontuais de protocolos, de vídeos, etc.) ela 
permite detectar algumas relações interessantes. Mas se o 
número de sujeitos torna-se muito volumoso, a análise 
qualitativa não é mais capaz de extrair todas as relações 
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existentes entre as variáveis envolvidas. Uma análise 
quantitativa com base estatística se imporá e será completada 
por uma análise qualitativa, essencial para uma interpretação 
contextual.  
 

 

 

Na sequência revisamos conceitos e características gerais relacionados 

à metodologia da Engenharia Didática Clássica, tendo como base Artigue 

(1990, p. 281-307), Spagnolo (2005) e Spagnolo et al. (2007). A Engenharia 

Didática Clássica se caracteriza, em relação a outros tipos de metodologias, 

pelas experimentações em classe, pesquisa-ação e pelos modos de validação 

que lhe são associados. De fato, as pesquisas que recorrem às 

experimentações em classe se situam o mais frequente numa abordagem 

comparativa, com validação externa baseada na comparação Estatística 

Clássica de procedimentos de grupos experimentais e de grupos testemunha. 

Esse paradigma não é o da Engenharia Didática Clássica, que se situa em 

outra direção, no registro dos estudos de caso em que a validação é 

essencialmente interna, fundamentada na confrontação da análise a priori com 

a análise a posteriori. Assim sendo, a nosso ver, a Engenharia Didática 

Clássica não se apresenta de modo a habilitar-se a satisfazer o critério do 

estatuto científico de Popper; pois deixa de fora o uso de recursos de métodos 

estatísticos de validação interna. E se, por exemplo, fosse agregado a ela o 

método de Teste Wilcoxon (antes e depois) da Estatística Não Paramétrica, de 

validação interna, ela se tornaria um método que favoreceria o critério de 

Popper.  

 

Popper afirma que a observação é sempre seletiva, requer um objeto 

determinado, uma tarefa definida, um interesse, um ponto de vista e um 

problema. Os objetos podem ser classificados, tornados semelhantes e 

dissemelhantes, relacionados de acordo com as necessidades e os interesses 

teóricos do problema a investigar, das conjecturas e antecipações e das teorias 

aceitas como pano de fundo, do seu quadro de referências, do seu horizonte 

de expectativas. 
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Artigue sugere que, numa Engenharia Didática Clássica, a fase de 

concepção efetue-se apoiada sobre um quadro teórico didático geral, sobre os 

conhecimentos didáticos já adquiridos no domínio estudado, mas também 

sobre certo número de análises preliminares: 1) a análise epistemológica dos 

conteúdos visados pelo ensino; 2) a análise do ensino usual e de seus efeitos; 

3) a análise das concepções dos alunos, das dificuldades e obstáculos que 

marcam sua evolução; 4) a análise do campo de restrições no qual vai se situar 

a realização didática; 5) levando-se em conta os objetivos específicos da 

pesquisa. Nas análises preliminares, o pesquisador está preocupado com 

explicações.  

 

Apesar de não ser visível nas publicações, há um processo interativo e 

seletivo realizado pelo pesquisador para servir de base à concepção da 

engenharia, são retomados e aprofundados ao longo das diferentes fases do 

trabalho, em função das necessidades sentidas, e eles são, portanto, 

preliminares somente num primeiro nível de elaboração.  

 

Na fase de análise a priori, Artigue (1988, p. 291) diz que o pesquisador 

toma a decisão de agir sobre certo número de variáveis do sistema, não 

fixadas pelos condicionantes: variáveis de comando que ele supõe sejam 

variáveis pertinentes em relação ao problema estudado. Parece-nos útil, para 

facilitar a análise de uma engenharia, distinguir dois tipos de variáveis de 

comando: as variáveis macro-didáticas ou globais, que concernem à 

organização global da engenharia; as variáveis micro-didáticas ou locais, que 

concernem à organização local da engenharia, quer dizer, à organização de 

uma seção ou de uma fase, umas e outras, podendo ser elas mesmas 

variáveis de ordem geral ou variáveis dependentes do conteúdo didático cujo 

ensino é visado. Uma das originalidades do método de Engenharia Didática 

Clássica, como foi sublinhado anteriormente, reside em seu modo de 

validação, essencialmente interno. Esse processo de validação acontece desde 

a fase de concepção, via análise a priori das situações didáticas da engenharia, 

estreitamente ligada à concepção local dessa última.  
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A análise a priori é necessária para conceber uma análise do controle do 

significado.  

 

Teoria Construtivista coloca o princípio do engajamento do aluno na 

construção de seus conhecimentos pelo intermediário da interação com certo 

milieu. A Teoria das Situações Didáticas, que serve de referência à 

metodologia da engenharia, teve, desde sua origem, a ambição de se constituir 

como uma teoria do controle das relações entre sentido e situações. O objetivo 

da análise a priori é, portanto, determinar em que medida as escolhas 

efetuadas permitem controlar os comportamentos dos alunos e os significados 

desses. Para isso, ela vai se fundar sobre hipóteses e são essas hipóteses 

para as quais a validação estará, em princípio, indiretamente em jogo, na 

confrontação operada na quarta fase entre análise a priori e análise a 

posteriori. 

 

Outra fase da Engenharia Didática Clássica é a experimentação que é 

clássica, segundo Artigue. Para essa pesquisadora, essa fase é seguida de 

uma fase de análise dita a posteriori que se apoia sobre o conjunto dos dados 

recolhidos na experimentação: observações realizadas em sessões de ensino, 

mas também produção dos alunos em classe ou fora dela. As informações são 

com frequência, completadas por outras obtidas com emprego de outras 

ferramentas de pesquisa: questionários, entrevistas individuais ou em 

pequenos grupos realizados em diversos momentos do ensino ou após. E, 

como indicamos a confrontação das duas análises, análise a priori e análise a 

posteriori, fundamenta essencialmente a validação das hipóteses da pesquisa. 

 

 Segundo, Artigue, o processo de validação interna, que está aqui em 

jogo, não cai na armadilha usual das validações estatísticas, associadas a 

experimentações em classe, que consiste em se fundamentar implicitamente 

no princípio de que as diferenças mensuráveis constatadas estão ligadas às 

variáveis de comando sobre as quais nós jogamos para diferenciar classes 

experimentais e classes testemunhas. Nós não suscitamos, no parágrafo 

precedente, certas questões ligadas à validação interna, mas ao citado critério 

do estatuto científico de Popper.  



 

129 
 

 

Popper afirma que há na atitude dogmática uma tendência para verificar 

e confirmar as nossas leis e, dessa forma, negligenciar as refutações. Na 

atitude crítica temos uma distinção em relação à atitude dogmática; a atitude 

crítica é traduzida pela modificação das leis, esquemas e quando possível 

testá-las e refutá-las. Assim, a atitude crítica é identificada, pela atitude 

científica, enquanto que a atitude dogmática, é uma característica de uma 

atitude pseudocientífica, uma atitude primitiva. A atitude primitiva tem sua 

função lógica porque a atitude crítica precisa ter como ponto de partida a 

revisão. Para a Ciência, se deve começar pela crítica à atitude dogmática, aos 

mitos e não pelas observações e nem pelas experiências. A tradição da atitude 

científica é necessariamente crítica porque, quando se transmite suas teorias, 

também se transmite a atitude crítica em relação a elas. A atitude livre de 

discussão das teorias tem como objetivo descobrir seus pontos fracos no 

sentido de aperfeiçoá-las, e esses pontos só podem ser encontrados nas 

consequências lógicas mais remotas que delas se possam derivar. O método 

de ensaio e erro ou da conjectura e refutação é um procedimento racional da 

tarefa de testar as teorias. 

Como afirma Spagnolo (2005), numa perspectiva semiótica, a análise do 

conhecimento disciplinar permite a gestão de conteúdos com referência às 

dificuldades e equívocos de comunicação do referido conteúdo. Essa posição 

não é muito original no que diz respeito às Ciências Humanas, porém 

representa uma verdadeira inovação para as disciplinas técnicas e científicas. 

Em qualquer caso, uma situação didática constitui um problema para o aluno 

resolver, como um problema tradicional (ou seja, no quadro científico ou 

matemático) ou uma estratégia para organizar melhor o conhecimento para se 

adaptar a uma situação. 

 

Uma boa situação didática é o que, com relação ao conhecimento em 

formação, permite a melhor formulação em termos ergonômicos. As variáveis 

da situação didática são todas as possíveis variáveis que intervêm no processo 

pedagógico. As variáveis didáticas são aquelas que permitem uma mudança de 

comportamentos dos alunos. As variáveis didáticas são, portanto, um 

subconjunto das variáveis da situação didática.  
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Podemos conjecturar e testar nossas hipóteses por meio de modelos de 

confiança e desenvolvimento de pesquisas experimentais, como defende 

Spagnolo (2005). Por modelos de confiança, queremos dizer os modelos que 

permitem a possibilidade de fazer previsões sobre os fenômenos didáticos, 

esclarece o autor. Um bom modelo deve possibilitar a comunicação dos 

resultados hipotéticos (conjecturas confiáveis, mas refutáveis) da pesquisa 

para a comunidade de professores por meio de sólida argumentação, como 

uma análise a priori e ferramentas estatísticas. Esse modelo deve ser capaz de 

antecipar conclusões. 

 

Os problemas relativos à comunicação em uma disciplina específica 

podem incluir, como defende Spagnolo (2005, p. 2-4): 

 

 

• Preparação das situações didáticas adequadas; 
• A análise dos erros e obstáculos derivados dos processos 
comunicativos; 
• Ferramentas para uma compreensão mais profunda e melhor 
dos processos comunicativos; 
• Ferramentas para a preparação de situações didáticas; 
• Uma hipótese falsificável que pode ser submetida a um 
exame experimental e submetida à prova por tentativas 
sistemáticas de descobrir-lhe falhas. 

 

 

 

3.4.2 Complementaridade entre Engenharia Didática Clássica e a 

Estatística Não - paramétrica 

 

Como vimos, segundo Artigue, o processo de validação interna não usa 

as validações estatísticas associadas a experimentações em classe mas, o 

processo de validação interna da Engenharia Didática Clássica o qual tem sua 

equivalência no âmbito da Estatística Não Paramétrica.  Amostras dependentes 

é o conceito equivalente, pois com amostras dependentes ou amostras 

emparelhadas ou, também, amostras ligadas, obtemos dois valores, um valor 
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Antes e outro Depois para indivíduos das amostras que apresentem a mesma 

característica. Dessa forma, há uma relação de complementaridade entre a 

Engenharia Didática Clássica e a Estatística Não Paramétrica, isto é, duas 

descrições complementares da mesma realidade, a primeira qualitativa e a 

outra quantitativa. Assim, consideramos que como afirma Capra(2011, p.170): 

“Cada representação é necessária para se obter uma descrição integral da 

realidade [...].” 

Segundo Spagnolo (2005), uma pesquisa didática nos leva a coletar 

informações elementares, que, em geral, revelam o comportamento de um 

aluno em uma situação. Dessa forma os dados estatísticos são constituídos por 

aluno, situação e comportamento. Spagnolo (2005) refere-se às diferenças do 

uso estatístico pelo professor e pelo pesquisador. Para ele, o professor tem 

que tomar muitas decisões e de forma rápida de modo a poder corrigi-las caso 

as mesmas não sejam adequadas. Considera também que o professor não 

pode esperar resultado do tratamento estatístico para todas as suas perguntas. 

O pesquisador, no entanto, segue um processo inverso, pois deve procurar 

entender que hipóteses correspondem às questões que interessam; que dados 

devem ser coletados; que tratamentos devem ser utilizados e quais são as 

conclusões. 

3.3.1. Construção de um teste de hipótese adequado à Engenharia 

Didática Clássica 

 

Afirma Gillies (2009) que a abordagem de Popper tem sido fortemente 

justificada pela prática da Estatística Clássica. No algoritmo da Análise 

Estatística Implicativa, para Spagnolo et al. (2007), é construído um teste de 

hipóteses que segue a teoria da Estatística Clássica, numa abordagem 

paramétrica. Na construção do referido teste é utilizada principalmente a 

distribuição de probabilidade binomial com parâmetros n e p, sendo n ensaios 

de Bernoulli independentes e p a probabilidade desses ensaios , Magalhães  

(2011, p.83) define o modelo binomial da seguinte forma: 

 

 

Seja   o número total de sucesso obtido, na realização de n 

ensaios de Bernoulli independentes. Diremos que   segue o 
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modelo Binomial com parâmetro  e  e função de 

probabilidade é dada por:  

 

A notação utilizada será . 

 
 
 

 
Também nesse teste  é utilizada a distribuição de Poisson com um único 

parâmetro. Magalhães (2011, p. 89) define o modelo de Poisson: 

 

 

Uma variável   segue o modelo de Poisson de parâmetro , 

, se sua função de probabilidade for a seguinte:  

 

Usamos a notação . O parâmetro  indica a 

taxa de ocorrência por unidade de medida. 
 
 
 
 
 

 Essas distribuições são utilizadas no teste por meio de método de 

convergência em distribuição para o modelo Normal, por meio do Teorema 

Central do Limite. Observamos que o uso do Teorema Central do Limite,  tem 

como consequência as suas respectivas restrições, como afirma Magalhães 

(2011, p. 341):  

 

 

[...] Teorema Central do Limite tem a restrição de tratar com 
variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas 
e com a existência de variância finita. No caminho da sua 
generalização, removemos a necessidade das variáveis serem 
identicamente distribuídas, mas acrescentamos uma condição 
para assegurar que cada variável faça, quando n é grande, 
uma contribuição relativamente pequena à soma 

.  

 
 
 
 

 

Consideramos que os testes paramétricos e a Análise Estatística 

Implicativa estão mais adequados à macro-engenharia didática, casos nos 

quais temos um volume grande de dados. Como observamos, os testes 
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paramétricos exigem suposições sobre a natureza ou forma das distribuições 

envolvidas e um grande número de dados; os métodos não paramétricos não 

dependem de tais exigências. Por isso os testes de hipóteses não paramétricos 

são mais adequados à micro-engenharia didática, na qual o número de dados é 

pequeno. E, como afirma Artigue (1988), as investigações em micro-

engenharia didática são mais fáceis de iniciar na sala de aula. 

 

A Estatística Clássica, particularmente a Estatística Não Paramétrica, 

adota, para testar uma hipótese, uma especificação de uma região de rejeição 

e considera a hipótese em teste como refutada se o valor observado do teste 

estatístico estiver incluído na região de rejeição por meio  do nível de 

significância  ou nível descritivo. Magalhães e Lima (2011,p. 279) afirmam 

que: 

 

 

Ao realizarmos um teste de hipótese, partimos de um dado 
valor de , prefixado, para construir a regra de decisão. Uma 

alternativa é deixar a cargo de quem vai utilizar as conclusões 
do teste  a escolha do valor para a probabilidade , que não 

precisará ser fixado a priori. A ideia consiste em calcular, 
supondo que a hipótese nula seja verdadeira, a probabilidade  
de se obter estimativas mais favoráveis ou extremas (à luz da 
hipótese alternativa) do que está sendo fornecido pela amostra 
.  Esta probabilidade será o nível descritivo, denotado por  

(ou P-valor). Valores pequenos de  evidenciam que a 

hipótese nula é falsa pois, sendo a amostra nossa ferramenta 
de inferência sobre a população, ela fornece uma estimativa 
que teria probabilidade muito pequena de acontecer, se  

fosse verdadeira . O conceito do que é “pequeno” fica a cargo 
do usuário, que assim decide qual  utilizar para comparar com 

o valor obtido . 
 

 

 

Um exemplo de teste de hipótese que será utilizado nesta secção  é  o 

teste de postos com sinais Wilcoxon (antes e depois), pares combinados ou 

dados pareados da Estatística Clássica Não Paramétrica, esse teste pode ser 

considerado como metodologia equivalente à metodologia de falsificação 

defendida por Popper. A definição do teste de postos com sinais de Wilcoxon é 

apresentada por Triola (2008, p. 550): 
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O teste de posto com sinais de Wilcoxon é um teste não - 
paramétrico  que usa os postos de dados amostrais compostos 
de pares combinados. É usado para testar a hipótese nula de 
que a população de diferenças tem mediana nula, de modo que 
as hipótese  nula e alternativa são:   

  : Os pares de dados têm diferenças que vêm de uma 

população com mediana igual a zero. 

  : Os pares de dados têm diferenças que vêm de uma 

população com mediana diferente de zero. 
    

 

 

 

3.4.3 Engenharia Didática Clássica e o Teste Wilcoxon  

 
A Educação Matemática tem aspectos de uma ciência de 

comportamento e a metodologia da Estatística Não Paramétrica, e suas 

técnicas de testes de hipóteses, particularmente o teste de Wilcoxon, é 

aplicada aos dados de Ciências Sociais, Psicologia e Ciências do 

Comportamento (SIEGEL, 1977). Assim sendo, consideramos que o teste de 

Wilcoxon (antes e depois) de amostras emparelhadas, isto é, duas amostras 

que são dependentes, no sentido de que os valores dos dados se 

correspondem aos pares, é um teste adequado para agregar a validação 

interna da Engenharia Didática Clássica – da confrontação das duas análises, 

a priori e a posteriori –, a falsificabilidade, ou refutabilidade, ou testabilidade 

defendida por Popper. A Figura 14 ilustra de forma sintética a agregação do 

Teste Wilcoxon. 
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Figura 14 - Visão Geral da nossa Proposta 
 
 

 

 

Fonte: Uma adaptação de – Carneiro (2005, p. 117). 

 

 

 

Siegel (1977) define que a prova de Wilcoxon é extremamente útil para 

os cientistas do comportamento. Com dados sobre o comportamento, não são 

raros os casos em que pesquisador pode: a) dizer qual membro de um par é 

“maior do que” o outro; b) dispor as diferenças a partir da ordem de seu valor 

absoluto. Isto é, o pesquisador pode fazer o julgamento do tipo “maior do que” 

entre os resultados  – diferença entre depois e antes – em qualquer par, bem 

como fazer esse julgamento em relação às diferenças relativas a dois pares 

quaisquer. “Dispondo de tais informações, o pesquisador pode aplicar a prova 

de Wilcoxon”. (SIEGEL, 1977, p. 84). Nosso interesse no teste Wilcoxon não 

está em seu aspecto teórico desenvolvido em Siegel, e sim em sua aplicação 

na Engenharia Didática Clássica. Para atingir esse objetivo utilizaremos um 
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algoritmo representado pela função “wilcox.test” presente no programa livre R 

(www.r-project.org) (VERZANI, 2010).  

 

Abaixo será apresentado um exemplo ilustrativo, para além dos 

procedimentos pertinentes à Engenharia Didática Clássica,  vamos considerar,  

hipoteticamente,  que foi realizado um pré-teste, representado pelo vetor antes,  

e um pós-teste, representado pelo vetor depois. Essa metodologia do pré-teste 

/ pós-tese é frequentemente utilizada em pesquisa para verificar algum tipo de 

intervenção, que no caso da Educação Matemática  está relacionada com 

aprendizagem,  como observam Singer et al (2012, p. 73):  

 

 

Estudo do tipo pré-teste / pós-teste são frequentemente usados 
em áreas como Biologia, Medicina, Odontologia e Psicologia, 
entre outras. O objetivo, em geral, é avaliar o efeito de algum 
tipo de intervenção ( um tratamento, por exemplo) na 
distribuição de alguma resposta. O procedimento utilizado para 
sua concretização consiste na observação da variável resposta 
antes e depois da intervenção. 

 

 

 

Apresentamos a seguir a mecânica da função “wilcox.test” (VERZANI, 

2010), por meio de um exemplo fictício em que antes, depois  e a diferença 

entre depois e antes    [ ]  são representados pelos vetores 

linha definidos a seguir no formato de entrada de dados do programa R e os 

resultados da função do programa R summary ( Min= mínimo dos valores, 

1stQu = 1º quartil, Median= mediana, Mean= média, 3rQu = 3º quartil, Max = 

máximo dos valores), a função summary  apresenta estatísticas descritivas: 

 

Antes = c (3, 5, 8, 7, 6, 4, 3, 2)  

Depois = c(6.9, 7.5, 9.2, 9.5, 10, 6.2, 6.6, 8) 

 = c ( 3.9, 2.5, 1.2, 2.5, 4.0, 2.2, 3.6, 6.0) 

Os resultados de summary para Antes, Depois,  temos:  

Summary (Antes) 

Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

http://www.r-project.org/
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   2.00    3.00    4.50    4.75    6.25    8.00 

Summary (Depois) 

Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  6.200   6.825   7.750   7.988   9.275  10.000 

Summary (di) 

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  

  1.200   2.425   3.050   3.238   3.925   6.000 

Para o teste Wlicoxon no programa R, temos:  

 

 

A título de ilustração, apresentamos uma simulação que envolve a 

possibilidade, qual seja: maior.  E nosso interesse é observar os resultados 

antes e depois e compará-los para saber se há diferença, ou melhor, se a 

situação depois é significativamente maior do que a situação antes, isto é, 

queremos saber se uma particular intervenção foi eficaz em termos de um 

melhor aprendizagem de Matemática, por exemplo. De uma forma mais 

completa,  novamente, apresentamos a seguir, nas Figuras 15, 16 e 17, a 

inclusão de dados e saídas do R:  

 

Primeiro, apresentaremos os resultados do teste de hipótese por meio 

da função Wilcox.tst com o seguinte formato:  

 

wilcox.test  (Depois,Antes, paired = TRUE, alternative = "greater") 

 

        Wilcoxon signed rank test with continuity correction 

 

data:  Depois and Antes  

V = 36, p-value = 0.007074 

alternative hypothesis: true location shift is greater than 0  

 

Observamos que V, na notação de Magalhães e Lima (2011) seria , 

isto é, o valor da estatística do teste calculado por meio das observações.  O 

parâmetro paired = TRUE da função wilcox.test indica que as amostras são 
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relacionadas e o parâmetro alternative = "greater" indica que a hipótese 

alternativa é maior do que zero.  

 

 
Figura 15 - Gráfico de Caixa gerado pelo R 

 

 

                  Fonte: o autor 

 

 

Na Figura 16, os gráficos boxplot (Antes) e boxpot (Depois) representam 

visualamente  o comportamento das variáveis, e indicam uma grande diferença 

entre elas. 

 

Uma segunda forma para a aplicação de aplicação da função wilcox.test 

é seguinte: 

 

wilcox.test (Depois - Antes, alternative = "greater") 

 

        Wilcoxon signed rank test with continuity correction 

 

data:  Depois - Antes  

V = 36, p-value = 0.007074 

alternative hypothesis: true location is greater than 0  
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Mensagens de aviso perdidas: 

In wilcox.test.default(Depois - Antes, alternative = "greater") : 

  não é possível computar o valor de p exato com o de desempate 

 

 

Figura 16 - Boxplot de  

 

                                        Fonte: o autor 

 

 

Na Figura 16, o gráfico boxplot de  indica que a 

mediana de .  

 

A função wilcox.test do programa R testou a hipótese: diferença entre a 

situação antes e depois é igual a zero, isto é, : a mediana de 

 é igual a zero, isto é, a experimentação aplicada não 

surtiu um efeito positivo de melhora, ou da situação antes, contra a hipótese 

alternativa,  : a mediana de   , isto é,   a mediana da 

diferença entre antes e depois ser maior que zero. O que estamos verificando é 

se uma particular intervenção melhorou a aprendizagem por meio de um teste 

de hipóteses.  

 

 Portanto, como o , nível descritivo do teste, é representado no 

programa R pelo p-value, ou P-valor = 0.007074, assim esse P-valor pequeno 

evidencia “que a hipótese nula é falsa, pois, sendo a amostra nossa ferramenta 

de inferência sobre a população, ela fornece uma estimativa que teria 

probabilidade muito pequena de acontecer, se  fosse verdadeira”, como foi 

observado em Magalhães e Lima (2011, p. 279). Nesse sentido, esse resultado 
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indica que a experimentação surtiu efeito significativo na situação depois.  Por 

meio do gráfico apresentado na Figura 5, Boxplot de , 

podemos visualizar o resultado do teste de hipótese Wilcoxon,  em 

summary( ), observamos que a mediana de  é maior que zero e seu valor é  

3,05.    Da mesma forma, quando analisamos o gráfico boxplot, vemos que há, 

também, uma nítida diferença entre as situações. Para melhorar a análise dos 

dados ainda podemos usar dendrogramas. O dendrograma  é uma visualização 

de todos os dados e indica a formação de grupos e valores discrepantes 

(outliers).  A Figura 17 mostra como podemos fazer uso do R para plotar 

dendrogramas. 

 

 

Figura 17 - Tela de entrada de dados no R para gerar dendrogramas 
 

 

           Fonte: o autor  

 

 

Os dendrogramas representados nas Figuras 18 e 19,  apresentam uma 

relação de similaridade entre os alunos fictícios. Podemos observar, 

comparando as Figuras 18 e 19, que, após os “alunos” serem submetidos à 

situação didática engendrada, ocorreu uma maior homogeneização do 

desempenho da turma. Ocorreu também um rearranjo nos resultados obtidos 

após a realização das atividades didáticas 
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Figura 18 - Situação inicial 
 

Figura 19 - Situação final 

 

Fonte: o autor 

 

Fonte: o autor 

 

                                   

 

                                                                                           

Figura 20 - Desempenho 
 

 

                Fonte: o autor 
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Em relação ao desempenho, representado na Figura 20,  dos “alunos” 

durante o processo pedagógico, observamos que os “alunos” 3 e 4, que 

correspondem aos pares (8, 9.2) e (7, 9.5), respectivamente,  apresentam o 

mesmo comportamento; os “alunos” 1 e 7, que correspondem aos pares (3, 

6.9) e (3, 6.6), respectivamente, apresentam, também, com medidas diferentes, 

comportamentos parecidos. O resultado mais importante captado pelo 

dendrograma é o comportamento do “aluno” 5, que corresponde ao par (6, 10); 

esse “aluno”, submetido à metodologia da Engenharia Didática Clássica, 

obteve, na segunda avaliação, após a experimentação, a nota máxima. 

 

O que acabamos de apresentar é uma simulação para mostrar a 

utilização do Teste Wilcoxon no programa livre R, e uma análise descritiva 

usando um dendrograma para identificar algumas relações implicativas. Por 

razões complementares, fazemos a combinação de um método quantitativo 

com um método qualitativo, por meio da agregação do teste Wilcoxon e da 

análise descritiva do dendrograma à metodologia da Engenharia Didática 

Clássica, respectivamente. Lembramos que na metodologia da Engenharia 

Didática Clássica são desenvolvidas as seguintes fases: 1) análises 

preliminares; 2) concepção e análise a priori das situações didáticas da 

engenharia; 3) experimentação; 4) análise a posteriori e avaliação. 

 

O que propomos é introduzir, na fase 2, uma avaliação que chamaremos 

de antes e, na fase 4, outra avaliação que chamaremos de depois. Na 

Engenharia Didática Clássica há confronto das duas análises, a priori e a 

posteriori, que se funda essencialmente na validação das hipóteses envolvidas 

na investigação. Com a aplicação do Teste Wilcoxon vai ocorrer a agregação à 

Engenharia Didática Clássica da propriedade da falsificabilidade, ou 

refutabilidade, ou testabilidade, segundo critério do estatuto científico de 

Popper. 
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3.4.4  Alguns resultados preliminares 

Falsear a metodologia da Engenharia Didática Clássica, uma estratégia 

qualitativa,  não significa deixar de reconhecer o grande valor e seu poder de 

explicação que tem no âmbito da Educação Matemática. 

 

Um grande poder de explicação da Engenharia Didática Clássica está 

nas análises prévias, como Artigue relacionou: análise epistemológica dos 

conteúdos visados pelo ensino; a análise do ensino habitual e dos seus efeitos; 

a análise das concepções dos alunos, das dificuldades e obstáculos que 

marcam a sua evolução; a análise do campo de constrangimentos no qual virá 

a situar-se a realização didática efetiva e a investigação. E tão importante 

quanto as análises prévias é a análise a priori, quando são formuladas as 

hipóteses que serão verificadas na análise a posteriori.  

 

Popper propõe que precisamos testar nossas teorias para que 

possamos aprender com nossos erros e conhecer melhor os nossos objetos de 

estudo e considerar, também, que não procuramos teorias altamente 

prováveis, mas sim explicações. 

 

A análise descritiva do dendrograma explicita o comportamento dos 

dados no processo de experimentação. A combinação de métodos feita por 

razões complementares, isto é, método de Teste Wilcoxon, agregado à 

metodologia da Engenharia Didática Clássica, traz a essa metodologia um 

aspecto de testabilidade da validação interna, sem perda do seu grande poder 

de explicação. A utilização do programa livre R torna automática a aplicação do 

teste e democratiza e difunde a informação. O uso de um programa livre e 

gratuito, como o R, possibilita o uso para um público mais amplo; portanto é um 

difusor de tecnologias, agregando então mais esse valor.  
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CAPÍTULO 4  
 

CONJUNTOS DIFUSOS E APLICAÇÕES 

 

 

 

 

A Teoria dos Conjuntos Difusos é uma ramificação da Teoria Clássica 

dos Conjuntos. A partir dos artigos de Zadeh (1965, 1968, 1971, 1975, 1995) e 

do livro de Nguyen & Walker (1997), apresentaremos alguns resultados 

relevantes da Teoria dos Conjuntos Difusos, ou Lógica Difusa,  de uma 

maneira intuitiva.  O conceito de conjunto difuso (fuzzy) foi definido por Zadeh 

(1965). Zadeh observou que, na maioria das vezes, os objetos encontrados no 

mundo real não satisfazem de modo preciso a critérios de pertinência previstos 

na Teoria Clássica dos Conjuntos. Nesse sentido Abar (2010, p. 2) afirma que:  

A teoria dos conjuntos “fuzzy” se baseia no fato de que os conjuntos do mundo 

real não possuem limites precisos. De forma alternativa à Teoria Clássica, 

nasce a noção de conjunto difuso (fuzzy) para a qual se define uma relação de 

graus de associativismo e não de pertinência, como no caso anterior. A Figura 

21, como apresenta Ross (2010, p. 26), citado por Baleeiro (2007, p.7), ilustra a 

diferença entre a relação de pertinência ao um conjunto na Teoria Clássica dos 

conjuntos e na Teoria dos Conjuntos Difusos (Fuzzy). 

 

Figura 21 - Conjunto Clássico e Conjunto Difuso 
 

                  

                      Fonte: Ross (2010, p. 26), citado por Baleeiro (2007, p.7). 
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Como analisa Baleeiro (2007, p.7): 

 

 

A Figura 21 ilustra essa diferença entre os conjuntos clássicos 
e difusos. Observa-se que para conjuntos clássicos as únicas 
possibilidades para um elemento são pertencer (elemento a) e 
não pertencer (elemento b) ao conjunto A. Já no caso de um 
conjunto difuso as fronteiras do conjunto A são mais amenas, o 
que permite incluir a ideia de se ter um elemento como 
parcialmente membro do conjunto A. 

 

 

 

Bassanezi (2004), numa proposta de elaboração de um modelo no 

âmbito das modelagens como método de ensino de Matemática, considera que 

a teoria dos conjuntos difusos é uma alternativa aos modelos estocásticos para 

modelar populações cujos elementos são heterogêneos relativamente a 

algumas características no processo evolutivo. Bassanezi (2004, p. 360) 

apresenta:  

 

 

 

Por exemplo, se temos uma população de fumantes num 
instante , sujeito a alguma taxa de mortalidade, podemos 

querer saber como estará composta esta população no futuro. 
Se, consideramos que cada indivíduo desta população é 
simplesmente fumante ou não fumante o problema pode ser 
resolvido com um modelo determinístico, tomando 
separadamente ambas as populações. Por outro lado, se 
temos inicialmente uma distribuição de probabilidades dos 
fumantes desta população, podemos usar um modelo 
estocástico para estudar a evolução desta distribuição inicial. 
Agora, se a característica de ser fumante depende da 
quantidade de cigarros que se fuma diariamente, qualidade dos 
cigarros, intermitência do ato de fumar etc., devemos 
caracterizar também o grau de ser fumante. Neste caso, cada 
indivíduo pertence à população de fumantes com um grau 
específico de pertinência.  Se não fumar, seu grau de 
pertinência é zero – se fuma 3 carteiras diárias podemos dizer 
que é um fumante de grau 1. 
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Nesse sentido, Suleman (2009, p. 20) considera que: 

 

 

[...] em muitos problemas da vida real, quer por razões que se 
prendem com a forma como estão definidos os conjuntos ou 
classes quer pela natureza híbrida dos próprios objetos em 
análise, não é,  possível incluir esses objetos, com rigor, numa 
única classe. A sua “fisionomia” apresenta aspectos que lhes 
conferem uma pertença parcial ou graus de associativismo – 
Grade of  Membership (GoM) – a mais de uma classe. 
Neste sentido, parece oportuno considerar a generalização do 
conceito de função indicadora de uma classe  ou conjunto que 
a cada objeto associa um número real do intervalo , o qual 

representa o grau de compatibilidade do objeto com a classe. 
A aplicação recebe o nome de função de associativismo ou 
função GoM do conjunto [...] 
 
 
 
 
 

Diferente de Bassanezi (2004), Spagnolo e Gras (2004) consideram a 

teoria dos conjuntos difusos como uma nova abordagem para a classificação 

no âmbito da Análise Estatística Implicativa, isto é, uma implicação difusa 

(fuzzy). Enquanto Bassanezi (2004) utiliza a teoria dos conjuntos difusos para o 

ensino de Matemática por meio da modelagem, Spagnolo e Gras (2004) 

utilizam num método de pesquisa em Educação Matemática, representado pela 

Análise Estatística Implicativa. Nas palavras de Spagnolo e Gras (2004, p.425): 

 

 

[...] Essa nova perspectiva epistemológica apresenta 
possibilidades de aplicações interessantes. A implicação de 
variáveis de intervalo de Gras não é nem completamente 
descritivo nem completamente inferencial. Estamos na 
presença de uma nova abordagem epistemológica a implicação 
fuzzy.  
[...] O ponto de vista preferido por Zadeh é o linguístico. Ele 
considera as relações linguísticas. Tal abordagem é muito 
próxima do comportamento humano e permite um melhor 
desempenho na implementação de sistemas especialistas. 
 
 
 
 
 

Na Teoria Clássica dos Conjuntos, conjuntos não difusos, a associação 

dos elementos a um conjunto é binária, isto é, o elemento pertence ou não ao 
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conjunto, enquanto que na teoria dos conjuntos difusos há uma avaliação 

gradual da adesão do elemento ao conjunto, como foi considerado por 

Suleman (2009, p.20). Os conjuntos não difusos podem ser associados a 

noção de número natural, como é definido por Thom (1988, p. 227) :  

 

 

 

A noção de número natural provém diretamente da 
necessidade – provavelmente comercial – de contar objetos 
materiais distintos, tais como frutos, ovos, pedras, cabeça de 
gado, homens ... Esses objetos devem a sua individualidade ao 
fato de cada um deles ser espacialmente delimitado do mundo 
exterior por uma fronteira fechada, relativamente estável, e de 
o interior de cada um dos domínios assim delimitados ser 
conexo: um pedaço de giz é conexo, é um objeto, partamo-lo 
em dois: há agora dois componentes conexos para o material 
giz, portanto dois objetos. 
 
 
 

 
 

A lógica de conjunto difuso, ou simplesmente lógica difusa, tem como 

objetivo representar o pensamento humano, ou seja, dar a ele uma 

representação mais aproximada, ou melhor, ligar à linguística e à inteligência 

humana. A título de ilustração, é apresentado na Figura 22, a seguir, um 

exemplo de conjunto difuso gerado no ambiente do programa R por meio do 

pacote “e1071” (MEYER; HORNIK, 2009, p.37):  

 

Figura 22 - Conjunto difuso gerado no ambiente do programa R 
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Fonte: Programa R por meio do pacote “e1071” (MEYER; HORNIK, 2009, 37). 
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Esse exemplo apresenta uma característica fundamental dos conjuntos 

difusos que é a não definição clara de sua fronteira ou, de outra maneira, um 

conjunto difuso apresenta delimitação incerta. 

 

Inicialmente destacamos que algumas áreas de conhecimento 

privilegiam o uso de metodologias quantitativas em suas pesquisas de 

conjuntos difusos, e que outras como aquelas ligadas às Ciências Humanas, 

como a Educação Matemática, por exemplo, têm ultimamente privilegiado o 

uso de metodologias qualitativas para analisar conjuntos de dados difusos. 

Como já está ilustrado, os conjuntos difusos são aqueles cujas fronteiras são 

tênues e quase imperceptíveis (ARAÚJO e IGLIORI, 2012).   

 

No âmbito da teoria dos conjuntos difusos (fuzzy), ou utilizando a lógica 

fuzzy, não precisamos de um valor exato definido por uma variável, por 

exemplo, velocidade. Classificamos a velocidade por meio de um conjunto 

formado pelos elementos: baixa, média e alta. Tal classificação representa 

valores “fuzzificados” dos valores exatos de cada velocidade. A operação de 

tradução sistemática dos termos fuzzy da comunicação humana por meio de 

um número real, é chamado de “desfuzzificação” (SIMÕES e SHAW, 2011).  

 

Na teoria de conjuntos difusos temos, também, o conceito de partição 

difusa o qual permite relativizar a heterogeneidade individual, posicionar cada 

indivíduo em função de sua distância a uma estrutura de perfis e por meio de 

um mecanismo de compensação, isto é, uma maior pertença a um dos perfis 

implica menor pertença aos outros (SULEMAN, 2009). É fato, no entanto, que 

cada vez mais vem sendo discutida a necessidade do uso de métodos mistos 

computacionais na pesquisa em Educação Matemática, possivelmente pelo 

avanço da complexidade dos conjuntos difusos a serem investigados, e pela 

exigência do rigor nas pesquisas  (ARAÚJO e IGLIORI, 2012). 

 

Esse conceito de partição permite relativizar a heterogeneidade 

individual observada em dados mistos, posicionar cada indivíduo em função de 
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sua distância a uma estrutura de perfis e por meio de um mecanismo de 

compensação, isto é, uma maior pertença a um dos perfis implica menor 

pertença aos outros (SULEMAN, 2009). 

 

 

 

4.1. CONJUNTOS DIFUSOS (FUZZY) 
 

 

4.1.1. Função Grau de Associativismo  
 

 

Lotfali Askar Zadeh (nascido em 4 de fevereiro de 1921), mais conhecido 

como Lotfi A. Zadeh, é um matemático, engenheiro elétrico, cientista da 

computação, pesquisador de inteligência artificial e professor emérito de 

ciência da computação na Universidade da Califórnia, Berkeley. O seu artigo 

Fuzzy Set, publicado em 1965 na Information and Control (8,338-353),  é 

conciderdado o artigo precursor da formalização da teoria de conjunto difuso 

(fuzzy), um quadro teórico para lidar com problemas nos quais a fonte de 

imprecisão advém da ausência de definição de critérios de pertença a uma 

classe e não à presença de variáveis aleatórias, citado por Suleman (2009, p. 

23). Zadeh (1965, p. 338) resume:  

 

 

Um conjunto fuzzy é uma classe de objetos com um continum 
de graus de adesão. Tal conjunto é caracterizado por uma 
função de associação  (característica), que atribui a cada 
objeto um grau de adesão que varia entre zero e um. As 
noções de inclusão, união, interseção, complemento, relação, 
convexidade etc, são estendidas para tais conjuntos, e várias 
propriedades dessa noção no contexto de conjuntos fuzzy são 
estabelecidas. Em particular, um teorema de separação para 
conjuntos fuzzy convexos é provado sem a necessidade de 
que os conjuntos fuzzy sejam disjuntos 
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Seja X um espaço de pontos (objetos) e x um elemento genérico. Um 

conjunto difuso (fuzzy) A contido em X é um conjunto caracterizado por uma 

função de associatividade µA, que associa a cada ponto x em X um número real 

µA (x) pertencente ao intervalo [0,1]. O valor de µA (x) é o “grau de 

associatividade” de x em A. Esse grau de associatividade µA.(x) é tal que: µA.(x) 

= 1, se x A;  µA (x) = 0, se x A; e se 0 < µA (x) < 1 , diz-se que x pertence não 

totalmente ao conjunto. Quanto mais próximo de 1 for o valor de  µA (x), maior 

será o grau de associativismo de x com A (ZADEH, 1965, p. 339). 

Zadeh (1965, p. 339-340) apresenta um exemplo de um conjunto difuso 

e a sua respectiva função do “grau de associatividade”: 

 

 

Seja  a linha real  e seja A um conjunto difuso de números 

que são muito maiores do que 1.  Em seguida, pode-se dar 
uma precisão, embora subjetiva, de uma caracterização de 
uma , uma função em . Valores respectivos de tal 

função podem ser: ; ; ; 

; ; . 

 
 
 

 

Considerando a função do “grau de associatividade”, vamos construir 

uma aplicação por meio de um exemplo adaptado de Suleman (2009, p. 42): 

Uma empresa de imobiliária pretende classificar as casas que disponibiliza aos 

seus clientes. O indicador de conforto é o número de quartos. Seja o universo 

 de tipologia de casas e  o respectivo número de 

quartos, isto é, uma coleção de objetos (pontos). Assim, o conjunto dos pares 

ordenados  é um conjunto difuso e função  é 

função do “grau de associatividade” ou simplesmente função de associativismo 

(SULEMAN, 2009, p.41). De acordo com a empresa o conjunto difuso “tipologia 

de conforto para casal com dois filhos” a sua respectiva função do “grau de 

associatividade” é representado por:   
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Por meio de um gráfico, também,  podemos representar o conjunto 

difuso A. 

 

 

 

Figura 23 - Representação do conjunto difuso A 
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Fonte: O autor por meio do programa R. 

 

 

 

           Analisemos a seguir as informações relacionadas no conjunto A e a 

respectiva representação gráfica. Na opinião da empresa uma casa de 4 

quartos é ideal para uma família de quatro pessoas, representada pelo grau de 

associatividade , enquanto que uma casa de sete quartos é 

sobredimensionada com . Como sete quartos é um elemento 

incompatível, na opinião da empresa, assim foi atribuída graduação nula. 

Também, observamos que a soma da função do “grau de associatividade”, 

, é igual a 3.3, isto é  .   

 

Como observa Zadeh (1965, p. 340), deve-se notar que, embora a 

função de associação de um conjunto fuzzy tenha algumas semelhanças com 

uma função de probabilidade quando X é um conjunto numerável (ou uma 
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função densidade de probabilidade quando X é um continuum), existem 

diferenças essenciais entre esses conceitos, com, por exemplo, a soma da 

função do “grau de associatividade”, , é diferente de um, isto é 

. E observa, também, que a noção de um conjunto fuzzy é 

completamente de natureza não estatística. 

Por outro lado, a função de densidade de probabilidade é diferente da 

função associativismo, porque mede o grau de incerteza aleatória de tal 

pertinência. Outro aspecto diferente entre a função de densidade de 

probabilidade e a função de associativismo, do ponto de vista matemático, é 

que a função de densidade de probabilidade é normalizada, isto é, multiplicada 

por uma constante para que sua área seja 1. Com isso, a função de densidade 

de probabilidade satisfaz: a) , b) . Por exemplo, 

podemos comparar a função de densidade de probabilidade Normal, 

representada por , com a função de associativismo 

Gaussiana, representada por , dessa forma, podemos observar 

que a principal diferença entre as duas funções, do ponto de vista matemático, 

é a constante normalizadora da função densidade de probabilidade Normal, 

representada por . Também, observamos que as funções f e fA 

apresentam o mesmo núcleo, isto é, o núcleo de função é a parte principal da 

função, a parte que permanece quando constantes são desconsideradas, como 

está definido em Casella e Berger (2010, p.58). Também, observamos que os 

parâmetros têm interpretações diferentes, ou seja, para função de densidade 

de probabilidade Normal  e  são média e desvio padrão, respectivamente, 

enquanto que na lógica dos conjuntos difusos,  e  representam centro e 

largura da função de associativismo Gaussiana.  

 

Outro exemplo didático da função do “grau de associatividade” é 

apresentado por Souza (2003, p.140-141): 

 

 

Digamos que  seja a altura em metros de um indivíduo e que 

o conjunto  das pessoas baixas esteja definido da seguinte 

maneira: . A pergunta é: Uma pessoa que 

tem 1,30m é tão baixa quanto uma que mede 1,59m? No 
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entender cotidiano, não.  Neste ponto entra a noção de 
pertinência introduzida por Zadeh e a definição de conjunto 
fuzzy: a noção deste conjunto generaliza o conceito de 
pertinência de um elemento ao conjunto, ‘medindo’ seu ‘grau 
de pertinência’ por meio de uma função que parte do conjunto 
(cujos elementos devem ser classificados) e chega ao intervalo 
fechado real .  

Vamos ilustrar o exemplo acima: 
Considere  como acima;  o conjunto das 

pessoas a serem classificadas e  uma função do 

conjunto dos elementos a serem classificados como , no 

intervalo fechado , com a seguinte expressão:  
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Em nosso exemplo,  indica ‘quanto  pertence a ’. Se 

dissermos que  é o conjunto das pessoas baixas, podemos 

dizer que uma pessoa de 1,75m não pertence a esse conjunto 
, utilizando a função acima, teremos . Por outro 

lado, uma pessoa de 1,30m tem grau de pertinência 
, e uma pessoa de 1,59m apresenta 

. Isso indica que a primeira pessoa pertence 

mais ao conjunto  do que a segunda. 
 

 

 

 

Quanto mais próximo de 1 for o valor de   maior será o grau de 

associativismo de x com A. (ZADEH, 1965, p.339). Apresentamos na Figura 24 

alguns exemplos de funções de associativismo geradas no programa R, 

apresentadas no artigo “Generalized and Customizable Sets in R” de Meyer e 

Hornik (2009, p.15) citado por Araújo e  Igliori (2012). 
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Figura 24 - Funções de associativismo geradas no programa R 
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Fonte: “Generalized and Customizable Sets in R” de Meyer e Hornik (2009, p.15). 

 

 

 

Analisando a Figura 24, no sentido horário, observamos as funções de 

associativismo. No canto superior esquerdo, temos uma função representada 

por um gráfico de barras. Em cima à direita, temos um gráfico em curva de sino 

ou Gaussiana. Canto inferior direito, temos uma sequência de funções 

triangulares. E no canto inferior direito, temos duas combinações de uma 

Gaussiana  e uma função de trapézio.  

 

 

Zadeh (1965, p. 340-341) estabelece relações entre os conjuntos difusos 

correspondentes à Teoria Clássica de Conjuntos,  por meio da função de 

associativismo. Apresentaremos a seguir algumas destas relações: 

1. Um conjunto difuso (fuzzy) X é vazio se e somente se sua função 

de associativismo é identicamente zero em X. 
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2. Dois conjuntos difusos (fuzzy)  A e B são iguais, escrevendo A = 

B, se e somente se .  

3. O complementar de um conjunto difuso (fuzzy) A é denotado por 

A’, e definido por: .  

4. A  é um subconjunto difuso (fuzzy) de B, então: .  

5. A união de dois conjuntos difusos (fuzzy) A e B com repeito as 

funções de associativismo  e  é definida por: 

, ou de maneira abreviada; 

.  

6. A intersecção entre dois conjuntos difusos (fuzzy) A e B com 

relação as funções de associativismo   e  é definida 

por:    ou de maneira abreviada; 

. 

 

 

 

 

 
4.1.2. Metáfora Conceitual e Conjuntos Difusos: Função Grau de 

Associativismo 
 

 

 

No Capítulo 1, apresentamos a Metáfora Conceitual segundo Lakoff e 

Johnson (2003). Agora, abordaremos a Metáfora Conceitual no âmbito dos 

Conjuntos Difusos em termos da função de “grau de associativismo” ou função 

de pertinência.  Para tanto, aprestaremos alguns resultados observados por 

MacCORMAC (1982) (Metaphore and Fuzzy Sets) que tem como principal 

referencial teórico Zadeh (1971) (Quantitative Fuzzy Semantics).  

 

MacCORMAC (1982) observa que comentários recentes sobre Metáfora 

Conceitual apontam para um entendimento do processo de comparar e 

contrastar os traços semânticos intencional (delimitada por toda definição 

correta do termo) e extensional (classe das coisas reais às quais o termo se 
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aplica) das referidas metáforas, pode-se recorrer ao conceito de Conjuntos 

Difusos. Como os Conjuntos Difusos apresentam fronteiras imprecisas, as 

características de uma Metáfora Conceitual podem ser parcialmente 

associadas com outras características, eliminando assim, as linhas precisas 

definidas que muitas vezes parecem ser obstáculos para a articulação entre as 

diferentes partes da metáfora.  

 

Para MacCORMAC (1982), a Metáfora Conceitual sugere novas 

maneiras de entender as coisas. Assim, há na Metáfora Conceitual alguma 

analogia entre a justaposição dos dois referenciais e nossa experiência, dessa 

maneira, podemos compreender a metáfora. A analogia é entendida com 

traços semânticos em comum dos dois referentes sob a diversidade de suas 

aparências. Assim, os Conjuntos Difusos podem oferecer a possibilidade de 

ampliar a teoria semântica o suficiente para tornar a Metáfora Conceitual uma 

legítima entidade linguística. Neste sentido, MacCORMAC (1982, p. 248) 

afirma que: Informalmente, o “universo de discurso” é uma coleção de objetos, 

U, que é rico o suficiente para tornar possível identificar qualquer conceito, 

dentro de um determinado conjunto de conceitos, como um subconjunto difuso 

de U. 

 

De uma maneira formal, MacCORMAC (1982, p.248), considera dois 

espaços: (a) um universo de discurso, U e (b) um conjunto de termos T, que 

desempenham papeis de nomes, isto é, subconjuntos difusos de U. Denotamos 

os elementos genéricos de T e U por x e y, respectivamente.  A definição do 

significado de x pode ser expressa por:  

 

 

Seja  um termo em . Em seguida, o significado de , 

denotado por , é um subconjunto difuso de  

caracterizado por uma função de pertinência  a qual 

está condicionada sobre .  pode ser especificada de 

várias maneiras, por exemplo, uma tabela, ou uma fórmula, ou 
um algoritmo, ou por exemplificação, ou em termos de outra 
função de pertinência (ZADEH, 1971 apud MACCORMAC 
1982, p.249). 
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A Figura 25 representa uma ilustração da metáfora da árvore, a partir do 

exemplo abordado em MacCORMAC (1982, p.249). É a “árvore hierárquica” ou 

“árvore de similaridade” apresentada no Capítulo 3 desta tese, construída no 

âmbito da Análise Estatística Implicativa, por meio do software C.H.I.C.  

 

Figura 25 - Árvore hierárquica ou uma árvore de similaridade 
 

 

 

                        Fonte: Almouloud (2008, p.307) 

 

 

O elemento gráfico “árvore hierárquica” ou “árvore de similaridade” é 

uma Metáfora Conceitual que associa o elemento físico árvore com elemento 

não físico hierárquica ou similaridade. Outro exemplo de utilização da metáfora 

da árvore é apresentado por Popper (1999, p. 239): 

 

 

A árvore evolucionária cresce, de um tronco comum, em mais e 
mais ramos. É como uma árvore genealógica: tronco comum é 
formado por nossos comuns ancestrais unicelulares, os 
ancestrais de todos os organismos. Os ramos representam 
desenvolvimentos posteriores, muitos dos quais, para usar a 
terminologia de Spencer, se “diferenciaram” em formas 
altamente especializadas, cada uma das quais é tão 
“integrada” que pode resolver suas dificuldades particulares, 
seus problemas de sobrevivência.  
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O significado de “árvore” no âmbito de Zadeh (1971) será definido pelo 

subconjunto  de , que é determinado pela função de associação , 

uma medida do grau de associação em que “árvore” pode ser identificada 

como “hierárquica” ou “similaridade”.   é formado por “limites conceituais” um 

conjunto formado por atributos de uma árvore: {tronco, ramos, ramificações, 

esquema de definição por dicotomia; ordem de seus ramos; ramos 

representando desenvolvimentos posteriores; ordenação; similaridade; traz 

consigo a ideia de hierarquia; forma dinâmica de crescimento}. Para construção 

de uma Metáfora Conceitual, torna-se essencial selecionar um conjunto  

especial, ou seja, um conjunto  com um termo  que pode ser relacionado 

com  em U e identificado com um  diferente. Então, temos que selecionar   

 de tal maneira que o atributo: “hierárquica” ou “similaridade”; vai permitir uma 

associação com  em  que produz . Os conjuntos  e  podem variar 

porque queremos definir uma “árvore” em termos de um “limite conceitual”.  Os 

“limites conceituais” são determinantes das metáforas: árvores de decisão, 

dendrograma e “árvore hierárquica”. De outra maneira, Bachelard (1996, p.128) 

apresenta um contra exemplo da utilização do “limite conceitual”: É assim que 

se atribui ao fluido elétrico a qualidade “viscosa, untuosa, tenaz”[...]. Esse 

conjunto {viscosa, untuosa, tenaz} não é um “limite conceitual”, isto é, uma 

imagem isolada, que representa apenas um momento do fenômeno total e que 

não deveria ser aceita numa descrição correta se não tiver bem delimitado. 

Zadeh (1971) define uma hierarquia de subconjuntos de  para estabelecer a 

possibilidade de níveis de sentido.  

 

No quadro conceitual da Teoria das Situações Didática, consideramos 

que o “limite conceitual” evitaria o uso abusivo da analogia, um problema 

observado por Brousseau (2008, p. 84): 

 

 

A analogia é uma excelente ferramenta heurística, quando 
utilizada sob a responsabilidade de quem aplica. Porém, seu 
emprego na relação didática é, na verdade, uma maneira 
temível de produzir efeitos Topaze. No entanto, trata-se de 
uma prática natural: se os alunos fracassam em seu processo 
de aprendizagem, devem receber uma nova oportunidade no 
mesmo assunto. Eles sabem disso. Ainda que o professor 
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dissimule o fato de que o novo problema se parece com o 
anterior, os alunos vão procurar – o que é legítimo - a solução 
que já lhe foi dada.  Essa resposta não significa que a 
consideram adequada para a pergunta formulada, mas 
simplesmente que reconhecem indícios, talvez totalmente 
exógenos e não controlados, de que o professor queria que 
eles a produzissem. 
 
 

 

Também, Bachelard (1996) considera que analogia e a metáfora, 

quando utilizadas de maneira adequada, são um excelente instrumento de 

ensino e aprendizagem, mas se não levarmos em conta a delimitação do “limite 

conceitual”, podemos criar um obstáculo epistemológico, um problema que tem 

sido pesquisado na Educação Matemática, como está apresentado em Igliori 

(2008). 

 

MacCORMAC (1982) afirma que análise dos referenciais de metáfora 

em termos dos Conjuntos Difusos oferece uma poderosa explicação semântica 

parcial de como aparentemente incongruentes termos podem ser combinados 

para produzir novos significados. Ao interpretar os referentes da Metáfora 

Conceitual como elementos dos Conjuntos Difusos, analogias e desanalogias 

podem existir simultaneamente numa metáfora. A adoção de Conjuntos Difusos 

para reforçar uma explicação semântica da metáfora não significa, contudo, 

eliminar a necessidade de empregar o contexto e a sintaxe para escolher uma 

interpretação particular.  

A compreensão do conceito de Metáfora Conceitual em termos de 

Conjuntos Difusos é importante para a Educação Matemática.  

 

 

4.2. Medidas de Probabilidades e Eventos Difusos  
 

 

Recapitulando o que foi apresentado no Capítulo 2 sobre Teoria da 

Media e Probabilidade e considerando os argumentos de Zadeh (1968), 

apresentamos, nesta seção, conceitos elementares da Teoria da Probabilidade 

em um cenário mais geral em que os eventos difusos (fuzzy) são admitidos.  
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No âmbito da Teoria da Probabilidade, Zadeh (1968, p.421) apresenta,   

resumidamente,  a probabilidade de um evento , membro de uma , 

,  em um subconjunto de espaço amostral . Uma media de probabilidade, , 

é uma medida normalizada ao longo de um espaço mensurável  : tal que, 

 é um valor real de uma função que associa o evento  em  uma 

probabilidade, , tal que (a)  para todo ; (b) ; e (c)   

é contável aditivo, isto é, se  é uma coleção de eventos dijuntos, então: 

.  

 

O evento é, por definição, precisamente uma coleção especifica de 

pontos num espaço amostral.  Zadeh (1968, p.421) observa que, nas 

experiências do dia a dia, com frequência encontram-se situações para as 

quais um “evento” é antes difuso do que um conjunto de pontos bem 

delimitados. 

 

A partir da noção da função “grau de associatividade”, Zadeh vai 

estender o conceito de probabilidade para um evento difuso (fuzzy).  E 

exemplifica com os eventos em que há imprecisão nos significados das 

palavras e, portanto, difusos: “É um dia quente” “x é aproximadamente igual a 

5”, “em vinte jogadas de uma moeda há mais caras que coroas” (ZADEH, 1968, 

p. 421). Para Thom (1988) a afirmação “É um dia quente” é uma qualidade, 

representada pela categoria do adjetivo, uma forma subjetiva que afeta a 

percepção de um objeto ou de um processo exterior. Dessa forma, Thom 

(1988, p.231) define campo semântico por meio da qualidade: 

 

 

Duas qualidades A e B pertencem ao mesmo campo semântico 
se  pode imaginar uma sequência contínua de qualidades ,  

variando de 0 a 1, tal que  e .  

Por exemplo, se A = vermelho e B = azul, pode-se facilmente 
imaginar uma sequência X, transformando continuamente o 
vermelho em azul, por exemplo,  seguindo a frequência 
espectral (e utilizando apenas cores monocromáticas). O 
conjunto das impressões de cor forma então um campo 
semântico [...] 
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A definição de campo semântico de Thom coincide com a definição de 

evento difuso de Zadeh, evento em que há imprecisão nos significados das 

palavras. Zadeh (1975, Part.3) desenvolve um quadro conceitual, no qual é 

chamada de variável linguística, uma abordagem para a análise de sistemas 

complexos ou mal definidos e processos de decisão. 

 

Abar (2010), citado por Araújo e Igliori (2012), afirma que o conceito 

difuso, ou fuzzy, pode ser entendido como uma situação em que não podemos 

responder simplesmente "Sim" ou "Não". Mesmo conhecendo as informações 

necessárias sobre a situação, dizer algo entre "sim" e "não" como, por 

exemplo, "talvez", "quase", torna-se mais apropriado. A natureza é indiferente 

aos esforços em modelar matematicamente seus processos, e é possível a um 

operador humano manejar variáveis de entrada nesses processos sem 

compreender a matemática envolvida. Desta forma, a Lógica Clássica que 

perpassa toda a Matemática é um obstáculo epistemológico, como está 

definido em Igliori (2008), para modelagem matemática da natureza. No âmbito 

da Educação Matemática, Bassanez (2004) define a Modelagem Matemática 

como uma atitude de se pensar e fazer Matemática por meio de um enfoque 

cognitivo, também, é um método cientifico que tem como objetivo melhorar o 

entendimento da realidade.  Para viabilizar de forma mais eficiente uma 

modelagem matemática da natureza, necessitamos de uma perspectiva da 

complementaridade, definida por Bohr (1995), da Teoria dos Conjuntos Difusos 

e da Lógica Clássica presente na Matemática. 

 

 A abordagem, por meio de variável línguistica de problemas complexos 

do campo semântico, tem uma menor preocupação com análise quantitativa 

exata por aceitar a imprecisão. Ou nas palavras de Zadeh (1975, Part.1) citado 

por Scremin (2011 p. 54-55): 

 

 

Uma variável linguística significa uma variavel cujos valores 
são palavras ou orações em linguagem natural. Por exemplo, a 
idade é uma variável linguística se seus valores são linguíticos 
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ao invés de numéricos, isto é, muito jovem, jovem, não jovem, 
velho, no lugar de 10, 17, 38,70 anos, respectivamente.  A 
regra sintática determina a maneira pela qual podem ser 
gerados os valores linguísticos, que estão no conjunto de 
termos da variável, ou seja, a variável é gerada por uma 
gramática de livre contexto. A regra semântica determina um 
procedimento computacional do significado de determinada 
variável linguística (Zadeh, Part.1, 1975, p. 204). 
Ainda, para Zadeh (1975, Part.1, p.200), uma variável 
linguística é uma variável cujo valor pode ser descrito:  

 qualitativamente usando uma expressão envolvendo 
termos linguísticos e, 

 quantitativamente usando uma correspondente função de 
associação. 
 
 
 
 

Souza (2003, p. 146) apresenta uma ilustração do uso de variáveis 

linguísticas no âmbito da Teoria Difusa (fuzzy): 

 

 

O fato de a teoria fuzzy dar esta flexibilidade de modelagem 
permite ao homem desenvolver algoritmos semelhantes ao 
pensamento humano. A máquina de lavar roupa desenvolvida 
com a teoria fuzzy, por exemplo, faz a seguinte inferência: se a 
roupa está muito suja, então, deve-se bater muito; se a roupa 
está pouco suja, então, deve-se bater o mínimo possível. Antes 
da teoria fuzzy, este tipo de inferência só podia ser 
desenvolvida por um ser humano.  

 

 

 

Para Zadeh, a extensão dos conceitos de evento e probabilidade para os 

conjuntos difusos alarga o campo de aplicações da teoria das probabilidades.  

 

Para definir probabilidade, Zadeh (1968, p.422) vai considerar, por 

simplicidade, o espaço amostral Ω como um subespaço do espaço Euclidiano 

.  Assim sendo, o espaço de probabilidades é definido pela terna   , 

onde   é uma - álgebra de Borel em , e  uma medida de probabilidade 

sobre Rn. Indicamos por  um ponto de . Seja . Então a probabilidade 

de  pode ser expressa como 
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ou equivalentemente 

 

 

 

Zadeh (1968, p. 422) define  como a função característica de 

. A função característica no âmbito da probabilidade e da 

estatística é denominada de função indicadora , como foi 

apresentada no Capítulo 2.  a esperança de . 

 

A equação , sendo E a Esperança da 

função característica . Essa equação generaliza a noção de probabilidade 

para um evento difuso (fuzzy).  

 

 
Assim sendo, a função característica é generalizada por meio do 

conceito de conjuntos difusos. Zadeh (1968, p. 422) determinou que  o conjunto 

 em  é definido por uma função característica , a qual 

associa para cada  em  seu “grau de pertinência” de  em . Para 

distinguir a notação da função característica de um conjunto não difuso da 

função característica de um conjunto difuso, atrela-se à notação  uma função 

de associativismo. Um exemplo simples de um conjunto difuso em  é 

. Uma função de associativismo para um tal conjunto pode ser 

subjectivamente:  

 

 

 

O conjunto difuso A é indicado pelo par: (A, ) 

O gráfico representado na Figura 26 representa a função : 
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Figura 26 - Um gráfico da função  
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                               Fonte: Autor por meio do programa R. 

 
 
 
 
 

Zadeh (1968, p. 422-423) define: Seja  um espaço de 

probabilidade no qual  é uma - álgebra de Borel em  e  é uma medida 

de probabilidade sobre . Então, um evento difuso (fuzzy) em  é um 

conjunto difuso  em  cuja função de associatividade  é 

uma medida de Borel.  

 

A probabilidade de um evento difuso  é definida pela integral 

Lebesgue-Stieltjes:  

 

 

 

 

Portanto, a probabilidade de um evento difuso é a Esperança da função 

de associatividade. A existência da integral Lebesgue-Stieltjes é assegurada 

pelo pressuposto de que  é uma medida de Borel. Zadeh (1968, p.423) 

observa que as definições de um evento difuso e sua probabilidade formam a 

base para generalização dos conceitos da Teoria de Probabilidade, da Teoria 

da Informação e campos relacionados.  
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Da mesma forma que na Teoria de Probabilidade, no âmbito dos 

eventos difusos, há a noção de independência. Especificamente, sejam  e  

dois eventos difusos em um espaço de probabilidade . Então,  e  

são ditos independentes se: 

 

. 

 

 

Como afirma Zadeh (1968, 425), uma consequência imediata dessa 

definição é o seguinte: Sejam  e  e seja  o produto 

mensurável de , onde  e  são probabilidades mensuráveis sobre  

e , respectivamente. Sejam  e  eventos em  e  caracterizados pelas 

funções de associativismo  e , 

respectivamente. Então  e  são independentes.  

 

A probabilidade condicional de  dado  é definida por  

 

, 

 

Com . Note que se  e  são independentes, então . 

Como no caso de eventos não difusos independentes.  

 

Muitas das notações básicas na teoria de probabilidade, tais como 

média, variância etc, são definidas por meio das funções de distribuição de 

probabilidade. Zadeh (1968, p. 425) considera que é muito interessante definir 

uma notação mais geral que relacione o evento difuso com a medida de 

probabilidade. Por exemplo. A média de um evento difuso  relativo à medida 

de probabilidade  pode ser definida com segue: 

 

onde  é uma função de associatividade de  e  é um fator de 

normalização. Similarmente, a variância de um evento difuso em  relativo a 

uma medida de probabilidade  é definido como:  
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. 

 

Zadeh (1995) observa que relação entre a Teoria de Probabilidade e a 

Teoria da Lógica Difusa tem sido objeto de discussão e alguma controvérsia. A 

Teoria de Probabilidade é eficaz para resolver o problema ligado ao aspecto 

aleatório dos fenomenos, mas não suficiente para resolver os problemas da 

imprecisão do mundo real. Para melhorar a sua eficácia, a Teoria da 

Probabilidade precisa de uma infusão de conceitos e técnicas extraídas da 

lógica difusa – especialmente do conceito de variável linquística e das regras 

de cálculo da lógica difusa. Portanto, a Teoria da Probabilidade e a lógica 

difusa são complementares, em vez de competitivas. 

 

 

4.3. Exemplos da Aplicação da Teoria de Conjuntos Difusos 

 

4.3.1. Aritmética Difusa 
 

 

Como já foi dito inicialmente, os conjuntos não difusos podem ser 

associados à noção de número natural, como é definido por Thom (1988, p. 

227). Também, já observado, Fonseca e Igliori (2011) apresentam uma 

proposta, desenvolvida pelo matemático inglês John Horton Conway, usando 

jogo para construção do conceito de número real. De outra forma, Hein e 

Dadam (2009, p.55) apresentam a generalização do número natural  por 

meio dos conjuntos difusos:  

 

 

Uma aplicação interessante dos conjuntos difusos diz repeito à 
extensão do conceito de número por meio da ideia de número 
difuso, que abriga a noção de uma distribuição de possibilidade 
em torno de um valor principal. Dessa forma, a generalização 
de número 3 é o número difuso “aproximadamente 3”. 
Um número difuso N é um conjunto difuso convexo e 
normalizado da linha real  de modo que:  

i. Existe exatamente um  com . 
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ii.  é pontualmente contínua. 

O número  é denominado valor principal do número difuso N. 

Também podemos definir um intervalo difuso permitindo que o 
número difuso  possua valores principais contínuos, isto é,  

iii. existe  com . 

Dessa forma, a função de pertinência de um número é 
triangular enquanto que, para um intervalo difuso, ela se torna 
trapezoidal, como mostrado na figura seguinte. 
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4.3.2. Generalização e Costumização de Conjuntos em R 
 

Nesta seção apresentamos algumas funcionalidades do pacote 

Generalização e Costumização de Conjuntos em R, para construir funções de 

associativismo ou outras. Esse pacote é constituído de vários outros pacotes 

como o pacote set. 

 

A função gset () do pacote set do R por Meyer e Hornik (2009, p.8), é 

utilizada para criar conjuntos generalizados utilizando, como um objeto 

matemático, apresenta características intensionais e extensionais de forma 

complementar, conforme Fonseca e Igliori (2001). Os argumentos da função 

gset () pedem se a associatividade é extensional (lista de membros) ou 

intensional (uma regra para associatividade). 

1. Extensional especificações: 

a) Especificar o suporte do associativismo com vetores 

distintos. Se os associativismos são omitidos, são 

considerados iguais a 1. 

b) Especificar um conjunto de elementos juntamente com 

suas qualidades de adesão individual, utilizando a função 

(e ()). 

2. Intensional especificações: Especifica o universo e a função de 

pertinência. 
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Segue alguns exemplos da função gset (): 

Sem a informação de adesão, gset () cria internamente um conjunto de 

suporte: 

> X <- c("A", "B", "C") 
> gset(support = X) 
{"A", "B", "C"} 
É possível definir o universo de suporte de várias formas:  
> gset(support = X, universe = LETTERS[1:10]) 
{"A", "B", "C"} 
A multiset requer um vetor de adesão: 
> multi <- 1:3 
> gset(support = X, memberships = multi) 
{"A" [1], "B" [2], "C" [3]} 
> f <- function(x) switch(x, A = 0.1, B = 0.2, C = 1, 0) 
> gset(universe = X, charfun = f) 
{"A" [0.1], "B" [0.2], "C" [1]} 
Para conjuntos fuzzy, as associações precisam estar fora do intervalo de 
unidade: 
  
> ms <- c(0.1, 0.3, 1) 
> gset(support = X, memberships = ms) 
{"A" [0.1], "B" [0.3], "C" [1]} 
Como alternativa para separar o suporte / adesão, cada um dos elementos 
pode ser emparelhado como seu valor de associação usando a função e (): 
> gset (elements = list (e ("A", 0.1), e ("B", 0.2), e ("C", 0.3))). 
{"A" [0.1], "B" [0.2], "C" [0.3]} 
Conjuntos fuzzy pode, adicionalmente, ser criado usando uma função de 
pertinência, aplicada especificamente no universo: 
> f <- function(x) switch(x, A = 0.1, B = 0.2, C = 1, 0) 
> gset(universe = X, charfun = f) 
{"A" [0.1], "B" [0.2], "C" [1]} 
Para multisets fuzzy, o argumento de associação conta com uma lista de graus 
de associativismo por meio vetores ou como multisets: 
> ms2 <- list(c(0.1, 0.3, 0.4), c(1, 1), 
+ gset(support = ms, memberships = multi)) 
> gset(support = X, memberships = ms2) 
{"A" [{0.1, 0.3, 0.4}], "B" [{1 [2]}], "C" [{0.1 [1], 0.3 [2], 1 [3]}]} 

 

Além das funções de associativismo, Meyer e Hornik (2009, p. 21-23) 

apresentam outras aplicações pacote sets, entre as quais, um método de 

classificação de variáveis linguísticas, isto é, citando Misutani et al (2008), uma 

aplicação de multisets fuzzy para mineração de textos. A mineração de texto 

verifica nos títulos, resumos e palavras-chave; as ocorrências de alguns termos 

de interesse, por exemplo: rede neural, fuzzy, imagens. A ilustração a seguir, 
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banco de dados ("fuzzy_docs") está composta de 30 documentos sobre teoria 

fuzzy, representados por meio de multisets fuzzy. As linhas 8 e 9, do banco de 

dados, apresentam as características citadas. 

 

 > data("fuzzy_docs") 

> print(fuzzy_docs[8:9]) 

$x8 

{"fuzzy" [{0.2, 0.6}], "neural network" [{0.2, 1}]} 

$x9 

{"fuzzy" [{0.2, 0.6, 1}], "image" [{0.6}], "neural network" [{0.2, 0.6, 

 1}]} 

 

A informação acima é usada pra calcular as distâncias entre os 

documentos e comparar os métodos de agrupamentos. Por meio do pacote 

proxy, do programa R, é construído um agrupamento hierárquico, representado 

pelo dendrograma da Figura 27.  

 

> library("proxy") 

> d <- dist(fuzzy_docs, gset_dissimilarity) 

> cl1 <- hclust(d, "ward") 

> plot(cl1) 
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Figura 27 - Dendrograma para os dados fuzzy_docs, agrupamento usando método Ward 
sobre Jaccard distância calculadas a partir de multisets fuzzy 
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                               Fonte: MEYER e HORNIK (2009, p. 22) 

 

 

4.3.3. Conjunto Difuso em Ciência Social 
 

 

Os métodos de pesquisa podem ser categorizados em três grupos: 

qualitativos, quantitativos e mistos.  Segundo Ragin (2000), os cientistas 

sociais enfrentam um dilema quando realizam pesquisa social quanto ao 

método de pesquisa que está diretamente relacionado com a profundidade ou 

a amplitude do método. Os métodos de pesquisa qualitativos têm a 

propriedade da profundidade enquanto os métodos quantitativos a propriedade 

da amplitude. Ragin (2000) considera que o método de pesquisa etnográfico, 

um método qualitativo utilizado em pesquisa para determinar a dimensão sócio 

– cultural da Educação Matemática, conforme Gurgel (2012, p1), é uma 

estratégia de profundidade. Nesse sentodo, Spagnolo (2003) tenta 

compreender como é possível analisar e estudar o fenômeno do 

ensino/aprendizagem da Matemática em situação multicuturais.   

 

Ragin (2000) observa que há um meio termo entre as duas estratégias 

profundidade e amplitude. Dessa forma, considera que as declarações teóricas 

em pesquisa social, na maioria das vezes, podem ser formuladas como 
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declarações sobre conjuntos. 

Ragin (2000) propôs uso de lógica difusa (fuzzy) ou conjuntos difusos 

como um caminho alternativo para análise de dados observados em pesquisas 

das Ciêncais Sociais. Ragin (2000, p.154) observa que a ideia básica por trás 

de conjuntos difusos é permitir a escala de pontuação de adesão, o que 

permite uma pertinência parcial. Um escore de adesão de 1 indica a plena 

adesão ao conjunto; pontuações próximas de 1 (por exemplo, 0,8 ou 0,9) 

indicam a associação forte, mas parcial em um conjunto; pontuação inferior a 

0,5 mas superior a 0 (por exemplo, 0,2 e 0,3) indica que os objetos são mais 

“fora” do que “em” um conjunto, mas ainda membros mais fracos do conjunto; 

uma potuação de 0 indica uma completa não pertinência ao conjunto. Assim, 

os conjuntos difusos (fuzzy) combinam qualidade e avaliam a quantidade: 1 e 0 

que são atribuidas qualitativamente (“plenamente” e “totalmente fora” , 

respectivamente); valores entre 0 e 1 (não inclusivo) indicam grau de adesão. 

Assim, a lógica difusa capta os vários aspectos da divesidade social. 

 

Ragin (2000, p. 161) considera que para qualquer operacionalização de 

um conceito como um conjunto fuzzy, é importante para os escores de 

associação-fuzzy gerado pelos procedimentos do pesquisador, deva ser o mais 

fiel possível aos conceitos que fazem referência. Isto é, a correspondência 

entre conceitos teóricos e avaliação do conjunto de associações é 

decisivamente importante. O pesquisador deve prestar atenção ao significado 

do conceito, à evidência empírica usada para índice de adesão (grau de 

associação), e aos critérios qualitativos utilizados. Assim, os pesquisadores 

que usam conjuntos fuzzy, devem manter uma ligação muito mais próxima da 

teoria e técnica analítica do que é típico da ciência social empírica. A fidelidade 

dos escores de adesão aos conceitos é muito importante.  

 

O pesquisador Spagnolo (2003, p. 17), de acordo com essa 

argumentação, propõe abordar o problema do ensino/aprendizagem da 

Matemática em situações multicuturais, para tanto, temos que responder às 

seguintes perguntas:  

 

 



 

173 
 

1. Qual é a relação entre a lógica difusa (fuzzy) e o 
pensamento distorcido do senso comum?  

2. Qual o papel que tem as línguas naturais na construção da 
matemática? 

3. Qual o papel que tem as línguas naturais na mediação nos 
processos de ensino / aprendizagem? 

4. As situações didáticas podem ser usados para a análise e 
para ativar os processos de socialização das estratégias e 
julgamentos diferentes em contextos multiculturais? 

 

 

Para viablilizar o uso da lógica fuzzy na pesquisa, no âmbito das 

Ciências Sociais, Huang (2011) desenvolveu um programa QCA3 (QCA3: Yet 

another package for Qualitative Comparative Analysis.R package version 0.0-5. 

URL http://asrr.r-forge.r-project.org/.). Apresentamos aqui, a título de ilustração, 

algumas funções desse programa no ambiente R: Em Huang (2011, p.16) as 

funções estão apresentadas e aplicadas no banco de dados CoD, no artigo: 

"The consolidation of democracy: comparing Europe and Latin America". 

(SCHENEIDER, 2009).  

 

 

> x = c(0.1,0.5,0.6,0.8) 

> fsnot(x) 

[1] 0.9 0.5 0.4 0.2 

> ## can be used with fsplot 

> fsplot(cod~fsnot(econdev),data=CoD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asrr.r-forge.r-project.org/
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Figura 28 - Representação da lógica fuzzy duma pesquisa das ciências sociais: 
Representa relação entre a variável cod e a fsnot 
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Fonte: QCA3: Yet another package for Qualitative Comparative Analysis. R package version 
0.0-5. URL http://asrr.r-forge.r-project.org/. 

 

 

 

 

Como afirmou Abar (2010, p. 02):  

 

 

Devido ao desenvolvimento e as inúmeras possibilidades 
práticas dos sistemas "fuzzy" e o grande sucesso comercial de 
suas aplicações, a lógica "fuzzy" é considerada hoje uma 
técnica "standard" e tem uma ampla aceitação na área de 
controle de processos industriais.  
 
 
 
 
 

 Considerando as inúmeras possibilidades práticas e a subjetividade dos 

sistemas fuzzy, Ragin (2000) aplica a lógica fuzzy na pesquisa das Ciências 

Sociais, conforme a Figura 28. Na Educação Matemática, Bassanezi (2004) 

tem utilizado sistemas fuzzy no ensino e aprendizagem de Matemática por 

meio da modelagem.  Nesse sentido, consideramos uma alternativa promissora 

http://asrr.r-forge.r-project.org/
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a aplicação de sistemas fuzzy no âmbito da pesquisa em Educação 

Matemática. A prova disso, é a presença de variáveis fuzzy na análise 

estatística implicativa, como afirmam Réginer, Gras e Bailleul (2012, p. 01): 

 

 

Lembramos que a análise estatística implicativa visa a 
descobrir e a estruturar sob a forma de regras, um conjunto de 
dados cruzando sujeitos (ou objetos) e variáveis a partir de 
uma modelagem estatística da quasi-implication: se a variável 
a ou a conjunção de variáveis são observadas na população, 
então a variável b também o é. As variáveis em jogo podem ser 
de vários tipos: binária, modal, numérica, de intervalo, fuzzy,... 
Os conjuntos de regras obtidos podem ser estruturados por 
diferentes abordagens complementares (grafo implicativo, 
hierarquia orientada). Tanto a visualização dos resultados 
quanto sua interpretação são facilitadas pelo software CHIC 
(Classification Hiérarchique Implicative et Cohésitive). 

 

 

 

Assim, concordamos com a afirmação de Ragin (2000, p. 06): “Os 

elementos de um conjunto difuso representam mais que variáveis contínuas, 

porque são fortemente impregnados de conhecimento teórico [...] um conjunto 

difuso é mais empiricamente fundamentado e mais preciso”. 
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CAPÍTULO 5  
 

UMA METODOLOGIA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA: ESTATÍSTICA BAYESIANA E CONJUNTOS 
DIFUSOS 
 

 

5.1. Introdução 
 

 

No Capítulo 2, desta tese, apresentamos as várias interpretações de 

probabilidade, entre elas a interpretação de probabilidade por meio da 

frequência relativa. Outra interpretação de probabilidade foi a probabilidade 

subjetiva, isto é, grau subjetivo de crença racional. No Capítulo 3 apresentamos 

métodos quantitativos de pesquisa em Educação Matemática que utilizam o 

paradigma da Estatística Clássica ou estatística convencional, baseada na 

interpretação de probabilidade por meio da frequência relativa. O paradigma da 

Estatística Clássica ou convencional tem uma grande importância para o 

avanço da Ciência, como afirmam Kinas e Andrade (2010, p.1): 

 

 

O paradigma convencional dominou as análises estatísticas na 
maior parte do século passado. Em boa medida isto se deve 
aos brilhantes estatísticos que desenvolveram os seus 
fundamentos teóricos e os popularizaram nas Universidades, 
criando uma ferramenta poderosa que foi responsável por  boa 
parte dos avanços científicos nos últimos 150 anos.   

 

 
 

No âmbito da pesquisa em Educação Matemática, a importância do 

paradigma convencional está comprovada por meio do artigo de Utsumi, M. C. 

et al (2007): “Questões metodológicas dos trabalhos de abordagem quantitativa 

apresentados no GT19-ANPED”. Esses autores apresentam um inventário de 

procedimentos estatísticos clássicos ou convencionais. Também, no Capítulo 3 
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foi apresentado um exemplo de agregação do método quantitativo,  

representado pelo Teste Wilcoxon (antes e depois) da Estatística Não 

Paramétrica. A escolha de tal agregação, como foi observado, foi decorrente  

de uma correlação entre a  estrutura temporal da Engenharia Didática Clássica 

e da Estatística Não Paramétrica. 

Essa agregação, por meio da uma estatística convencional,  ao método 

qualitativo Engenharia Didática Clássica foi feita utilizando a função wilcox.tes, 

um algoritmo presente no programa livre R. Por meio do Método Estatístico 

Bayesiano, revisamos e analisamos as ideias apresentadas inicialmente no 

nosso artigo sobre Engenharia Didática Clássica (Araújo e Igliori, 2012), por 

meio do raciocínio heurístico, como afirma Polya (2006, p. 152): “É aquele que 

não se considera final e rigoroso, mas apenas provisório e plausível, e que tem 

por objetivo descobrir a solução do problema que se apresenta”. 

 

Neste capítulo, de outra maneira, o foco de interesse é o Método 

Estatístico Bayesiano baseado na interpretação subjetiva de probabilidade. 

Kinas e Andrade (2010, p.1) apresentam uma comparação entre o Método 

Estatístico Bayesiano ou o paradigma bayesiano com o paradigma 

convencional ou Método da Estatística Clássica: 

 

Diferentemente da estatística convencional, em que somente 
se admite probabilidade num contexto restrito a fenômenos que 
podem ser medidos por frequências relativas, no paradigma 
bayesiano entende-se que probabilidade é uma medida 
racional e condicional de incerteza. Uma medida do grau de 
plausibilidade de proposições quaisquer, as quais não 
precisam necessariamente estar  associadas a fenômenos 
medidos por frequência relativa.  
 
 
 
 

Outra divergência fundamental, observada entre a Estatística Clássica 

ou convencional e o paradigma bayesiano, está relacionada com o parâmetro, 

,  , sendo o conjunto , conjunto dos parâmetros . O parâmetro  é uma 

representação genérica, no âmbito da teoria estatística, de uma característica 

numérica de uma população ou de um modelo. Os elementos de  são  

representados, comumente por: média, variância, desvio padrão, mediana, 
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moda etc. Essa divergência relacionada com o parâmetro,  é apresentada por 

Paulino et al (2003, p. 11): 

 

 

 

Os métodos bayesianos passam, em certo sentido, por uma 
extensão do modelo clássico, extensão que tem raiz na 
seguinte divergência fundamental. 
No modelo clássico o parâmetro , , é um escalar ou 

vetor desconhecido, mas fixo, i.e., igual ao valor particular que 
indexa a distribuição da família  que descreve 

“apropriadamente” o processo ou sistema físico que gera as 
observações. No modelo bayesiano o parâmetro , , é 

tomado como um escalar ou vetor aleatório (não observável). A 
filosofia bayesiana é, neste ponto, a seguinte: o que é 
desconhecido no caso em questão é o parâmetro  - é incerto e 

toda a incerteza deve ser quantificada em termos de 
probabilidade.  

  

 

 

Popper fez objeções ao paradigma bayesiano por conta da intepretação 

subjetiva de probabilidade, mas, como afirma Hammerton (1968), Popper 

estava enganado, porque o paradigma bayesiano está de acordo como a 

espistemologia ceintífica de Popper, pricipalmente, a de que uma hipótese 

deve ser testável (HAMMERTON, 1968, p. 111). A esse respeito, Bussab e 

Morettin (2002, p.310) afirmam que: 

 

 

A crítica que se faz à teoria frequentista é a possibilidade de 
“replicar dados”, bem como o recurso à teoria assintótica. Uma 
teoria que não faz uso de tais argumentos é a inferência 
bayesiana, cujos fundamentos foram estabelecidos por 
Thomas Bayes em 1763. Outros expoentes dessa corrente 
foram Bernoulli (1713), Laplace (1812) e Jeffreys (1939).  
 
 
 
 

O paradigma bayesiano inicialmente enfrentou obstáculos tecnológicos 

porque tem uma demanda maior de recursos computacionais, por conta disso, 

como observou Cordani(2010), houve inicialmente uma dificuldade 

computacional no desenvolvimento e no ensino de Métodos Estatísticos 
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Bayesianos. Esses obstáculos tecnológicos  foram superados com o 

surgimento do computador pessoal de baixo custo,  sistemas operacionais e 

programas livres. O uso de Métodos Estatísticos Bayesianos, com observam 

Seller e Booker (2002, p. 73), tanto como esquema de combinação de 

informação e tanto quanto uma ferramenta de atualização de informação, tem 

se tornado comum, combinando  ou atualizando informação prévia com as 

informações existentes sobre os eventos. Como afirma Paulino et al (2003, p. 

8): “[...] a substituição do paradigma clássico pelo paradigma bayesiano 

representa uma verdadeira revolução científica no sentido de Kuhn”.  

Nesse sentido, inicialmente, consideramos aspecto epistemológico da 

interpretação da probabilidade subjetiva como uma medida racional, coerente, 

condicional da incerteza e  apresentamos algumas propriedades do Método 

Estatístico Bayesiano. E também propomos a utilização do paradigma 

bayesiano para abordagem quantitativa, qualitativa ou mista dos problemas de 

pesquisa tratados no âmbito da Educação Matemática. Ainda, como exemplo 

ilustrativo,  apresentamos  a Engenharia Didática Clássica como uma heurística 

bayesiana e propomos agregar a ela o Método Bayesiano  de forma 

complementar. O sentido dessa complementaridade é considerar que a 

Engenharia Didática Clássica e o Método Bayseano são dois conceitos 

diferentes, que se corrigem reciprocamente e se integram. Com isso temos 

como nosso objetivo uma maior coerência teórica da metodologia de pesquisa 

e, também, a descrição com maior precisão dos fenômenos abordados na 

pesquisa em Educação Matemática.   

 

Para além do aspecto subjetivo abordado pelo paradigma bayesiano, o 

universo da pesquisa na Educação Matemática é caracterizado por uma 

acentuada heterogeneidade; desta forma, faz sentido uma partição difusa deste 

universo, no qual cada dado, informação ou indivíduo pode ser membro parcial 

de mais de um subconjunto deste universo (SULEMAN, 2009). A partição 

difusa é uma propriedade da lógica dos conjuntos difusos, e o método 

bayesiano, derivado do Teorema de Bayes,  pode servir de elo entre a 

probabilidade subjetiva e a lógica difusa(fuzzy), como afirmam Seller e Booker 

(2002, p.73).  Portanto, considerando também a complementaridade entre o 

paradigma bayesiano e a lógica difusa, propomos finalmente, uma abordagem 
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do aspecto difuso e subjetivo do universo de pesquisa da Educação 

Matemática por meio do paradigma bayesiano combinado com a lógica difusa.   

 

Lembramos que a função associativismo assume valores no intervalo [0; 

1], que grau de pertinência não é uma probabilidade, representa, sim, uma 

medida matemática da intensidade de pertinência. E também lembramos que 

probabilidade de pertinência é diferente da função associativismo, porque 

mede o grau de incerteza de tal pertinência. Por meio da lógica dos conjuntos 

difusos e da análise bayesiana, poderemos quantificar fenômenos ou 

problemas reais da Educação Matemática, problemas caracterizados por 

representações epistemológicas, histórico-epistemológicas e comportamentais. 

Por conseguinte, em consonância com Gelman (2011) defendemos a ideia de 

que o Método Estatístico Bayesiano é uma boa prática estatística, que tem 

interseção com as ideias de Popper, Kuhn e Lakatos.  

 

Dessa forma, destacamos a importância da utilização de métodos mistos 

computacionais na Educação Matemática e a utilização dos recursos da 

abordagem estatística bayesiana de conjuntos difusos. Para tanto, levamos em 

conta a equação de Andrew Gelman: Popper + Kuhn + Lakatos = Bayes. Nesta 

tese, temos a pretensão de contribuir com os resultados desse estudo inferindo 

uma nova equação: Popper + Kuhn + Lakatos + Bayes (De Finetti) + Bohr 

(Heisenberg) + Zadeh = MMP. Isso é, consideramos os argumentos de Popper, 

Kuhn, Lakatos sobre epistemologia e metodologias científicas de pesquisa, por 

meio da complementaridade de Bohr, ligamos a teoria de Bayes aos conjuntos 

difusos de Zadeh e determinamos a solução da equação (MMP). A solução 

MMP é traduzida como Métodos Mistos de Pesquisa em Educação 

Matemática. 
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5.2. Método Bayesiano 
 

 

Araújo (1997) conceitua o Método Bayesiano como sendo representado 

pelo trio: conhecimento, experiência e opinião, segundo o Teorema de Bayes:  

 

, 

 

 é uma quantidade de interesse desconhecida (não observável), que varia em 

conjunto  de parâmetros, isto é, . Ou nas palavras de Bussab e Morettin 

(2002, p.311): Chamemos de  tal parâmetro, suposto desconhecido, e para o 

qual tenhamos alguma informação a priori de .   H é a história,  é a 

quantidade aleatória observada e , como definiram Gamerman e Migon 

(1993, p. 13-14), é:  

. 

 

Observamos que  é uma constante, assim podemos escrever:  

 

, 

 

onde  denota proporcionalidade. Por meio do teorema de Bayes, 

identificamos que o conhecimento a posteriori, representado por , é 

obtido quando temos a nossa opinião a priori, o saber que existe antes da 

aquisição da informação sobre a incerteza do evento . E a probabilidade 

subjetiva é uma medida racional e coerente, representada por  . A 

experiência, verossimilhança, representada por , e H, representa a 

história, é comum a todos os termos, pode ser removida, mas não esquecida, 

como observam Gamerman e Migon (1993, p. 14).  De uma maneira mais 

usual o teorema de Bayes é:  

 

, 
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onde  é a distribuição de probabilidade a posteriori,   é a distribuição 

de probabilidade a priori do parâmetro e  é uma função de 

verossimilhança. A função de verossimilhança é determinada a partir da 

informação das observações, obtidas por meio de um experimento ou por uma 

amostragem. Também ,   família de distribuição que descreve o 

processo ou sistema que gera as observações, Paulino et al (2003, p. 12) 

observa que: 

 

 

A família  também faz parte do modelo bayesiano; quer dizer, 

a componente amostral ou experimental é comum aos modelos 
clássico e bayesiano, embora para este os elementos  

de  em geral são supostos ter, tal como , uma 

interpretação subjetiva.   

 
 
 
 

A função de verossimilhança não é uma probabilidade, e como definiu 

Cordeiro (1992, p.2): “A verossimilhança expressa a plausibilidade do vetor  

explicar os valores de . Neste sentido, ela informa a ordem natural de 

preferência entre diversas possibilidades de ”. Portanto, o Método Bayesiano 

requer uma completa caracterização do modelo de probabilidade, dessa 

maneira, demandando recursos computacionais.  
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Figura 29 - Representa do Esquema Bayesiano 
 

 

Fonte: Araújo (1997, p. 2) 

 

 

 

Como foi definido e está esquematizado, por meio de um mapa 

conceitual, na Figura 29, a densidade a posteriori  depende do 

experimento somente por meio da função de verossimilhança , desta 

forma, toda a informação bayesiana é feita sobre . Assim, podemos 

concluir que o Princípio da Verossimilhança (Dois resultado experimentais  e  

possuem a mesma informação sobre  se  e  são proporcionais, 

como afirma Araújo(1997, p.3 ) é uma consequência imediata do enfoque 

bayesiano, como ressaltou Araújo (1997, p.3). Esse mapa conceitual 

estabelece relações entre conceitos e sistematiza o conhecimento significativo 

do Método Bayesiano. Nesse sentido, Okada (2008, p.44) afirma que: Mapas 

conceituais é uma técnica para estabelecer relações entre conceitos e 

sistematizar o conhecimento significativo.  

 

Como observaram Aitchison e Dunsmore (1975 apud ARAÚJO, 1997), o 

objetivo final do argumento bayesiano é a função densidade preditiva , 

isto é, o conceito da densidade de probabilidade de uma futura observação  

dado o resultado da informação do experimento , que é representada pela 

expressão:  
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. 

 

 

Kinas e Andrade (2010, p.156) observam:  

 

 

Note que nas predições se faz uso da distribuição a posteriori 
 e de uma função para cálculo da probabilidade de se 

observar  condicionado a , , a qual, por coerência, é 

idêntica à função de verossimilhança.  
Como o nome sugere, a distribuição de probabilidade preditiva 
permite que se faça previsões em modelos de regressão e em 
estudos que envolvem um componente temporal. Porém, essa 
forma de inferência também é importante pra estudar a 
validade dos modelos probabilísticos utilizados nas análises 
bayesianas. Como novos valores  devem ser observados com 

probabilidades , pode-se inferir quais são os valores 

prováveis. Se isso não se confirmar na prática, há indícios de 
que pelo menos um dos componentes do modelo 
(verossimilhança ou a priori) pode estar especificado 
inadequadamente. 

 

 

 

 No caso dos métodos não bayesianos, paramétricos é utilizada a 

hipótese do vetor de parâmetro ser fixo e desconhecido. Essa hipótese não 

exige um conhecimento total do modelo de probabilidade, essa hipótese 

juntamente com o conceito  de probabilidade por meio da frequência relativa, 

pode ser vista como a causa fundamental para arbitrária parametrização no 

âmbito da estatística convencional,  conforme Araújo (1997).  

 

 

5.2.1. Um Exemplo do Método Estatístico Bayesiano 
 

 

Para ilustrar nossas considerações apresentadas sobre Método 

Estatístico Bayesiano, apresentaremos nesta seção um exemplo 

razoavelmente simples,  o Exemplo 11.18, construído por Bussab e Morettin 
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(2002, p.311-313) e utilizaremos, também, o pacote Package “LaplacesDemon” 

do programa R, desenvolvido por  Hall (2012). Esta apresentação será uma 

adaptação,  com pequenas alterações do original. 

O Teorema de Bayes  para um modelo discreto: Suponha que  tenha os  

valores  com probabilidades a priori  

(BUSSAB e MORETTIN, 2002, p.311). Chamamos de  a nova informação 

sobre . Então o teorema de Bayes nesse caso pode ser escrito  

 

,    . 

 

Aqui, as verossimilhanças são , e as probabilidades a 

posteriori determinadas pelo teorema de Bayes são . Obtida 

essa distribuição a posteriori de , dada a nova informação , podemos, por 

exemplo, estimar  como sendo a média dessa distribuição ou a moda (o valor 

que maximiza ).  

 

Schoner (2000) observa que Immanuel Kant (1724-1804) nunca chegou 

a conhecer Thomas Bayes (1702-1761), e ele certamente não chegou a 

conhecer  o Teorema de Bayes (1763), nem também, Thomas Bayes escreveu 

sobre epistemologia,  isto é, tomar a Ciência como objeto de investigação ou 

criticar o conhecimento científico.  No entanto, no livro “Crítica da Razão Pura” 

publicado pela primeira vez em 1781, Kant (2010, p. 36-37) afirma que:  

 

 

Se, porém, todo o conhecimento se inicia com a experiência 
isso não prova que todo ele derive da experiência. Pois bem 
poderia o nosso próprio conhecimento por experiência ser um 
composto do que recebemos através das impressões sensíveis 
e daquilo que a nossa própria capacidade de conhecer (apenas 
posta em ação por impressões sensíveis) produz por si mesma, 
acréscimo esse que não distinguimos dessa matéria-prima, 
enquanto a nossa atenção não despertar por um longo 
exercício que nos torne aptos a separá-los. 
Há pois, pelo menos, uma questão que carece de um estudo 
mais atento e que não se resolve à primeira vista; ser esta: se 
haverá um conhecimento assim, independente da experiência 
e de todas as impressões dos sentidos. Denomina-se a priori 
esse conhecimento e distingue-se do empírico, cuja origem é a 
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posteriori, ou seja, na experiência. (apud SCHONER, 2000, 
p.16) 
 
 
 
 
 

Schoner (2000) afirma que Kant expressa uma ideia muito semelhante a 

de Bayes, na medida em que postula que tem de haver alguma habilidade a 

priori, intelectual ou conhecimento, a fim de adquirir novos conhecimentos a 

partir da observação. 

 

Bussab e Morettin (2002, p. 311) consideram  uma aplicação  do 

Teorema de Bayes a um exemplo simples de mercado de ações. Chamemos 

de y o rendimento do IBOVESPA (Índice da Bolsa de Valores de São Paulo), 

em porcentagem, por período (mês, por exemplo). Suponha que estejamos 

interessados somente se o rendimento for positivo (y>0) ou negativo (y<0). 

Designamos por  o “estado do mercado”, vamos considerar apenas dois 

estados, mercado em alta ( ) ou mercado em baixa ( ). Suponha que se 

tenha a seguinte informação prévia (ou a priori) sobre as probabilidades de  e 

:  

 

 

 
 

 

 

 

Então, as probabilidades a priori dos estados são 

 e . As verossimilhanças são 

dadas aqui por  

 

, 

 

para , o que denotamos genericamente por . Essas 

verossimilhanças são supostamente conhecidas no Teorema de Bayes e 

vamos supor que em nosso caso são dadas na tabela abaixo.  

 

 

 

priori   

 3/5 2/5 
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y 

 

  

y >0 
y<0 

2/3 
1/3 

1/3 
2/3 

 

Ou seja, temos que: 

 

 

 

 

Podemos calcular as probabilidades conjuntas , ou seja,  

 

 

 

obtendo-se  a tabela abaixo. 

 

 

 

 
y 

  

   

y >0 
y<0 

6/15 
3/15 

2/15 
4/15 

8/15 
7/15 

 9/15 6/15 1 

 

 

Por exemplo,  

 

 

 

O Teorema de Bayes fornece as probabilidades a posteriori de , 

dado o valor observado de y: 

 

, 

 

Para determinar  precisamos  calcular ,  que são chamadas 

probabilidades marginais preditoras  ou simplesmente previsões. Então 

podemos escrever:  
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. 

Em nosso caso,  

 

 

.  

Do mesmo modo,  

 

, 

 

e termos a tabela seguir: 

 

y  

y > 0 8/15 

y < 0 7/15 

 

Vemos que  essa tabela representa a mesma distribuição marginal de  y, 

dada na tabela que mostra a distribuição conjunta de  y e de .  

 

Então, pelo Teorema de Bayes, temos: 

 

, 

 

. 

 

 

De modo análogo, obtemos: 

 

. 

 

Temos, então, as probabilidades condicionais de alta e baixa, dada a 

informação de  o retorno ser positivo ou negativo:   
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Y  

 

  

y >0 
y<0 

3/4 
3/7 

1/4 
4/7 

 

 

 

Podemos, por exemplo, “estimar”  (alta ou baixa) por   (mercado em 

alta) se y > 0,  já que  e “estimar”  por  (mercado em 

baixa) se y < 0, pois .  Ou seja, tomamos o valor máximo 

da probabilidade  a posteriori, dada a informação sobre o rendimento. 

 

Por meio do pacote Package “LaplacesDemon” do programa R, 

desenvolvido por  Hall (2012), vamos refazer o seguinte:  

 

, 

 

. 

 

Então, utilizando a função BayesTheorem do programa, que calcula 

valores para o Teorema de Bayes,  temos: 

 

> Prtheta = c(3/5, 2/5) 

> Prymaior = c(2/3, 1/3) 

> BayesTheorem(Prtheta,Prymaior) 

[1] 0.75 0.25 

 

O vetor Prtheta = c(3/5, 2/5) representa os valores de  

respectivamente, enquanto  o vetor Prymaior = c(2/3, 3/3) representa os 

valores y > 0 e a função  BayesTheorem(Prtheta,Prymaior) calcula os 

respectivos valores de  ou 3/4  e  

ou 1/4 , respectivamente. 
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5.3. Engenharia Didática Clássica: uma heurística bayesiana 
 
 
 

Como Popper afirmou a interpretação de probabilidade, por meio da 

frequência relativa, não atende aos casos singulares, como os observados na 

Mecânica Quântica, mas depende de leis de convergências em probabilidade. 

Dessa forma, nesta seção, propomos uma Análise Bayesiana para a 

Engenharia Didática Clássica, isto é, uma Teoria Heurística Bayesiana, 

segundo Sorel (2009). 

 

De acordo com Machado (2008, p. 234), citando Douady (1993, p.2), a 

Engenharia Didática Clássica é tanto uma metodologia de pesquisa quanto 

uma metodologia de aprendizagem de Matemática:  

 

 
 

[...] uma sequência de aula(s) concebida(s), organizada(s) e 
articulada(s) no tempo, de forma coerente, por um professor-
engenheiro para realizar um projeto de aprendizagem para 
certa população de alunos. No decurso das trocas entre 
professor e alunos, o projeto evolui sob as reações dos alunos 
e em função das escolhas e decisões do professor. 

 

 

 

A Engenharia Didática Clássica é um modelo de análise consistindo de 

um conjunto de sentenças, e o Método Bayesiano é formado por um conjunto 

de axiomas de probabilidade, conjuntos de axiomas não interpretativos que, 

segundo Giere (1999), são chamados de modelos instanciais, uma vez que 

eles instanciam os axiomas de uma teoria. Assim, podemos verificar que a 

Engenharia Didática Clássica e o Método Bayesiano são isomorfos; há uma 

correspondência um a um entre os elementos fundamentais dos dois modelos. 

Porque na Engenharia Didática Clássica as palavras chave são: a priori, a 

posteriori e validação interna. Como caracterizou Machado (2008, p.236): 
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A engenharia didática caracteriza-se também pelo registro dos 
estudos feitos sobre o caso em questão e pela validação. Essa 
validação da pesquisa é feita, sobretudo internamente, pois ela 
se baseia na confrontação entre a análise a priori, que por sua 
vez, se apoia no quadro teórico, e análise a posteriori.  

 

 

 

Como já foi constatada, a validação interna, confrontação entre a análise 

a priori e a análise a posteriori, é denominada no âmbito da metodologia 

estatística, de análise de dados longitudinais. A importância da análise de 

dados longitudinais na Educação é observada por Lee (2010, p. 471): 

 

 

Ressalto inicialmente a importância de se trabalhar avaliações 
com dados longitudinais. Essa forma de coleta de dados – por 
meio da qual, em vários momentos, são colhidas informações a 
respeito do mesmo indivíduo ao longo de um determinado 
período de tempo – é muito útil para que os pesquisadores 
possam elaborar sólidas conclusões no campo da educação.  

 

 

 

Da mesma forma, as palavras chave da Estatística Bayesiana são: a 

priori e a posteriori. Como Cordani (2001, p. 41) caracterizou o estatístico 

Bayesiano: “O estatístico Bayesiano, ao ser subjetivo, interpreta a sua 

população de interesse a priori (ou seja, antes de incorporar os dados 

observados) e tira as suas conclusões a posteriori (ao incorporar os resultados 

observados)”. 

 

A validação interna bayesiana é representada pela análise de dados 

longitudinais bayesianos (SINGER et al, 2012) e pela função densidade 

preditiva . A função densidade preditiva, como observaram Kinas e 

Andrade (2010, p.156): “[...] essa forma de inferência também é importante 

para estudar a validade dos modelos probabilísticos bayesianos”. Essas 

palavras chave traduzem os fundamentos heurísticos dos dois métodos. 

“Objetivo da Heurística é o estudo dos métodos e das regras da descoberta e 
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da invenção”, como afirma Polya (2006, p. 99).  Neste sentido, Polya (2006, p. 

99-100) define uma heurística moderna: 

 

 

 

Procura compreender o processo solucionador de problemas, 
particularmente as operações mentais, típicas desse processo, 
que tenham utilidade. Dispõe de várias fontes de informação, 
nenhuma das quais deve ser desprezada. Um estudo 
consciencioso da Heurística deve levar em conta, tanto as suas 
bases lógicas quanto as psicológicas. Não deve esquecer 
aquilo que autores antigos como Pappus, Descartes, Leibnitz e 
Bolzano escreveram sobre o assunto, mas muito menos pode 
desprezar a experiência imparcial. A experiência na resolução 
de problemas e a experiência na observação dessa atitude por 
parte de outros devem constituir a base em se assenta a 
Heurística. Neste estudo, não devemos descurar nenhum tipo 
de problema, e sim procurar aspectos comuns na maneira de 
tratar de problemas de toda sorte: devemos considerar os 
aspectos gerais, independentemente do assunto específico do 
problema. O estudo da Heurística tem objetivos “práticos”: 
melhor conhecimento das típicas operações mentais que se 
aplicam à resolução de problemas pode exercer certa 
influência benéfica sobre o ensino, particularmente sobre o 
ensino da Matemática. 

 

 

 

Portanto, consideramos que a priori, a posteriori e a validação interna 

são aspectos comuns da Engenharia Didática Clássica e do Método Bayesiano 

e que a subjetividade está presente nas duas abordagens. Desta forma, 

deduzimos que a Engenharia Didática Clássica é uma heurística bayesiana, 

porque apresenta procedimentos de uma ciência do descobrimento sem o 

formalismo matemático do Método Bayesiano.  

  

Mas, o método bayesiano tem um problema recorrente na determinação 

subjetiva da distribuição a priori. Paulino et al (2003, p. 76) observam que: 

 

 

Existem situações práticas em que há informação a priori mais 
ou menos substancial sobre os parâmetros do modelo, quer 
por parte do decisor, quer por parte de outros indivíduos a que 
o decisor pode acorrer. A questão de como obter e quantificar 
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essa informação, de natureza essencialmente subjetiva, de 
modo a “transformá-la” em uma distribuição a priori que possa 
ser utilizada para prosseguir com a metodologia Bayesiana, é 
um tema que tem vindo a ser tratado abundantemente na 
literatura científica.   

 

 

Para resolver o problema da determinação , distribuição a priori do 

parâmetro , o pesquisador, por meio da heurística, pode usar a informação 

prévia que possui sobre , anterior ao conhecimento dos dados sem recorrer a 

uma experiência por meio de uma amostra piloto, um pré-tese com um número 

pequeno de observações. Ou pode conciliar a informação prévia com uma 

amostra piloto, também, recorrer a um especialista, com sugere Paulino et al 

(2003, p. 76). Por meio de uma lista de perguntas, Paulino et al (2003, p. 76) 

propõem uma maneira para o estatístico bayesiano proceder na solução do 

problema da determinação da distribuição a priori:  

 

 

Imediatamente várias questões se lhe põem: 
 
1. Que perguntas, deve fazer ao(s) especialista(s)? 
2. Como ajustar o(s) especialista(s), que não necessita(m) 
de ter conhecimento de Probabilidade e Estatística, a 
responder coerente e consistentemente a essas perguntas? 
3. Se recorrer a mais do que um especialistas, como 
combinar a informação recebida? 
4. Como usar a informação recebida de modo a construir 
uma distribuição de probabilidade para o parâmetro ou 
acontecimento de interesse?  

 

 

 

No âmbito da Educação Matemática, o pesquisador é especialista 

porque utiliza tanto o paradigma da disciplina, objeto de análise, como o 

paradigma das ciências sociais experimentais e tem conhecimento de 

Probabilidade e Estatística. Um pesquisador da Educação Matemática adepto 

da Didática da Matemática francesa, além de ser um especialista, tem a sua 

disposição uma metodologia qualitativa de grande poder descritivo e 

explicativo, a Engenharia Didática Clássica. Artigue (1996, p.193) afirma que a 

Engenharia Didática Clássica aborda duas questões cruciais para o 
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desenvolvimento da educação matemática: - as relações entre a pesquisa e a 

ação no sistema de ensino; - o papel que convém levar as realizações didáticas 

a desempenhar na sala de aula, no seio das metodologias da pesquisa 

didática.  

 

 Assim, Artigue (1988 e 1996) apresenta as diferentes fases da 

metodologia da Engenharia Didática Clássica, entre as quais, as análises 

prévias ou preliminares e análise a priori. Essas fases apresentam grande 

potencial para resolver o problema da determinação , distribuição a priori 

do parâmetro , para um pesquisador da Educação Matemática que utilize a 

metodologia bayesiana.  As fases da metodologia da Engenharia Didática 

Clássica que são desenvolvidas por Artigue (1988 e 1996), para uma maior 

compreensão no contexto bayesiano, são apresentadas de maneira resumida 

por Machado (2008, p. 238-239):  

 

 

Fases da metodologia da engenharia didática 
O processo experimental da engenharia didática se compõe de 
quatro fases:  

 primeira fase: análises preliminares; 

 segunda fase: concepção e análise a priori das situações 
didáticas; 

 terceira fase: experimentação;  

 quarta fase: análise a posteriori e validação.  
 
As análises preliminares para a concepção da engenharia são 
feitas através de considerações sobre o quadro teórico didático 
geral e sobre os conhecimentos didáticos já adquiridos sobre o 
assunto em questão, bem como sobre: 
 

 a análise epistemológica dos conteúdos contemplados 
pelo ensino; 

 análise do ensino atual e de seus efeitos; 

 análise da concepção dos alunos, das dificuldades e dos 
obstáculos que determinam sua evolução; 

 análise do campo dos entraves no qual vai se situar a 
efetiva realização didática.  
 
Tudo isso levando em consideração os objetivos específicos da 
pesquisa. 
As análises preliminares são feitas principalmente para 
embasar a concepção da engenharia, porém, elas são 
retomadas e aprofundadas durante todo o transcorrer do 
trabalho. É evidente que cada uma delas acontecerá ou não, 
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dependendo do objetivo da pesquisa, e é esse objetivo que 
determina o grau de profundidade dessas análises.  
 
 
 
 
 

As ilustrações, representadas pelos mapas conceituais, Figura 30 e 

Figura 31, são outras maneiras de comprovar que há uma semelhança entre 

argumento qualitativo da Engenharia Didática Clássica com o argumento 

quantitativo do Método Bayesiano. Essas ilustrações são verificações auxiliares 

da relação entre o qualitativo/quantitativo (THOM, 1989). Os mapas conceituais 

são representações esquemáticas condensadas das informações entre os 

elementos que compõem os métodos; no primeiro caso, Figura 30, representa 

o Método Bayesiano (PAULINO et al 2003, p. 22) e no segundo caso, Figura 

31, representa a Engenharia Didática Clássica: 

 

Figura 30 - Um mapa conceitual do Método Bayesiano 
 

 

Fonte: Paulino et al (  2003, p. 22) 

Modelo  

Experimental 

Dados 

Amostra 

Distribuição 

a priori 

Teorema 

de Bayes 

Raciocínio 

Dedutivo 

Inferência 

Estatística 
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Figura 31 - Um mapa conceitual da Engenharia Didática Clássica 
 

 

Fonte: Carneiro (2005, p. 117) 
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6.  Análise a posteriori 
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Para facilitar o entendimento, reproduzimos a Figura 12 e denominamos 

de mapa conceitual da Engenharia Didática Clássica, Figura 31. O raciocínio 

dedutivo, observado no do mapa conceitual do Método Bayesiano, é 

equivalente à validação interna da Engenharia Didática Clássica, ou seja, toda 

informação da distribuição a priori, sobre o parâmetro, é atualizada por meio do 

Teorema de Bayes. Outra propriedade comum aos esquemas, Bayesiano e da 

Engenharia Didática Clássica, presente nos dois mapas conceituais 

representados na Figura 30 e na Figura 31 é a iteração, isto é, um processo de 

resolução de um problema por meio de soluções repetidas com uma solução 

melhorada no mesmo esquema, até alcançar um resultado final.  Também, 

observamos que há uma ordenação, uma estrutura temporal semelhante entre 

a Engenharia Didática Clássica e o Método Bayesiano, estrutura temporal 

análoga a que foi verificada entre Engenharia Didática Clássica e a Estatística 

Não Paramétrica, abordada no Capítulo 3 desta tese. 

 

Nesse sentido, Caraça (1959, p.10) afirma que: “Dois conjuntos dizem-

se ser equivalentes quando entre eles existe uma correspondência biunívoca; 

dizem-se semelhantes quando essa correspondência é biunívoca e ordenada”. 

Essa afirmação pertence à Matemática Pura, um contexto do conhecimento a 

priori puro, objetivo e preciso. Então, os mapas conceituais apresentam alguma 

similaridade, mas não podemos afirmar que há uma correspondência biunívoca 

entre os mapas conceituais da Engenharia Didática Clássica e a Estatística 

Bayesiana e realmente não há, porque um método é qualitativo e outro é 

quantitativo, isto é, existe pelo menos uma diferença.   

 

No contexto da Educação Matemática a Metáfora Conceitual de Lakoff é 

uma ferramenta de inferência sobre novos contextos, ou seja, uma 

transferência de significado, como foi apresentada no Capítulo 1. Assim, 

podemos evidenciar a similaridade com uma das propriedades da metáfora, por 

meio de Kuhn (2006, p.249): “metáfora se refere a todos aqueles processos 

nos quais a justaposição, seja de termos, seja de exemplos concretos, origina 

uma rede de similaridades que ajuda a determinar o modo como a linguagem 

se liga ao mundo”. 
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No Capítulo 4, a Metáfora Conceitual foi abordada no âmbito dos 

conjuntos difusos, verificamos, por meio dos argumentos de MacCORMAC e 

Zadeh, que a metáfora é um método que não tem a propriedade da precisão, 

ou seja, a metáfora cria analogias por meio da função do “grau” de 

“associativismo”. Portanto, uma teoria da analogia proporcional, segundo 

Aristóteles, citado por Thom (1988, p. 240). 

 

Podemos afirmar que há uma Metáfora Conceitual entre a Engenharia 

Didática Clássica e Método Bayesiano. A Engenharia Didática Clássica é uma 

metáfora bayesiana considerando os elementos de similaridades semânticas e 

a estrutura subjacente dos métodos, observados entre o conceito do Método 

Bayesiano e o da Engenharia Didática Clássica,  a menos de uma diferença,  

um predominante quantitativo e outro qualitativo,  neste sentido, 

Vergnaud(1996, p.166) observa: 

 

 

Deste modo, a definição pragmática de um conceito faz apelo 
ao conjunto das situações que constituem  a referência das 
suas diferentes propriedades, e ao conjunto dos esquemas 
utilizados pelos sujeitos nessas situações.  
Contudo, a ação operatória não é toda conceitualização do 
real, longe disso. Não se debate a verdade ou falsidade de um 
enunciado totalmente implícito, nem se identificam os aspectos 
do real aos quais se tem de prestar atenção, sem o auxílio de 
palavras, de enunciados, de símbolos e de signos. A utilização 
de significantes explícitos é indispensável à conceitualização. É 
isso que conduz a considerar que um conceito é um trigêmeo  
de três conjuntos:  

 

S: conjunto das situações que dão sentido ao conceito (a 
referência); 
I: conjunto das invariantes nas quais assenta a 
operacionalidade dos esquemas (o significado): 
S: conjunto das formas pertencentes e não pertencentes à 
linguagem que permite representar simbolicamente o conceito, 
as suas propriedades, as suas situações e os procedimentos 
de tratamento (o significante). 
 

 

 

Assim, a Engenharia Didática Clássica, com relação ao Método 

Bayesiano, é uma heurística positiva isto é, consiste num conjunto articulado 
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de sugestões que agrega e desenvolve na Engenharia Didática Clássica 

aspectos sofisticados de inferência. A distribuição a priori do Método Bayesiano 

e a análise a priori da Engenharia Didática Clássica, um aspecto subjetivo dos 

dois paradigmas, remete-nos à teoria do conhecimento de Kant, que o 

conhecimento nunca se dá de maneira neutra, com afirma Silveira (2002, p. 

28): 

 

A teoria do conhecimento de Kant – a filosofia transcendental 
ou idealismo transcendental ou idealismo transcendental – teve 
como objetivo justificar a possibilidade do conhecimento 
científico dos séculos XVII e XVIII. Ela partiu da constatação de 
que nem o empirismo britânico, nem o racionalismo continental 
explicavam satisfatoriamente a ciência. Kant mostrou que, 
apesar de o conhecimento se fundamentar na experiência, esta 
nunca se dá de maneira neutra, pois a ela são impostas as 
formas a priori da sensibilidade e do entendimento, 
características da cognição humana. 

 

 

 

Da mesma forma que Silveira (2002), Popper (2006) considera que há 

uma propensão para procurar padrões de regularidade. Assim, essa 

necessidade inata de procurar corresponde à ideia de causalidade de Kant, 

como observou Popper (2006, p.74):  

 

 

Esta expectativa inconsciente de encontrar padrões de 
regularidade, que é psicologicamente a priori, corresponde 
muito aproximadamente à lei da causalidade, que Kant 
acreditava fazer parte do nosso aparelho mental e ser a priori 
válida.  Poderíamos, assim, sentir-nos inclinados a dizer que 
Kant não soube distinguir entre formas psicologicamente a 
priori de pensar ou reagir e crenças válidas a priori. Mas eu não 
creio que o seu erro tenha sido crasso.  E isso na medida em 
que a expectativa de encontrar padrões de regularidade não é 
só psicologicamente a priori, mas também logicamente  a priori: 
é logicamente anterior a toda a expectativa de observação, 
dado que é, tal como vimos, anterior a qualquer 
reconhecimento de semelhança; e toda observação envolve o 
reconhecimento de semelhanças ( ou dessemelhanças). 
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5.3.1. Agregação do Método Bayesiano à Engenharia Didática Clássica 
 

 

Neste item vamos apresentar uma proposta alternativa que chamaremos 

de Método Misto Primário, método que apresenta a agregação da Estatística 

Não Paramétrica à Engenharia Didática Clássica, apresentado no Capítulo 3. 

Considerando-se a Engenharia Didática Clássica como uma  heurística 

bayesiana,  propomos construir um modelo  por meio da distribuição Normal, 

, com   representando a variável aleatória,  a média ou valor 

esperado de  e  a variância de ,   e , como está definido em 

Magalhães (2011, p.102),  representada pela função:  

 

.  

 

Para elaborar o Método Bayesiano agregado à Engenharia Didática 

Clássica, propomos a utilização do Método Linear Bayesiano (ARAÚJO, 1997) 

que tem uma funcionalidade semelhante ao Método Bayesiano da distribuição 

Normal.  O Método Bayesiano, por meio da distribuição Normal, descreve 

apropriadamente de outro modo o sistema construído pelo Método Misto 

Primário. O modelo bayesiano Normal a ser seguido é  

, construído por Paulino et al (2003, p. 

16):  Considere-se a observação de uma variável com distribuição Normal 

, com  conhecido e admita-se a priori  que  com  e 

 também conhecidos. O modelo Normal bayesiano agrega à Engenharia 

Didática Clássica aspectos desse método com aderência semântica e grande 

eficiência computacional.  

 

O modelo Normal proposto não apresenta problema de parametrização, 

visto que a distribuição Normal exige uma completa técnica de probabilidade, 
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mas necessitando somente do primeiro  e segundo momentos da distribuição. 

A característica recursiva do Método Bayesiano, isto é, atualização da 

informação por meio da experiência, equivalente à Engenharia Didática 

Clássica, revela uma propriedade comum aos métodos bayesianos, de 

atualização de nossas expectativas por meio de novas informações. A 

característica iterativa, do Método  Bayesiano, é implementada pelo Teorema 

de Bayes. 

 

A agregação do Método Bayesiano à Engenharia Didática Clássica será 

exemplificada seguindo um paradigma da Educação Matemática, isto é, 

proporcionar métodos de aprendizagem o mais didático possível. Utilizaremos 

dados do exemplo do uso do Teste de Wilcoxon, apresentado no Capítulo 3. 

Vamos considerar, também, que foi realizado um pré-teste, representado pelo 

vetor antes, e um pós-teste, representado pelo vetor depois, assim, mantemos 

o aspecto semântico do exemplo referido. Com o resultado de um pré-teste, um 

método de avaliação quantitativo agregado à Engenharia Didática Clássica, 

podemos quantificar a informação inicial, [...] de natureza essencialmente 

subjetiva, de modo a “transformá-la” em uma distribuição a priori que possa ser 

utilizada para prosseguir com a metodologia Bayesiana[...] (PAULINO et al, 

2003, p. 76). Também, com o resultado do pós-teste, podemos quantificar a 

informação obtida do resultado do experimento, assim, construímos a função 

de verossimilhança. Para calcular os momentos da distribuição Normal dos 

vetores antes e depois, de uma maneira didática, utilizamos o programa R. 

 

Esse método de utilizar dados empíricos substituindo a análise a priori 

proposta na Engenharia Didática Clássica do exemplo, é denominado no 

âmbito bayesiano de Método Bayesiano Empírico, ou seja, um método que 

utiliza dados empíricos para construir a distribuição a priori.. 

 

Consideramos os dados do referido exemplo e utilizamos o Método 

Bayesiano Empírico. No âmbito da Estatística Bayesiana há criticas ao Método 

Bayesiano Empírico porque é um método que utiliza de dados empíricos para 

determinar a distribuição a priori. A Engenharia Didática Clássica, também, 
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critica o uso do método empírico, mais um ponto de semelhança entre a 

Engenharia Didática Clássica e Método Bayesiano.  

Somos favoráveis a essa crítica, porém utilizamos esse método como 

uma forma didática de introdução ao Método Bayesiano, por conta da sua 

funcionalidade computacional. Primeiro, vamos determinar a distribuição a 

priori , isto é, calcular os valores de  e , por meio do resultado do 

pré-teste, uma representação numérica ou um índice, uma medida resumo da 

análise a priori da Engenharia Didática Clássica, representada pelo vetor antes: 

 

Antes = c (3, 5, 8, 7, 6, 4, 3, 2) 

 = mean (Antes) 

 = 4.75 

 = var (Antes) 

 = 4.5 

 

Portanto, os resultados  = 4.75 e  = 4.5, respectivamente a média e a 

variância da distribuição a priori . 

 

Agora, vamos determinar a  por meio do resultado 

experimental, uma medida resumo, representada pelo vetor depois. 

 

           Depois = c(6.9, 7.5, 9.2, 9.5, 10, 6.2, 6.6, 8) 
            

 = mean (Depois) 

 = 7.9875 

 = var (Depois) 

 = 2.049821 

 

Os resultados  = 7.9875 e  = 2.049821, respectivamente a média e a 

variância .  

 

Adaptando Paulino et al (2003, p.13) para nosso exemplo fictício, 

observamos que , . Considerando qualquer elemento de , 
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seja , e a distribuição a priori do pesquisador , o Teorema de Bayes 

para densidades conduz à relação:  

 

, 

 

Sendo  a distribuição a posteriori de  depois de saber que . 

Assim, tendo em conta a informação contida nos dados , a atitude inicial do 

pesquisador, caracterizada por , é modificada passando à nova atitude, 

representada por . Por meio dos resultados de Paulino et al (2003, p.16-

17), vamos determinar o valor de  para o nosso exemplo. Primeiro, 

vamos determinar :  

 

. 

 

Introduzindo, 

, 

e completando o quadrado do expoente, tem-se, 

, 

 

donde sai, por integração em  a distribuição marginal ou preditiva de X, 

 

. 

Notando que,  

 

. 

 

Assim, a distribuição preditiva de X é , quer dizer, a 

distribuição marginal de X é também Normal, com média igual à média da 
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distribuição a priori de  e com variância igual à soma da variância da 

distribuição a priori de  com a variância de X. Na observação de X para todo e 

qualquer , a respectiva variabilidade tem duas componentes: a variabilidade 

própria  e a variabilidade de . Por outro lado: 

 

, 

 

ou seja, considerando o valor de  acima referido,  é ainda uma 

distribuição Normal,  

, 

 

com a média e a variância, respectivamente:  

 

.  

 

Retornado aos valores calculados para antes e depois: 

 

Antes = c (3, 5, 8, 7, 6, 4, 3, 2) 

 = mean (Antes) 

 = 4.75 

 = var (Antes) 

 = 4.5  

b = 2.12132 

 

           Depois = c(6.9, 7.5, 9.2, 9.5, 10, 6.2, 6.6, 8) 
            

 = mean (Depois) 

 = 7.9875 

 = var (Depois) 

 = 2.049821 

 

s = 1.43172 
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E utilizando o programa R para calcular os valores da média A e da 

variância B: 

            A= ((1/b^2) *a+ (1/s^2) *x) / ((1/b^2) + (1/s^2)) 
            A= 6.974297 
 
            B2=1/ ((1/b^2) + (1/s^2)) 
            B2= 1.408313 

 

O resultado:   é a atulaização 

pelo Teorema Bayes em relação aos resultados observados inicialmente, ou o 

estado inicial, pela análise a priori no âmbito da Engenharia Didática Clássica 

ou para o Método Bayesiano a análise a priori representada pela distribuição a 

priori ,  . Comparando o resultado inicial atualizado pelo 

Teorema Bayes, verificamos que o procedimento adotado no experimento, 

resultou no aumento da média inicial de 4.75 para  6.974297 e a diminuição da 

variância 4.5 para 1.408313. 

Do ponto vista, do paradigma da Educação Matemática, esses 

resultados indicam que o procedimento adotado, digamos em uma particular 

classe de alunos, indica o aumento o desempenho médio da classe, indicado 

pela média maior do que a inicial e, também, o procedimento adotado atingiu 

um maior número de alunos, representado pela redução da variância inicial.   

No exemplo, por meio do Método Misto Primário, da agregação da 

Estatística Não Paramétrica à Engenharia Didática Clássica, pudemos verificar 

resultados significativos melhores do que a condição inicial. Destacamos, 

porém que por meio da agregação do Método Bayesiano à Engenharia Didática 

Clássica, consegue-se uma contextualização mais adequada à subjetividade 

da Engenharia Didática Clássica, ou ainda pela existência de aderência 

epistemológica entre os dois métodos.  

Um exemplo adaptado de Paulino et al (2003, p. 17-18), que evidência o 

aspecto subjetivo do Método Bayesiano. Dois professores de Matemática, P1 e 

P2, pretendem obter estimativas relativamente mais aproximadas de um 

indicador de desempenho acadêmico   até aí conhecido de forma pouco 

precisa. 
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Suponha-se que o professor P1, dominando melhor a área em estudo, 

indica a seguinte distribuição a priori .  

 

Por contraste, o professor P2, pouco experiente na referida área, indica 

a distribuição a priori  com muito maior variância. Os gráficos 

das distribuições a priori, são construídos por meio do programa R, 

apresentadas na Figura 32. Observamos que os dois parâmetros da 

distribuição Normal determinam, obviamente, a forma do gráfico e P1 e P2, isto 

é, P2 com menor média e maior variância que refletem a sua pouca 

experiência, enquanto P1 com maior média e menor variância, tem a 

informação mais precisa. 

 

 

Figura 32 - As distribuições a priori de P1 e P2 
 

500 600 700 800 900 1000 1100

0.
00

0
0.

00
5

0.
01

0
0.

01
5

0.
02

0

As distribuições a priori de P1 e P2

h

P2

P1

 

                   Fonte: Paulino et al (2003, p. 17), reconstruído por meio do R. 

 

 

Entretanto, proporcionou-se recorrer a um experimento, por meio de 

uma Engenharia Didática Clássica, que consistia na observação de uma 

variável aleatória . Feita a experiência obteve-se X=850. Por meio 

dos procedimentos utilizados no exemplo anterior, as distribuições a posteriori 

obtidas foram: 
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Na Figura 33, comparam-se as distribuições a posteriori dos dois 

professores. 

 
Figura 33 - As distribuições a posteriori de P1 e P2 
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                        Fonte: Paulino et al (2003, p. 18), reconstruído por meio do R. 

 

 

 

Na passagem da Figura 32 para a Figura 33, nota-se que a diferença 

entre as posições dos dois professores se atenua na medida em que ambos 

entram com a mesma informação experimental (X=850). Consideramos que as 

diferenças entre os dois professores comprovam aspecto subjetivo do Método 

Bayesiano, também, podemos observar que a diferença persistente entre os 

dois professores está na distribuição a priori. Essa diferença pode ser resolvida 

por meio do uso da Engenharia Didática Clássica desde o início da pesquisa, 

isto é, usar o protocolo representado pelas as análises prévias e concepção e 

análise a priori da Engenharia Didática Clássica para determinar a distribuição 

a priori do Método Bayesiano. Esse processo que consiste em utilizar o 

protocolo da Engenharia Didática Clássica, uma metáfora bayesiana, para 

construir um elemento do Método Bayesiano, é denominado por reversibilidade 

da metáfora. Assim, por meio da interatividade representada pela 
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reversibilidade da metáfora, temos a possibilidade de conhecer melhor os dois 

métodos, como afirma Dutra (2006, p.138): 

 

 

Além disso, segundo a tese de reversibilidade contida na 
concepção interativa das metáforas, proposta por Black, como 
vimos, temos a possibilidade de conhecer melhor os dois 
sistemas, tanto aquele que corresponde ao tópico primário, 
quanto àquele que corresponde ao tópico secundário. Isso 
significa que, em princípio, as metáforas como aquelas que 
originaram o modelo de bolas de bilhar para os gases ideais e 
aquela do enunciado metafórico “o homem é um lobo” nos 
permitiriam conhecer melhor não apenas o comportamento dos 
gases ideais e dos homens, de um lado, mas também das 
bolas de bilhar e dos lobos, de outro. 

 

 

Pelo exposto buscamos comprovamos que, no âmbito da pesquisa em 

Educação Matemática, podemos estabelecer uma relação de 

complementaridade entre a Engenharia Didática Clássica e Método Bayesiano, 

ou seja, a Engenharia Didática agrega aspectos qualitativos ao Método 

Bayesiano e o Método Bayesiano agrega aspectos quantitativos subjetivos à 

Engenharia Didática Clássica, ou seja, buscamos apresentar a construção de 

um método misto de pesquisa, por meio da combinação do método qualitativo 

(.Engenharia Didática Clássica) com o método quantitativo (Método Bayesiano)  

 

 

5.3.2. Agregação do Método Linear Bayesiano à Engenharia Didática 
Clássica 
 

 

Além do caso geral da agregação do Método Bayesiano à Engenharia 

Didática Clássica apresentamos nesta seção, a título de ampliação de 

alternativa de aplicação, um caso particular: agregação do Método Linear 

Bayesiano à Engenharia Didática Clássica. As definições de Esperança Linear 

e Variância Linear caracterizam o Método Linear Bayesiano, proposto por 

Hartigan (1969), citado por Araújo (1997 e 2000). Sejam  um 

vetor aleatório com momentos de segunda ordem finitos. Define-se a 

Esperança Linear de Y, dados  por:  
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, 

 

os  são os coeficientes do hiperplano da regressão linear de Y sobre 

. A variância linear de Y, dados  é definida por: 

 

. 

 

Sob a hipótese de normalidade conjunta, essas definições coincidem 

com as definições usuais de Esperança e Variância condicionais, como 

apresentou Araújo e Cardeal (2006), como ilustrou Paulino et al (2003, p. 18), 

por meio do seguinte exemplo:  

 

No exemplo de Paulino et al (2003, p.17-18) em vez de observarmos 

uma variável aleatória  considerarmos uma amostra casual 

 com  i.i.d. – independentes e identicamente 

distribuídas – com a mesma distribuição de X, obteremos resultados 

semelhantes aos anteriores, 

 

, 

 

Com média e variância, respectivamente: 

 

 

 

Suponha que os professores, P1 e P2, observam uma amostra com 

 e que a respectiva média é . De acordo como os resultados do 

exemplo anterior, as distribuições a posteriori são:  
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Assim, podemos observar que a partir das 50 medições, as distribuições 

a posteriori dos dois professores pouco diferem, como afirmou Paulino et al 

(2003, p. 18), representadas pela Figura 34.  

 
Figura 34 - Comparação das distribuições dos dois professores depois de observarem 

uma amostra de n=50 
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                                   Fonte:  PAULINO et al  (2003, p. 19). 

 

 

As relações de A’ e B’ apresentadas por Paulino et al (2003, p. 18), são 

iguais às determinadas por Hartigan (1969) com uma notação diferente, citado 

por Araújo (2000, p.51): 

 

, 

.  

 

  O Método Linear Bayesiano tem outra característica semelhante com a 

Engenharia Didática Clássica, a iteratividade, por meio da qual as informações 

são atualizadas.  Observando o fluxograma, Figura 35 a seguir para uma futura 

observação ou observações , aplicamos o Teorema de Bayes para 

determinar Variância e Esperança Lineares iterativamente, da seguinte forma:  

 

                     , 
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, 

 

. Observamos que o processo iterativo do Método Linear 

Bayesiano utiliza somente um número n de observações, a Esperança e a 

Variância da distribuição a priori, inicialmente.  
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Figura 35 - O mapa conceitual do Método Linear Bayesiano, representado pelo 
fluxograma, evidenciando o aspecto iterativo do método. 

 
 

 

Fonte: Araújo (1997, p.33) 

 

Pelo proposto por Araújo (2000, p.58) adaptado ao âmbito da Educação 

Matemática é possível generalizar o exemplo de Paulino et al (2003, p. 18). 

Início:  

     n 

 

 

 

 

Com . 

Uma futura observação:  

 

 

 

 

     FIM 
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Sejam  avaliações de n professores/pesquisadores e  Variância 

Linear e Esperança Linear:  

 

, 

 

, 

 

, ,  e  são, respectivamente, o valor esperado, a variância, 

média inicial e variância inicial das avaliações dos professores. Assim, 

considerando a Esperança, a Variância, Média inicial e Variância inicial das 

avaliações dos professores, podemos verificar que o Método Linear Bayesiano: 

a) tem grande facilidade computacional; b) é recursivo, ou seja, é dado um 

valor inicial para determinação do valor seguinte; c) segue o esquema 

bayesiano, usando somente os primeiros e segundos momentos.  

 

O Método Linear Bayesiano, apresentado por Araújo (1997 e 2000), 

agregado à Engenharia Didática Clássica tem uma vantagem sobre outros 

métodos bayesianos porque é mais simples do ponto de vista computacional. 

 

Como está representado no fluxograma, da Figura 35, a iteração do 

Método Linear Bayesiano, isto é, a obtenção do valor de , por 

meio de substituições repetidas busca uma solução melhorada no mesmo 

esquema de cálculo, até alcançar o valor final n. É um processo que não 

depende do planejamento do experimento e de regra de parada, como na 

Estatística Clássica, consequentemente, a partir do momento em que o 

professor/pesquisador concluir que, foram atingidos seus objetivos, pode parar 

com o experimento.  

 

Os valores de , ,  e  estão relacionados com o 

raciocínio dedutivo, como afirmou Paulino et al (2003, p. 22), representado no 

esquema bayesiano, Figura 35.  E o valor  está relacionado com 

raciocino indutivo, que segundo Paulino et al (2003, p. 22): No esquema 
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bayesiano verifica-se que todas as inferências são relacionadas a partir da 

aplicação do cálculo de probabilidades ou, como diz Lindley (1990), a lógica 

indutiva deve basear-se exclusiva e inteiramente no cálculo de probabilidades. 

 

Popper, também, propôs tratar o problema da indução por meio de 

probabilidades, considerando t como uma teoria, e como uma experiência e 

estabelecendo a relação entre teoria (t) e experiência (e) por meio da 

probabilidade condicional, representada por , probabilidade de t dado 

que e ocorreu. Mas, Popper afirmou que tratar o problema por meio de 

probabilidade condicional, estava errado. De outra forma, escrevendo a 

notação de Popper em termos do método linear bayesiano,   

contrariamos Popper. Observamos que por meio da iteração presente no 

método linear bayesiano, a indução ocorrerá naturalmente, com a atualização 

da informação inicial, da experiência e por meio da futura informação . 

 é um resultado clássico, denominado Regra de Sucessão de 

Laplace, como afirma Gillies (2000, p. 72): “A regra de sucessão tem sido 

usada para tentar resolver o problema de indução de Hume”.  

 

Gelman (2011) observa que a abordagem clássica ou frequentista da 

Estatística em que a inferência é centrada no teste de significância. O teste de 

hipótese está associado à filosofia em que a Ciência é dedutiva e segue 

doutrina de Popper de falsificação. Em contraste, a inferência bayesiana é 

comumente associada com o raciocínio indutivo e não com a ideia de que um 

modelo pode ser destronado por um concorrente modelo, mas nunca pode ser 

diretamente falsificado por um teste de significância. Gelman (2011) considera 

que essa ideia é incorreta, tem prejudicado a boa prática do método estatístico 

e tem desencorajado os estatísticos bayesianos a verificar o ajuste de seus 

modelos. A sua prática de pesquisa  revela que os Métodos Bayesianos são 

indutivos e podem estar sujeitos à doutrina de Popper de falsificação. 
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5.4. Método Estatístico Bayesiano adaptado ao Conjunto Difuso (Fuzzy)  
 

 

Os dados observados em pesquisa da Educação Matemática são 

frequentemente imprecisos, dados difusos (fuzzy). No Capítulo 4, foi 

apresentada, de maneira intuitiva, a descrição matemática dos conjuntos 

difusos. Nesta seção, apresentaremos uma adaptação do Modelo Estatístico 

Bayesiano para dados difusos, do ponto de vista de Viertl (2011). 

 

Esses dados apresentam duas características: a variabilidade e a 

imprecisão. Para analisar a variabilidade, o aspecto estocástico ou aleatório 

dos dados, temos a probabilidade por meio do Método Estatístico Bayesiano, 

um método subjetivo quantitativo. A imprecisão é modelada por meio da Teoria 

dos Conjuntos Difusos.  As diferentes características dos dados observados 

precisam ser consideradas a fim de obtermos resultados mais fidedignos.  O 

que resulta na construção do Método Estatístico Bayesiano com Dados Difusos 

(Fuzzy). Na Figura 36, adaptado Viertl (2011), apresentamos o mapa conceitual 

dessa construção: 
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Figura 36 - Dados Observados: Variabilidade e Imprecisão. Método Bayesiano 
 

 

Fonte: Viertl (2011, p.4) 

 

 

5.4.1. Generalização do Método Bayesiano 
 

 

 No caso de dados difusos, o Método Bayesiano pode ser generalizado, 

segundo Viertl (2011), por meio da generalização do Teorema de Bayes que 

incorpora a informação dada por uma distribuição a priori difusa. A distribuição 

a posteriori, resultante, é também difusa no espaço paramétrico de . Para o 

modelo estocástico contínuo, o espaço paramétrico contínuo a distribuição a 

posteriori é representada por uma densidade de probabilidade difusa (fuzzy). A 

generalização da densidade preditiva é baseada na a posteriori difusa (fuzzy). 

Para obtermos de maneira intuitiva a generalização do Método 

Bayesiano e de acordo com Viertl (2007, 2010, 2011), reportaremos ao modelo 

bayesiano padrão, isto é, , a densidade a priori , e dado 

  Dados Observados  

  Variabilidade     Imprecisão 

  Método Estatístico Bayesiano Teoria dos Conjuntos 

Difusos (Fuzzy Model) 

Método Estatístico Bayesiano com 

Dados Difusos (Fuzzy Data) 
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, densidade  é obtida por meio do Teorema de 

Bayes:  

 

, 

 

 é função de verossimilhança. Segundo Paulino et al (2003, p. 19), o 

conceito de função de verossimilhança é estudado no contexto da Estatística 

Clássica, mas não é menos importante do que âmbito da Estatística Bayesiana. 

Nesse sentido, se as variáveis aleatórias ou estocásticas ; são 

i.i.d., isto é, independentes e identicamente distribuídas com , 

 é um acontecimento com probabilidade . 

Com definiu Paulino et al (2003, p. 19), fixando D e fazendo variar  em  

obtém-se a função de verossimilhança, 

 

, 

 

com o domínio em  e que para cada  exprime a verossimilhança ou 

plausibilidade que lhe é atribuída quando se sabe que o acontecimento D se 

realizou, isto é, quando se observa .  

 

Nesse caso, a densidade preditiva padrão para , denotada por , 

é dada por seus valores: 

 

 

 

 é o espaço das observações de , isto é, o conjunto formado por todos os 

possíveis valores de . Viertl (2011) propõe que para o caso em que o 

conjunto   é difuso (fuzzy), a integral acima tem de ser generalizada, assim 

como, a priori e a posteriori.  
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Viertl (2011) considera que a generalização do Teorema de Bayes para 

a densidade difusa a priori e dados difusos é possível e produz uma densidade 

difusa a posteriori   sobre o espaço de parâmetro .  

 

Baseado na densidade a posteriori difusa  a densidade preditiva 

é generalizada por: 

 

 

 

A generalização é a integral do valor da função difusa . 

Viertl (2011) afirma que há diferentes possibilidades para definir o valor da 

densidade difusa preditiva  sobre o espaço das observações . 

 

 

5.4.2. Método Bayesiano e Conjuntos Difusos: combinação da Teoria da 
Probabilidade com a Teoria a Possibilidade 

 
 
 

Com base em Singpurwalla e Booker (2004), a noção de conjuntos 

difusos tem se mostrado útil no contexto da teoria de controle, reconhecimento 

de padrões e diagnóstico médio. No entanto, tem também gerado uma visão de 

que a Teoria da Probabilidade não é capaz de lidar com as incertezas em 

linguagem natural e aprendizado de máquina, de modo que outras alternativas 

à probabilidade são necessárias. Uma dessas alternativas é conhecida como 

Teoria da Possibilidade.  

 

Como as incertezas, representadas pela variabilidade e imprecisão, 

podem estar presentes no mesmo problema, por meio do Teorema de Bayes, 

podemos fazer uma combinação da Teoria da Probabilidade com a Teoria da 

Possibilidade, Zadeh afirmou que: 

 

Probabilidade deve ser usada em conjunto com a lógica fuzzy 
para melhorar a sua eficácia. Nesta perspectiva, a teoria da 
probabilidade e lógica fuzzy são complementares em vez de 
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competitivas (ZADEH, 1995, a pud SINGPURWALLA e 
BOOKER, 2004, p.867). 

 

A Teoria de Possibilidade foi proposta por Zadeh (1978) com base nos 

conjuntos difusos, a Possibilidade é utilizada para tratar a incerteza produzida 

pela classificação, a imprecisão. Com base em Arefi, et al (2010), um exemplo 

ilustrativo sobre Método Bayesiano e Conjuntos Difusos será apresentado por 

meio da combinação da Teoria da Probabilidade com a Teoria da 

Possibilidade.  Para tanto, precisamos definir a Teoria de Possibilidade, 

também vamos apresentar a Norma Triangular, vamos relembrar a Teoria da 

Medida e a definição de Probabilidade apresentada no Capítulo 2, apresentar 

alguns resultados e um exemplo ilustrativo, abordados em Arefi, et al (2010). 

 

 

5.4.2.1. Teoria da Medida 
 

 

Medidas: Seja  um conjunto e  . As partes de  , 

indicada por,  é a classe de todos os subconjuntos de .  Fernandez 

(1976, p. 20) define um espaço mensurável e um espaço de probabilidade:  

 
 

1. Uma terna , em que  é um subconjunto,   é uma 

 contida em  e  uma medida sobre , é 

chamada de um espaço de medida. O par  é chamado um 

espaço mensurável. 

2. Um espaço de medida  tal que , é denominado 

um espaço de probabilidades.  
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5.4.2.2. Probabilidade 
 

 

Uma probabilidade é uma função , definida na    de 

subconjuntos de  e com valores em .  é uma probabilidade se satisfaz 

os Axiomas: 

1. : 

2. Para todo subconjunto ; 

3. Para toda sequência , mutuamente exclusivos, 

temos. 

. 

 

O espaço de medida  é denominado, neste caso, espaço de 

probabilidade. Os subconjuntos de  são denominados eventos e é somente a 

eles que se atribui probabilidade. Segundo James(1996, p. 9): “Essa 

construção axiomática de probabilidade se deve a Kolomogorov”. 

 

 

 

5.4.2.3. Norma Triangular 
 

 

Segundo Viertl (2011, p.16), as normas triangulares são utilizadas para 

modelar distâncias no espaço métrico probabilístico e para cálculos estatísticos 

de dados difusos. Então, uma função  é chamada de t-

norma, se para todo , as seguintes condições são atendidas:  

 

1.  comutativa, 

2.  associativa, 

3. , 

4. . 
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No livro de Nguyen & Walker (1997, p.69) há um capítulo dedicado à 

apresentação da T-Norma: Basic Connectives. Também, Bernadet (2008) 

utiliza a norma triangular, no âmbito da Análise Estatística Implicativa, na 

construção de um índice de implicação estatístico para cojuntos difusos, 

quando define o operador  de conjunção difuso (fuzzy “and”). Bernadet (2008, 

p.492) afirma que: o operador de conjunção difuso pode ser definido por meio 

de uma t-norma (norma triangular)  . 

 

 

 

 

5.4.2.4. Possibilidade 
 

 

Um espaço de medida de possibilidade é análogo ao espaço de medida 

de probabilidade, conforme Nguyen & Walker (1997, p. 137) e Arefi et al (2010, 

p. 2), a medida de possibilidade  sobre um espaço mensurável  é 

definida pela função , que satisfaz os seguintes axiomas: 

 

1. , 

2. , 

3. . 

 

Assim,  é dito ser um espaço de possibilidade. Zadeh (1978) 

afirma que X, torna-se uma variável difusa que está associada com a 

distribuição  de possibilidade da mesma maneira que uma variável aleatória 

é associada com uma distribuição de probabilidade.  

 

A função de possibilidade é definida em Arefi et al (2010, p. 2) assim: 

Seja  um espaço de possibilidade. A função  é uma função de 

possibilidade em relação a  se satisfaz: 

 

 . 
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No caso especial, . 

 

A  medida de possibilidade e a função são comparáveis à medida de 

probabilidade  e a função de densidade de probabilidade, respectivamente. 

Note que se  é uma função de densidade de probabilidade sobre , 

então, temos; 

 

  

 

Com está observado em Arefi et al (2010, p. 2),  a medida de 

possibilidade  e a medida de probabilidade   são conjuntos de funções, 

mas a função de possibilidade  e função de probabilidade  são números 

reais definidos sobre . 

 

A Estatística Bayesiana fundamentalmente considera o parâmetro de 

interesse  como uma variável aleatória com distribuição a priori . Em 

muitos casos,  podemos ter uma imprecisão de   , não necessariamente 

aleatória. Nesse caso, é razoável considerar  como uma variável possibilística  

e como uma a priori informativa difusa(fuzzy). Assim, se  é uma 

densidade de probabilidade com parâmetro desconhecido , e se a 

informação sobre  é formulada por meio de uma função , então essa 

função de possibilidade é denominada de distribuição de possibilidade a priori 

de .  

 

 

5.4.2.5. Teorema de Bayes para Dados Difusos 
 

 

            Sejam   uma variável possibilística,  uma 

densidade de probabilidade;   a densidade de possibilidade a priori, 

 dados;   densidade de possibilidade a posteriori. Então o 

Teorema de Bayes para Dados Difusos, segundo Viertl(2011):  
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Usando a notação da função de verossimilhança 

 

 

 

O Teorema de Bayes para Dados Difusos, de uma maneira mais usual: 

 

 

 

             Arefi, et al (2010, p. 3) indicam por  um valor 

observado, sendo x1, x2,...xn, ementos de  espaços amostrais com 

função densidade de probabilidade  em que o parâmetro  é 

desconhecido. . Nguyen e Walker (1997, p.143) recomendam  utilizar a 

distribuição  de possibilidade para modelar a informação subjetiva a priori no 

âmbito da abordagem bayesiana. Suponha que o parâmetro  tenha uma 

distribuição de possibilidade a priori, . A distribuição de possibilidade a 

posteriori , sobre a T-norma, T(a,b), é definida como:  

 

 , 

 

sendo      função marginal de ,  função de 

verossimilhança  de , e  é estimador de máxima verossimilhança. 
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5.4.2.6. Um Exemplo Analítico  
 

 

Arefi et al (2010, p. 3), a partir das definições e resultados indicados na 

seção 5.4.2 desta tese e a partir da noção da confiabilidade definida por 

Lawless (2003, p. 337),  apresentam um exemplo ilustrativo do Método 

Estatístico Bayesiano com Dados Difusos (Fuzzy), descrito a seguir.  

Na Tabela 2 estão indicados os dados observados, os quais 

representam os tempos de vida (em 1000 km) de pastilhas, de freios a discos 

dianteiros selecionados de maneira aleatória de um conjunto de 40 carros 

(mesmo modelo), que foram monitoradas por uma rede de concessionárias. 

 

 

 

Tabela 2- Tempos de vida (em 1000 km) de pastilhas de freios a discos dianteiros 

 

Nº Dado Nº Dado Nº Dado Nº Dado Nº Dado 

1 86,2 9 45,1 17 52,1 25 54,2 33 59,0 

2 32,4 10 41,0 18 56,4 26 81,3 34 62,4 

3 45,5 11 36,7 19 42,2 27 51,6 35 34,4 

4 22,7 12 22,6 20 40,0 28 38,8 36 50,2 

5 48,8 13 81,7 21 61,5 29 53,6 37 50,7 

6 42,8 14 102,5 22 42,7 30 80,6 38 64,5 

7 73,1 15 28,4 23 46,9 31 45,9 39 33,8 

8 59,8 16 31,7 24 33,9 32 50,6 40 56,7 

 

Fonte: Arefi, et al (2010, p. 3) 

 

 

Suponha que o tempo de vida das pastilhas de freios tem um função de 

densidade de probabilidade exponencial representada por:  

 

 , 
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com ,   é a média do tempo de vida das pastilhas de freios. Como foi 

observado no Capítulo 2, a  distribuição exponencial pode ser utilizada para 

modelar tempo de vida no âmbito da teoria da confiabilidade.  

 

Um especialista acredita que o valo de  encontra-se no intervalo [40;50] 

com possibilidade 1. Além disso, acredita que  é menor do que 40, mas nunca 

abaixo de 30, e maior que 50, mas nunca acima de 60. Assim, a distribuição 

trapezoide de número difuso (fuzzy) modela a opinião a priori do especialista, 

da seguinte forma: 

 

  

 

Portanto, a possibilidade a posteriori, baseada no produto da T-norma é 

obtida por:  

 

  

 

Com    . 

 

Por meio de um método analítico, verificamos uma combinação da 

Teoria da Probabilidade com a Teoria da Possibilidade, utilizando o Método 

Bayesiano.  O Método Bayesiano tem uma estrutura que permite a 

incorporação de dados difusos, assim, abordando  diferentes tipos de 

incertezas que podem surgir dentro do mesmo problema.  A modelagem da 

opinião a priori do especialista por meio de uma distribuição de possiblidade é 

outra solução para o problema recorrente da determinação prática da 
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distribuição a priori. O problema da determinação na prática da distribuição a 

priori foi observado por Paulino et al (2003, p. 76), já citado.  

 

O próximo exemplo ilustrativo apresenta  outra maneira de tratar os 

diferentes tipos de incerteza, por meio do Método Bayesiano Empírico,  um 

método que utiliza métodos numéricos: aproximação numérica, integração 

numérica, simulação Monte Carlo etc. 

 

 

 

5.4.3. Método Bayesiano Empírico e Conjuntos Difusos 
 

 

Como já definimos, o Método Bayesiano Empírico é um procedimento 

para estimar a distribuição a priori a partir dos dados observados, ou seja, que 

precede da experiência imediata ou passada, sem estar preocupado com uma 

doutrina lógica. Também, como já foi observado, esse método vai de encontro 

ao paradigma bayesiano, para o qual a distribuição a priori é determinada antes 

de quaisquer observações. Mas, o Método Bayesiano Empírico tem sido 

utilizado para resolver problemas complexos, como afirmam Paulino et al 

(2003, p. 186): 

 

 

 

O recurso aos dados para especificação (via estimação) da 
distribuição a priori para subsequentemente apanhar o comboio 
bayesiano que caracteriza a análise Bayes empírica como uma 
“terceira via” entre os paradigmas bayesianos e frequentistas e, 
como tal, tem sido rejeitado ou, pelo menos, trado de maneira 
secundarizada pela grande maioria dos adeptos da escola 
bayesiana. Deve-se, contudo, referir que os métodos Bayes 
empíricos têm permitido ultrapassar as dificuldades de análise 
integralmente bayesiana (especialmente hierárquicas) de 
problemas complexos e produzindo estimadores com boas 
propriedades frequentistas.  
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Assim, podemos considerar a possibilidade de analisar a variabilidade, o 

aspecto estocástico ou aleatório dos dados oriundo da pesquisa em Educação 

Matemática utilizando a função de associativismo por meio da abordagem do 

Método Bayesiano Empírico do modelo GoM - Grade of Membership – no 

contexto da teoria dos conjuntos difusos, apresentado por Suleman (2009) com 

base em Manton et al (1994). A referência, Manton et al (1994), é seminal no 

uso do conceito de partição difusa por meio do Método Bayesiano Empírico 

para estimar a heterogeneidade individual com base na função de graus de 

associativismo ou modelo GoM.  

 

 Os métodos GoM têm sido aplicados com sucesso para as populações 

humanas, quando são observadas várias medidas de saúde, a prevalência de 

vários fatores de risco e de morbidade ou mortalidade resultados de cada 

indivíduo.  GoM tem sido utilizada para a análise de um grande número de 

projetos de pesquisa, principalmente no Centro Demográfico da Duke 

University nos Estados Unidos da América. Decisão Sistemas Inc., sob a 

liderança do Dr. Gene Lowrimore, está desenvolvendo um produto de software, 

DSIGoM (http://www.dsisoft.com/grade_of_membership.html) para fazer as 

funcionalidades do GoM mais amplamente disponível. Na Figura 37, adaptado 

Viertl (2011, p.4), temos a representação do mapa conceitual dessa 

abordagem, isto é, a utilização Método Bayesiano Empírico por meio do 

método GoM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsisoft.com/grade_of_membership.html
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Figura 37 - Dados Observados: Variabilidade e Imprecisão. Método Bayesiano Empírico 
 

 

Fonte: Adaptado de Viertl (2011, p.4). 

 

Suleman (2009) apresenta um método de classificação de elementos por 

meio de uma partição difusa do universo, ou seja, cada indivíduo pode ser 

membro parcial de mais do que um subconjunto dessa mesma partição. 

Quando assim acontece, a cada elemento do conjunto associa-se um número 

ente 0 e 1 que representa o grau de associativismo. Nesse sentido, Suleman 

(2009) propõe abordar os conjuntos difusos por meio do Método Bayesiano 

Empírico, a partir de dados categorizados, e do modelo GoM que permitem 

estimar a partição assim como, para cada individuo da amostra, os respectivos 

graus de compatibilidade.  

 

Para muitos problemas da pesquisa em Educação Matemática, a 

abordagem proposta por Suleman (2009), por meio do software GoM 

  Dados Observados  

  Variabilidade     Imprecisão 

  Método Estatístico Bayesiano Teoria dos Conjuntos 

Difusos (Fuzzy Model) 

Método Bayesiano Empírico GoM 

com Dados Difusos (Fuzzy Data) 
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(DSIGoM), pode revelar-se prática, porque a população em estudo apresenta 

uma acentuada heterogeneidade e pela facilidade da utilização do programa 

GoM.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Os assuntos tratados nesta tese surgem das reflexões sobre as ideias 

de Popper(2006, p.55) por meio das questões: “Quando uma teoria deve ser 

classificada como científica?”, ou “Existe algum critério que determine o caráter 

ou estatuto científico de uma teoria?”  e nos levaram ao problema da 

cientificidade da Educação Matemática e em consequência aos métodos de 

pesquisa utilizados. Isso porque, para nós a discussão sobre a cientificidade é 

a discussão sobre os métodos científicos utlizados nas pesquisas na Educação 

Matemática, já que inserida nas Ciências Humanas, apresenta uma grande 

complexidade, pois a compreensão de seus fenômenos carece de análises 

quantitativas e qualitativas.  

 

Esses aspectos nos levaram a refletir sobre a importância do  uso 

concomitante de metodologia quantitativa e qualitativa para enriquecimento da 

pesquisa em Educação Matemática. Ou seja, a importância do uso de uma 

metodologia mista que agregue, de maneira complementar, os aspectos 

quantitativos aos métodos qualitativos com o objetivo de ter mais informação 

dos dados, ou seja, maior confiabilidade da análise.  

 

Na literatura observamos que atualmente há uma primazia do uso de 

metodologias qualitativas nas pesquisas em Educação Matemática. 

Reconhecemos a força e vitalidade desse tipo de metodologia, pois ela se 

preocupa com a subjetividade, profundidade e imprecisão da informação. No 

entanto consideramos que os dados observados nos fenômenos da Educação 

Matemática têm aspectos de variabilidade que não se expressam pela 

qualidade. Observamos também que o abandono do uso da análise 

quantitativa é decorrente de aspectos objetivos da Estatística Clássica. 
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Mesmo com essa restrição, mas com a clareza da importância do uso de 

um método misto, buscamos no âmbito da Estatística Clássica um método que 

pudesse ser agregado a um método qualitativo de modo complementar e que 

atendesse às exigências de rigor para caracterizar a cientificidade da Educação 

Matemática.. 

A  percepção inicial instigou a nossa curiosidade no sentido de verificar 

se há na pesquisa em Educação Matemática, dentre os métodos considerados 

qualitativos, potencialidade para se agregar aspectos quantitativos?  

Para responder  a essa  pergunta fizemos uma pesquisa entre os 

métodos qualitativos utilizados na pesquisa em Educação Matemática e na 

Estatística Clássica. Assim escolhemos a Engenharia Didática Clássica e a 

Estatística Não Paramétrica, por apresentarem de forma semelhante uma 

estrutura temporal. 

Prematuramente, tentamos uma solução agregando a Estatística Não 

Paramétrica à Engenharia Didática Clássica, constituindo um método que 

denominamos de Método Misto Primário. Para nós, a Estatística Não 

Paramétrica parecia ser uma solução razoável.  No entanto, os estudos 

realizados indicaram que essa agregação não tinha uma aderência com o 

aspecto subjetivo da Engenharia Didática Clássica, porque o método da 

Estatística Não Paramétrica é um método da Estatística Clássica 

fundamentado na interpretação de probabilidade, por meio da frequência 

relativa, um método “objetivo” ou “positivista”.  

 

Nossas observações produziram novas perguntas: Que foram refinadas 

e se transformaram nas seguintes:  a) Em que sentido um método qualitativo 

pode deixar de tratar da imprecisão dos dados?  b) Em que sentido um método 

quantitativo pode tratar a subjetividade da variabilidade dos dados? c) Um 

método misto (assume características quali/quant), em geral, tem em sua 

essencialidade o tratamento da subjetividade, imprecisão e variabilidade dos 

dados?  

Assim, a partir dessas novas perguntas,   percebemos que a discussão, 

sobre métodos de pesquisas quantitativos,  qualitativos e mistos, é pertinente, 

porque todo problema de pesquisa tem como objetivo principal superar a 

ignorância sobre um particular objeto. Mas, a ignorância sobre particular objeto 
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tem  como principais propriedades a subjetividade e a incerteza da informação 

dos dados. Os métodos quantitativos, qualitativos e mistos são maneiras de 

modelagem da subjetividade e da incerteza, ou seja, métodos que o 

pesquisador utiliza para buscar e obter informação sobre um particular objeto 

de pesquisa na Educação Matemática, um instrumento.  Para tanto, por meio 

da Matemática, a linguagem da Ciência,   agregamos ao nosso trabalho as 

várias interpretações de probabilidades, o conceito de complementaridade, 

Lógica dos Conjuntos Difusos(Fuzzy) e Estatística Bayesiana.  

 

O aspecto subjetivo da Engenharia Didática Clássica e suas fases da  

metodologia: análises preliminares, concepção e análise  a priori da situação 

didática, experimentação, análise a posteriori e validação; levou-nos a buscar 

uma solução na Estatística Bayesiana que é fundamentada no Teorema de 

Bayes, na interpretação subjetiva de probabilidade. A interpretação subjetiva de 

probabilidade, uma interpretação de probabilidade por meio de argumentos que 

estão baseados no conceito coerente de apostas em jogos. Como a 

interpretação subjetiva de probabilidade resulta em um número real no intervalo 

, esse procedimento, de construção de número real por meio de jogos, é 

também utilizado no âmbito da Educação Matemática.  

A Estatística Bayesiana tem uma estrutura semelhante à Engenharia 

Didática Clássica, ou seja, a semelhança é decorrente da maneira pela qual 

estão dispostos os elementos semânticos presentes em cada método,  tais 

como: distribuição a priori, experimentação representada pela verossimilhança,  

distribuição a posteriori e validação. 

 

A solução por meio da Estatística Bayesiana resolvia em parte o 

problema, isto é, a parte quantitativa da incerteza representada pela 

variabilidade ou a probabilidade, o aspecto aleatório da informação dos dados. 

Mas, a incerteza tem outro viés, a imprecisão da informação  ou  medida dos 

dados. A imprecisão da informação dos dados, aspecto qualitativo, foi resolvida 

com a Lógica dos Conjuntos Difusos,  por meio da Função dos Graus de 

Associativismo e da Teoria das Possibilidades.  
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Um dos fundamentos básicos da Estatística Bayesiana é a distribuição a 

priori, mas não há um método preciso para determinação de tal distribuição 

porque a informação a priori não é exata ou objetiva o suficiente para ser 

traduzida por meio de uma distribuição de probabilidades quando o espaço 

paramétrico é difuso. Assim, no âmbito da Teoria dos Conjuntos Difusos, há um 

método alternativo,  é a construção dessa distribuição por meio da função dos 

graus de associativismo normalizada, a distribuição de possibilidades. 

 

Nesse sentido, chegamos a uma solução do problema com a utilização 

de maneira complementar do Método Bayesiano e da Lógica dos Conjuntos 

Difusos, ou seja,  Análise Bayesiana de Dados Difusos por meio da 

generalização do Teorema de Bayes.  Para ilustrar, apresentamos dois 

exemplos: O primeiro, que utiliza um método analítico para Análise Bayesiana 

de Dados Difusos por meio da Teoria das Possibilidades.   O segundo é um 

resumo do trabalho de Suleman que utiliza a Análise Bayesiana Empírica numa  

descrição do algoritmo do modelo GoM, um conjunto predeterminado de regras 

estruturadas no Teorema de Bayes e na Teoria dos Conjuntos Difusos para 

analisar dados provenientes de populações heterogenias. Por meio da  

Metáfora Conceitual de Lakoff,  como uma abordagem no âmbito da Teoria dos 

Conjuntos Difusos,  evidenciamos a similaridade entre a Engenharia Didática 

Clássica e a Estatística Bayesiana.  Assim, afirmamos que a Engenharia 

Didática Clássica é uma metáfora bayesiana,  considerando os elementos de 

similaridades semânticas e a estrutura subjacente dos métodos, observados 

entre o conceito do Método Bayesiano e o da Engenharia Didática Clássica,  a 

menos de uma diferença,  um predominante quantitativo e outro qualitativo.  

Também, podemos observar que a Engenharia Didática Clássica e a Lógica 

dos Conjuntos Difusos estão associados à imprecisão assim como a Estatística 

Não Paramétrica e Método Estatístico Bayesiano estão associados à 

variabilidade.  Finalmente, o Método Misto:  Estatístico Bayesiano de Dados 

Difusos. 

Assim como já afirmamos o método qualitativo que reuniu condições 

adequadas para uma agregação de um método quantitativo no âmbito da 

Educação Matemática é a Engenharia Didática Clássica e os métodos 
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quantitativos para tal agregação é o método bayesiano fuzzy. A Figura 38 

sumariza o percurso desenvolvido das ideias principais abordadas nesta tese 

 
 
 
 

Figura 38 - Mapa conceitual da tese 
 

 

Fonte: O autor por meio do programa ATLAS.ti. (http://www.atlasti.com/index.html). 

 

 

Para finalizar sintetizamos as respostas encontradas às questões 

norteadoras desta tese:   
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Um método qualitativo pode deixar de tratar da imprecisão de dados 

devido às características heterogêneas e difusas da mesma. 

Um método quantitativo pode deixar de tratar as incertezas por não levar 

em conta a imprecisão dos dados. 

Um método misto é o método que leva em conta o aspecto dual da 

incerteza, a variabilidade e a imprecisão. 

A Engenharia Didática Clássica é um exemplo da existência na 

Educação Matemática de métodos qualitativos com potencialidade para 

agregar métodos quantitativos.   

O Método Bayesiano Fuzzy é um método quantitativo adequado para 

agregar aos aspectos qualitativos.  

É proposto na tese um método misto para a Educação Matemática: 

Método Estatístico Bayesiano de Dados Difusos, a partir da agregação do 

Método Bayesiano (quant) à Engenharia Didática Clássica (qual).  

 

No Brasil, Análise Bayesiana Empírica de Dados Difusos tem sido 

utilizada  nas pesquisas do  Cedeplar - UFMG por meio do software GoM 

(DSIGoM) (LACERDA et al, 2006).  Na pesquisa em Educação Matemática, até 

a presente data, não temos conhecimento da  prática do método de pesquisa 

misto utilizando a Análise Bayesiana de Dados Difusos e ou a Engenharia 

Didática Clássica como uma metáfora bayesiana. Assim, avaliamos que 

trazemos, com esta tese, uma contribuição para a discussão sobre o uso de 

metodologias mistas na pesquisa em Educação Matemática, bem como que 

apresentamos um método com potencialidades de munir a pesquisa em 

Educação Matemática de caractersiticas científicas que atendam ás exigências 

de Popper , Kuhn, e Lakatos.  

Deixamos para pesquisas futuras as aplicações do método apresentado 

nesta tese para análise de fenômenos da Educação Matemática. 

 

  

 

 
 



 

237 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 

ABAR,  C.A.A.P. O conceito Fuzzy. Disponível em:  

<http://www.pucsp.br/~logica/Fuzzy.htm>. Acesso em: 22/10/2010. 

 

ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. 5ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2007. 

 

ALMOULOUD, S.A.  L’ordinateur, outil d’aide à l’apprentissage de la 

demonstration et de traitement de données didactiques. 1992. 294 f. Thèse 

(Doctorat) – Université de Rennes, Rennes, France, 1992. 

 

______. Fundamentos da didática da matemática. Ed. UFPR, 2007 

 

______. Capítulo 18 – Análise e mapeamento estatístico de fenômenos 

didáticos com CHIC. In: OKADA, A. (Org.) Cartografia Cognitiva: Mapas do 

conhecimento para pesquisa, aprendizagem e formação docente. Cuiabá: 

KCM, 2008 

 

______; COUTINHO, C. Q. S. Engenharia Didática: características e seus usos 

em trabalhos apresentados no GT-19/ANPEd. Revista Eletrônica de 

Educação Matemática, REDEMAT, v. 3.6, p. 62-77, 2008 . 

 

______ e SILVA, M.J.F. Engenharia didática: evolução e diversidade. R. Eletr. 

De Edu. Matem., v.07, n.2, p.22-52, Florianópolis, 2012. 

 

ARAÚJO, P. C. Aplicação do Filtro de Kalman na determinação do prazo 

de validade de alimentos perecíveis. Sitientibus, Feira de Santana, n. 23, p. 

45-58, jul./dez. 2000. 

 

http://www.pucsp.br/~logica/Fuzzy.htm%3e.%20Acesso%20em:%2022/10/2010
http://lattes.cnpq.br/4594644657798556


 

238 
 

______; Método Linear Bayesiano. 1997. 51 f. Dissertação (Mestrado em 

Estatística) – Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 1997. 

 

______; CARDEAL, J.A. Caracterização das Distribuições pelas Propriedades 

dos Estimadores de Bayes. Sitientibus Série Ciências Físicas, nº 01, p 11-

13, UEFS, Feira de Santana, 2006. 

 

______; IGLIORI, S. B. C. Engenharia Didática como uma Estatística Não-

Paramétrica. Caderno de Física da UEFS, Feira de Santana, v. 7, p. 133-142, 

2009. 

 

______ IGLIORI, S. B. C. Complementaridade: pesquisa qualitativa e 

quantitativa na educação matemática.  Rev. Prod. Disc. Educ. Matem., v.1, 

n.1, p.113-122, São Paulo, 2012. 

 

ARAÚJO, P. C.; IGLIORI, S. B. C. ; ABAR, C. A. A. P. ; Bezerra Filho, J.M. . 

Aggregation of a Comparative Non-Parametric Statistics to Didactic 

Engineering. The Electronic Journal of Mathematics and Technology, v. 5, 

p. 276-291, 2011. 

 

AREFI, M., VIERTL, R., TAHERI, S. A possibilistic analogue to Bayes 

estimation with fuzzy data. Technische Universitat Wien, Vienna University of 

Technology, SM-2010-3, 2010. Disponível em: 

http://www.statistik.tuwien.ac.at/forschung/SM/SM-2010-3complete.pdf, Acesso 

em: 07 abr. 2013. 

 

ARTIGUE, M. Didactical Engineening as framework for the conception of 

teaching products. In: BIEHLER, R.; SCHOLZ, R.; STRÃSSER, R.; 

WINKLEMANN, B. Didatics of mathematics as a scientific discipline. 

Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, Recherches en Didactique des 

Mathématiques, 1994. p. 27-39. 

 

http://lattes.cnpq.br/0345215431099831
http://www.statistik.tuwien.ac.at/forschung/SM/SM-2010-3complete.pdf


 

239 
 

______. Ingénierie didactique. Recherches en Didactique des 

Mathématiques, La Pensée Sauvage, Grenoble, v. 9, n. 3, p. 281-307, 1988.  

 

_______. Capítulo 4: Engenharia Didática. In: BRUN, Jean (org.). Didática das 

Matemáticas, p. 193-217, Lisboa: Intituto Piaget, 1996. 

 

BACHELARD, G. A formação do espírito científico. Tradução: Libraine 

Philosophique J. Vrin, Paris, 1938.  Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

 

BALEEIRO, G.B. Modelagem neuro-fuzzy estimativa de volume de 

eucalytus sp. [Monografia, Departamento de Ciências da Computação. UFLA - 

Universidade Federal de Lavras], Lavras, 2007. 

 

BARBIER, R. A Pesquisa-Ação. Tradução Lucie Dido. Brasília, DF: Liber 

Livro, 2007. 

 

BASSANEZI, R.C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma 

nova estratégia. São Paulo: Contexto, 2004. 

 

BERNADET, M. Fuzzy Knowledge Discovery Based on Statistical Implication 

Indexes. In: Statistical Implicative Analysis: Theory and Applications. Verlag 

Berlin Heidelberg,  p. 481-506, Springer, 2008 

 

BERNSTEIM, L. P. Against the gods: The remarkable story of reisk, Printed in 

the United of America, John Wiley & Sons, 1998. 

 

BERTOCHE, Gustavo. A objetividade da filosofia de Bachelard. Rio de 

Janeiro: Edição do Autor, 2006. 

 

BIEHLER, R., SCHOLZ, R., STRÄSSER, R. & WINKELMANN, B. (Eds.)  

Didactics of mathematics as a scientific discipline. Dordrecht: Kluwer, 1994 

 

BOHR, N. Física atômica e conhecimento humano: ensaios 1932-1957. Rio 

de Janeiro: Contraponto, 1995. 



 

240 
 

 

BORGES, S. W. Probabilidades. IV Colóquio de Filosofia Física e Matemática, 

“DETERMINISMO & CAOS”. 11- 13 de maio de 2011, UPM, Revista Primus 

Vitam, Nº 2, pp. 1-19, 1º semestre, 2011. Disponível em: 

http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/CCH/primus_vitam/primus_2/wa

gner.pdf, Acesso em: mai. 2012.  

 

BOYER, C. História da Matemática. Tradução Elza F. Gomide. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1974. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. Disponível em:  

http://mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf Acesso em: 9 mar. 2010. 

 

BROUSSEAU, G. Fundamentos e Métodos da Didática da Matemática. In: 

BRUN, J. Didáctica das Matemáticas. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. p. 35-

113. (Horizontes Pedagógicos) 

 

______. Les obstacles épistémologiques et les problèmes en mathématiques.  

Recherches en Didactique des Mathématiques. V 4, n.2, PP. 165-198, 1983. 

 

______. Introdução ao Estudo das Situações Didáticas: Conteúdos e 

métodos de ensino. São Paulo: Ática, 2008. 

 

BUSSAB, W. O. e MORETTIN, P.A. Estatística Básica. 5ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

 

CÂMARA, L. Conceito de Ciência Estatística. RBE – Revista Brasileira de 

Estatística, ANO XXVII, N.105, IBGE, Rio de Janeiro, Jan/mar. 1966. 

 

CAPRA, F. O Tao da Física: uma análise dos paralelos entre a física moderna 

e o misticismo oriental. São Paulo: Cultrix, 2011. 

 

http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/CCH/primus_vitam/primus_2/wagner.pdf
http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/CCH/primus_vitam/primus_2/wagner.pdf
http://mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf


 

241 
 

CARAÇA, B.J. Lições de Álgebra e Análise. Vol.1, 4ª Ed, Composto e 

Impresso na: Tipografia Matemática LTDA. Lisboa, 1959. 

 

CARNEIRO, V. C. G. Engenharia Didática: um referencial para ação 

investigativa e para formação de professores de Matemática. Zetetike: Revista 

da Unicamp, Campinas, v. 13, n. 23, p. 85-118, 2005. 

 

CARRANZA, P. La dualite de la probabilite dans l’enseignement de la 

statistique. Une experience em classe de BTS. 2009. 482 f. These (Doctorat) – 

UFR de Mathematique, Universite Denis Diderot Paris 7, Paris, France, 2009. 

CASELLA, G.; BERGER, R. L. Inferência Estatística. Tradução Solange A. 

Visconte. São Paulo: Cengage Learning, 2010.  

 

CASTRUCCI, B. Dicionário de Matemática.  Titulo do original em língua 

alemã: HERDER LEXIKON Mathematik – 2. Aufrage.  Tradução e revisão 

técnica do Prof. Dr. Benedito Castrucci, IME-USP, que introduziu numerosas 

modificações no texto. São Paulo: Melhoramentos, 1980.  

 

CHEVALLARD, Y. Conceitos fundamentais da Didática: As perspectivas 

trazidas pro uma abordagem antropológica. In: BRUN, J. Didáctica das 

Matemáticas. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. p. 115-153. (Horizontes 

Pedagógicos). 

 

CHERNOFF, E. J. The State of Probability Measurement in Mathematics 

Education : A First Approximation. Philosophy of Mathematics Education 

Journal No. 23 (October 2008). Disponível em: 

http://people.exeter.ac.uk/PErnest/pome23/index.htm. Acesso em: 08 mai. 

2012. 

 

COPI, I. M. Introdução à Lógica. Tradução de Álvaro Cabral. 2ª Ed. São 

Paulo: Mestre Jou, 1978. 

 

http://people.exeter.ac.uk/PErnest/pome23/index.htm


 

242 
 

CORDANI, L. K.  O Ensino de Estatística na Universidade e a controvérsia 

sobre os fundamentos da inferência. [Tese de doutorado, programa de Pós-

Graduação em Educação. Faculdade de Educação,  USP. São Paulo], 2001. 

 

______. WECHSLER, S. Teaching Independence and Exchangeability. In: THE 

INTERNATIONAL CONFERENCES ON TEACHING STATISTICS (ICOTS), 7th, 

2006, Salvador. Proceedings... Califórnia: ISI/IASE, 2006. 

 

______. THE VERY BEGINNING OF A CLASS ON INFERENCE: CLASSICAL 

VS BAYESIAN. ICOTS8 (2010) Invited Paper Refereed. International 

Association of Statistical Education (IASE). Disponível em: 

www.stat.auckland.ac.nz/~iase/. Acesso em: 20 ago. 2012. 

 

CORDEIRO, G. Introdução à Teoria de Verossimilhança. UFRJ, ABE, 10º 

Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, X SINAPE, Rio de Janeiro, 

1992. 

 

CORRAR, L,J,; PAULO, E.; FILHO, J. M. D. Análise Multivariada: para os 

Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia. São Paulo: Atlas, 

2007. 

 

COSTA JR., D. Argumentos sobre a teoria da ação nas metáforas da vida 

cotidiana. Anais do SIELP. Volume 2, Número 1, Uberlândia: EDUFU, 2012. 

 

COUTURIER, R. CHIC-Cohesive Hierarchical Implicative  Classification. In: 

GRAS, R.; SUZUKI, E.; GUILLET, F.; SPAGNOLO, F. Statistical Implicative 

Analysis: Theory and Applications. p. 41-53, Verlag Berlin Heidelberg, 

Springer, 2008. 

  

CRESWELL, J. W. Projetos de pesquisa. Métodos qualitativo, quantitativo e 

misto. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

 

CSARDI, G. Package ‘igraph’: Network analysis and visualization. Repository 

CRAN Version 0.5.4-1, Date Aug 19, 2010. Disponível em:  

http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/


 

243 
 

http://igraph.sourceforge.net/doc/R/igraph.pdf, Acesso em: 15 abr. 2012. 

 

DE FINETTI, B. Probabilidade. In: ENCICLOPÉDIA Einaudi. Lisboa: Imprensa 

Nacional, Casa da Moeda, 1989. v. 15. p. 365-408.  

 

DUTRA, L.H.A. Modelos, analogias e metáforas na investigação científica. 

Revista Filosofia Unisinos, 7(2), p. 126-143, mai/ago 2006. 

 

ENGLISH, L. D.; BUSSI, B. (Ed.) Handbook of international research in 

mathematics education. London: British Library, 2008. 

 

ERNEST, P.  The Philosophy of Mathematics Education. Briston, PA: The 

Falmer Press, 1991.  

 

FECHNER,G.T. (1860/1966) Elemente der Psychophysik. Breitkopf & Härtel, 

Leipzig (reprinted in 1964 by Bonset, Amsterdam); English translation by HE 

Adler (1966): Elements of psychophysics. Holt, Rinehart & Winston, New 

York, 1860/1966. 

 

FERNANDEZ, P. J. Introdução a Teoria das Probabilidades. Rio de Janeiro: 

Série do IMPA, UNB, Livros Técnicos e Científicos, 1973. 

 

______. Medida e integração. Rio de Janeiro: Projeto Euclides, IMPA, CNPq, 

1976. 

 

FONSECA, F. R. e IGLIORI, S. B. C.  A complementaridade e a noção de 

número real. XIII CIAEM-IACME, Recife, Brasil, 2011. 

 

FONSECA, F. R. A complementaridade entre os aspectos intensional e 

extensional na conceituação de número real proposta por John Horton 

Conway. [Tese de doutorado em Educação Matemática, PUC-SP, São Paulo], 

2010. 

 

http://igraph.sourceforge.net/doc/R/igraph.pdf


 

244 
 

GAMERMAN, D. e MIGON, H. S. Inferência Estatística: Uma abordagem 

integrada. Instituto de Matemática da UFRJ. Rio de Janeiro, 1993. 

 

GRAS, R. L’analyse statistique implicative: ses bases, ses desveloppements. 

Educação Matemática Pesquisa, PUC-SP, v.4. n.2 , pp.11-48, EDUC, São 

Paulo, 2002. 

 

GRAS, R.; RÉGNIER, J-C.; GUILLET, F. Analyse Statistique Implicative: Une 

methode d’analyse de données pour la recherché de causalités. RNTI E-16. 

Touluse: Éditions Cépadués, 2006. 

 

GRAS, R.; ALMOULOUD, S. A. A Implicação Estatística usada como 

ferramenta em um exemplo de análise de dados multidimensionais. Educação 

Matemática Pesquisa, v.4-n.2,  p. 75-88. São Paulo: EDUC, 2002. 

 

GRAS, R.; SUZUKI, E.; GUILLET, F.; SPAGNOLO, F. Statistical Implicative 

Analysis: Theory and Applications. Verlag Berlin Heidelberg, Springer, 2008. 

GELMAN, A.  Induction and Deduction in Bayesian Data Analysis.  Special 

Topic: Statistical Science and Philosophy of Science  Edited by Deborah G. 

Mayo, Aris Spanos and Kent W. Staley.  RMM Vol. 2, 67–78, 201. Disponível 

em: 

http://www.stat.columbia.edu/~gelman/research/published/philosophy_online4.p

df. Acesso em 15 jun. 2012. 

 

______. La philosophie et l'experience de la statistique bayesienne. 

Presented at the Paris Diderot Philmath seminar, Paris, 2010.  Disponível em:  

<http://www.stat.columbia.edu/~gelman/presentations/philosophytalk.pdf>. 

Acesso em: 22 out. 2010.  

 

______; CARLIN, J.B.; STERN, H.S.; RUBIN, D.B. Bayesian Data Analysis. 

Texts in Statistical Science, Chapman & Hall/CRC. New York, 2004. 

 

GIERE, R. N. Explaining Science: A cognitive approach. Chicago: University 

Chicago Press, 1988. 

http://www.stat.columbia.edu/~gelman/research/published/philosophy_online4.pdf.%20Acesso%20em%2015/06/2012
http://www.stat.columbia.edu/~gelman/research/published/philosophy_online4.pdf.%20Acesso%20em%2015/06/2012
http://www.stat.columbia.edu/~gelman/presentations/philosophytalk.pdf
http://www.stat.columbia.edu/~gelman/presentations/philosophytalk.pdf


 

245 
 

 

______. Using Models to Represent Reality. In: MAGNANI, L.; NERESSIAN, N. 

J.; THAGARD, P. (Ed.). Model-Based Reasoning in Scientific Discovery. 

New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 1999, p. 41-57. 

 

GILLIES, D. Philosophical Theories of Probability. New York: Routledge, 

2000. 

 

GURGEL, C. M. A. Pesquisa etnográfica e educação matemática: processo, 

contextualização e construção. Disponível em:  

http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/article/viewFile/1257/1069. 

Acesso em: 04 ago. 2012. 

 

HAIR, J. ; BLACK,W.C. ; BABIN, B,J. ; ANDERSON, R. E. ; TALHAM, R. L. 

Análise mutivarida de dados. Tradução Adonai Schlup Sant’Anna, 6ª ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2009. 

 

HALL, B. Package “LaplacesDemon” Complete Environment for Bayesian 

Inference. Version 12.08.06. Disponível em: 

cran.rproject.org/web/packages/LaplacesDemon/LaplacesDemon.pdf. Acesso 

em: 

23 ago. 2012.  

 

HAMMERTON, M. Bayesian Statisties and Popper’s Epistemology. Oxford 

University Press on behalf of the Mind Association.  Mind, New Series, Vol. 77, 

No. 305 (Jan., 1968), p. 109-112. Disponível em: 

http://www.jstor.org/stable/2252603.  Acesso em: 22 ago. 2012.  

 

HARREMOËS, P.  Dutch Books and Combinatorial Games. 6th International 

Symposium on Imprecise Probability: Theories and Applications, Durham, 

United Kingdom, 2009 

 

HARTIGAN, J. Bayes theory. New York: Springer, 1976. 

 

http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/article/viewFile/1257/1069
http://www.jstor.org/stable/2252603


 

246 
 

HEIN, N.; DADAM, F. Teoria Unificada dos conjuntos. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2009. 

 

HESSE-BIBER, S. N. Mixed Methods Research: Merging theory with practice. 

New York: The Guilford Press, 2010. 

 

HOWSON, C.; URBACH, P. Scientific reasoning: The Bayesian approach. 

Chicago: Open Court, 1989. 

 

HUANG, Ronggui. QCA3: Yet another package for Qualitative Comparative 

Analysis. R package version 0.0-5. Disponível em: http://asrr.r-forge.r-

project.org/. 2011. Acesso  em: 05 ago. 2012. 

 

IGLIORI, S. B. C. A noção de ‘‘obstáculo epistemológico’’ e a educação 

matemática. In: MACHADO, S. D. A. (Org.). Educação matemática: Uma 

introdução. São Paulo: PUC, p. 113-142. 2008. 

 

______; GARNICA, A. V. M.; D’AMBRÓSIO, U.; MIGUEL, A. A Educação 

Matemática: breve história, ações implementadas e questões sobre sua 

disciplinarização. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, v. 27, p. 70-93, 

set./dez. 2004. 

 

JAMES, B. J. Probabilidade: um curso em nível intermediário. IMPA. 2ª Ed. Rio 

de Janeiro: Projeto Euclides, 1996. 

 

JAPIASSU, Hilton.  Introdução ao pensamento epistemológico. 7ª Ed. Rio 

de Janeiro: Francisco Alves, 1992. 

 

______.; MARCONES, D. Dicionário básico de filosofia. 5ª Ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

 

JORGE, Maria M. A. O Paradigma Informacional e as Ciências 

Contemporâneas. Revista da Faculdade de Letras, Série de Filosofia, Porto: 

Universidade do Porto, nº 7, Segunda série, 1990, p 193-213 

http://asrr.r-forge.r-project.org/
http://asrr.r-forge.r-project.org/


 

247 
 

 

KINAS, P.G.; ANDRADE, H.A. Introdução à análise bayesiana (com R), 

Porto Alegre: Maisqnada, 2010. 

 

KILPATRICK, J. Investigación em Educación Matemática: Su historia y algunos 

temas de actualidad. In GÓMEZ, P., KILPATRICK, J & RICO L. Errores y 

difucultades de los estudiantes Resolución de Problemas Evaluación 

Historia. Bogotá: Guniversidade de los Andes, 1998 

 

KUHN, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of 

Chicago Press, 1962. 

 

_____. A metáfora na ciência. In: KUHN, T.S. O caminho desde a estrutura: 

ensaios filosóficos, 1970-1993, com uma entrevista autobiográfica. São Paulo: 

UNESP, p. 241-253, 2006. 

 

LACERDA, M.A.; SIMÃO, A.B.; TORRES, M.E.A.; CAETANO,A.J.; RIBEIRO, 

P.M. Perfis de acesso à contracepção e ao diagnóstico de câncer  de colo 

uterino em Belo Horizonte, MG-2002. In: ABEP-Encontro, UNICAMP, 2006. 

Disponível em:  

http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_372.pdf, 

Acesso em: 17 mai. 2013. 

 

LAKATOS, I. The methodology of scientific research programmes. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Paperback edition. 

(Philosophical Papers, v. I). 

 

LAKOFF, G. & JOHNSON, M. Metaphors We Live By. Chicago: University of 

Chicago Press, 1980. 

 

______, & NÚÑEZ, R.E. Where Mathematics Comes From. Nova York: Basic 

Book, 2000. 

 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_372.pdf


 

248 
 

LAHANIER-REUTER, D.  Didactics of Mathematics and Implicative Statistical 

Analysis. In: GRAS, R.; SUZUKI, E.; GUILLET, F.; SPAGNOLO, F.. Statistical 

Implicative Analysis: Theory and Applications. Verlag Berlin Heidelberg, 

Springer, 2008.  p. 277 – 298. 

 

LAWLESS, J.F. Statistical Model and Methods for Lifetime Data. 2ª Ed.  

New Jersey: John Wiley & Sons,  2003. 

 

LEE, E. V. A necessidade de dados longitudinais  na identificação do efeito 

escola. Palestra proferida no Encontro Temático - Pesquisa Longitudinal em 

Educação, ABAVE – Associação Brasileira de Avaliação Educacional, R.bras. 

Est. Pedag. V.91, n.229, p.471-480, Brasília , set/dez,  2010.  Disponível em:  

http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1797/1371 Acesso em: 

 26 ago. 2011. 

 

LEITE, K.G. Metáfora e Matemática: A contingência em uma disciplina escolar 

considerada exata. [Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação Matemática do Instituto de Educação da UFMG sob a orientação 

do Prof. Dr. Michael F. Otte, Cuiabá], 2010. 

 

LESTER JÚNIOR, F. The place of theory in Mathematics Education 

research. Bloomington: Indiana University, 2005. p. 172-178. 

LIVIO, M. Deus é matemático? 2ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 2011. 

 

LO FASO, G. Le rappresentazioni Epistemologiche per l’insegnamento della 

statistica nella scuola secondaria. Disponível em:  

http://math.unipa.it/~grim/statepist.pdf  Acesso em: 10 out. 2010. 

 

MACHADO, N.J. A alegoria em Matemática. Revista de Estudos Avançados, 

5, 13, p.78-100, 1991. 

 

MACHADO, S. D. A. Engenharia Didática. In: MACHADO, S. D. A. (Org.). 

Educação matemática: Uma introdução. São Paulo: PUC,  p. 211-247. 2008. 

 

http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1797/1371
http://math.unipa.it/~grim/statepist.pdf


 

249 
 

MacCORMAC, E. R. Metaphors and Fuzzy Sets. p. 243-256, North-Holland 

Publishing Company, North-Holland, 1982. 

 

MAGALHAES, M. N. Probabilidade e Variáveis Aleatórias. 3ª Ed. São Paulo: 

Edusp, 2011.  

 

______. e  LIMA, A. C. P.  Noções de Probabilidade e Estatística. 7ª Ed. São 

Paulo: Edusp, 2011.  

 

MALISANI, E.; SCIMONE, A.; SPAGNOLO, F. Modelling by Statistic in 

Research of Mathematics Education. In: GRAS, R.; SUZUKI, E.; GUILLET, F.; 

SPAGNOLO, F.. Statistical Implicative Analysis: Theory and Applications. 

Verlag Berlin Heidelberg, Springer, 2008.  p. 217 -276 

 

MANTON, K. G.; WOODBURY, M. A.; TOLLEY, H. D. Statistical Applications 

Using Fuzzy Sets. New York: A Wiley-Interscience Publication, 1994. 

 

MARQUES, M. S.F. Teoria da media. Campinas-SP: Editora da Unicamp, 

2009. 

 

MARQUES, R.L. e DUTRA, I. Redes Bayesianas: o que são, para que 

servem, algoritmos e exemplos de aplicações. Coppe Sistemas-UFRJ. 

Disponível em:  

http://www.cos.ufrj.br/~ines/courses/cos740/leila/cos740/Bayesianas.pdf, 

Acesso em: 04 dez. 2011. 

 

MENDONÇA, A. L. O.; VIDEIRA, A. A. P. Progresso Científico e 

incomensurabilidade em Thomas Kuhn. Scientiæ Zudia, São Paulo, v. 5, n. 2, 

p. 169-183, 2007. 

 

MEYER, D., HORNIK, K. Generalized and Customizable Sets in R. Journal of 

Statistical Software, v. 31, issue 2, Aug. 2009. Disponível em: 

http://www.jstatsoft.org/v31/i02/paper. Acesso em: 10 out. 2010. 

 

http://www.cos.ufrj.br/~ines/courses/cos740/leila/cos740/Bayesianas.pdf
http://www.jstatsoft.org/v31/i02/paper


 

250 
 

MONDADORI, M. Indução estatística.  In: ENCICLOPÉDIA Einaudi. Lisboa: 

Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1989. v. 15. p. 320-364.  

 

MORAES, M. C.; TORRE, S. Sentipensar: Fundamentos e estratégias para 

reencantar a educação. Petrópolis: Vozes, 2004. 

 

NAGEM, Ronaldo Luiz; MARCELOS, Maria de Fátima. Analogias e Metáforas 

no Ensino de Biologia: A Árvore da Vida. In: V ENPEC - Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências, 2005, Bauru - SP. Anais - V ENPEC, 

Edwaldo Lima da Silva e Sérgio Camargo, v. 1. p. 1-12, Bauru-SP, 2005. 

 

NGUYEN, H, T, & WALKER, E. A First Course in Fuzzy Logic. CRC, Press 

LLC, 1997. 

 

OKADA, A. Capítulo 1 – O que é cartografia cognitiva e por que mapear redes 

de conhecimento?  In: OKADA, A. (Org.) Cartografia Cognitiva: Mapas do 

conhecimento para pesquisa, aprendizagem e formação docente. Cuiabá: 

KCM, 2008 

 

OTTE, M. Complementarity, Set and Numbres. Educational Studies in 

Mathematics: Kluwer Academic Publisher, Netherlands, v. 53, p. 203-228, 

2003. 

 

______. Metaphor and Contingency. In: RADFORD, L.; SCHUBRING, G.; 

SEEGER, F. (Orgs.). Semiotics in Mathematics Education: Epistemology, 

History, Classroom, and Culture. Rotterdam: Sense Publishers, 2008. 

 

______. O que é o texto? Revista de Educação Pública, Cuiabá, v. 18, n. 36,         

p. 49-69, jan./abr. 2009.  

 

PAULINO, C. D.; TURKMAN, M.A.A.; MURTEIRA, B.. Estatística Bayesiana. 

Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. 

 

http://lattes.cnpq.br/2710399980948810


 

251 
 

POLYA, G. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método 

matemático. (Tradução Heitor Lisboa de Araújo), Rio de Janeiro: Interciência, 

2006. 

 

POITEVINEAU, J. Méthodologie de l’analyse des données expérimentales: 

Étude de la pratique des teste statistiques chez lês chercheurs em psychologie, 

approches normative, prescriptive et descriptive. 1998. 197 f. Thèse (Doctorat) 

– UFR de Psychologie, Sociologie et des Sciences de L’Éducation, Université 

de Rouen, Rouen, France, 1998. 

 

POPPER, K. A Lógica da Pesquisa Científica. São Paulo: Cultrix, 1993. 

 

______. Conhecimento Objetivo. Belo Horizonte: Itatiaia, 1999. 

 

______. Conjecturas e Refutações. Tradução de Benedita Bettencourt. 

Coimbra: Livraria Almedina, 2006. 

 

______. Propensões, Probabilidades e Teoria Quântica / Karl Popper. In: 

Textos escolhidos. Organização e Introdução: David Miller. Tradução Vera 

Ribeiro, p. 197-203, Rio de Janeiro: Contraponto, PUC-RIO, 2010. 

 

R DEVELOPMENT CORE TEAMT.  R: A language and environment for 

statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 

Disponível em: http://www.R-project.org/. Acesso em: 02 mai. 2011. 

 

RAGIN, C. C. Fuzzy-set social science. Chicago: University of Chicago Press, 

2000. 

 

RÉGNIER, Jean-Claude; GRAS, R.; SPAGNOLO, F. Prefácio da edição das 

atas procedentes das comunicações e dos debates realizados no 5º 

Colóquio da A.S.I., Palermo, 2010. Disponível em:  

http://sites.univ-lyon2.fr/asi5/?page=0&lang=br. Acesso em: 11 abr. 2012. 

 

http://www.r-project.org/
http://sites.univ-lyon2.fr/asi5/?page=0&lang=br


 

252 
 

______.; BAILLEUL, M. 6º Colóquio Internacional sobre Análise Estatística 

Implicativa - A.S.I., Caen (França), 2012. Disponível em: 

https://sites.univ-lyon2.fr/asi6/lang/br/Appel_ASI6_PT_BR.pdf.  Acesso em: 

15 ago. 2012. 

 

RICO, Luis.  Errores y dificultades en el aprendizaje de lãs matemáticas. In 

GÓMEZ, P., KILPATRICK, J & RICO L. Errores y difucultades de los 

estudiantes Resolución de Problemas Evaluación Historia. Bogotá: 

Guniversidade de los Andes, 1998. 

 

ROMA, J. E. As Representações Sociais dos Alunos de Licenciatura em 

Matemática sobre a Profissão Docente. [Tese de doutorado  EDMAT-PUC-

SP, São Paulo], 2010. 

 

ROSS, A, e ONWUEGBUZIE, Prevalence of Mixed Methods Research in 

Mathematics Education.  The Mathematics Educator,  2012 , Vol. 22, No. 1, p. 

84–113 

 

ROSS, T. J.; BOOKER, J. M.; PARKINSON, W. J. Fuzzy Logic and 

Probability Applications: Bridging the Gap. New York: ASA-SIAM, 2002.  

 

ROSS, T. J. Fuzzy Logic: With Engineering Applications. Third Edition,  John 

Wiley, Washington,  2010.  

 

SALOMON, G. Transcending the Qualitative-Quantitative Debate: The 

Analytic and Systemic Approaches to Educational Research. Educational 

Researcher 20 (6), p.10-18, 1991 

 

SCREMIN, M.A. A. Lógica difusa na estatística multivariada. [Tese de 

Doutorado UFSC 2003. Título original da pesquisa: Método para seleção do 

número de componentes principais com base na lógica difusa. Editora Blucher 

Acadêmico, São Paulo], 2011. 

 

https://sites.univ-lyon2.fr/asi6/lang/br/Appel_ASI6_PT_BR.pdf


 

253 
 

SEISING, R.  On the absence of strict boundaries – Vagueness, haziness, 

and fuzziness in philosophy, science, and medicine. Applied Soft 

Computing 8, p. 1.232-1.242, 2008, Available online at www.sciencedirect.com. 

Acesso em:  

03 mai. 2013. 

 

SELLES, K. F. e BOOKER, J. M.  Chapter 4 Bayesian Methods. In:   ROSS, T. 

J.; BOOKER, J. M.; PARKINSON, W. J. (Edited by) Fuzzy Logic and 

Probability Applications: Bridging the Gap. New York: ASA-SIAM, p. 73-86, 

2002.  

 

SIEGEL, S. Estatística não-paramétrica (para as ciências do 

comportamento). Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, 1977.  

 

SIMÕES, M. G. e SHAW, I.S. Controle e Modelagem Fuzzy. 2ª Ed. revisada e 

ampliada. FAPESP, Blucher, São Paulo, 2011. 

 

SINGER, M. J.; NOBRE, J.S.; ROCHA, F. M. Análise de dado longitudinais. 

Versão parcial preliminar. IME-USP, Departamento de Estatística, março de 

2012. Disponível em: 

http://www.ime.usp.br/~jmsinger/Textos/Singer&Nobre&Rocha2012mar.pdf.  

Acesso em: 31 ago. 2012. 

 

SINGPURWALLA, N. D.; BOOKER, J. M. Membership Functions and 

Probability Measures of Fuzzy Sets. Journal of the America Statistical 

Association, Vol.99, Nº467, p. 867-877, September, 2004. 

 

SILVEIRA, F.L. A Teoria do Conhecimento de Kant: O Idealismo 

Transcendental.  Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v.19, p. 28-51, 

Florianópolis, 2002. 

 

SIQUEIRA, A.L. e TIBÚRCIO, J. D. Estatística na Área da Saúde: Coneitos, 

metodologia, aplicações e prática computacional. Belo Horizonte: Coopmed, 

2011. 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.ime.usp.br/~jmsinger/Textos/Singer&Nobre&Rocha2012mar.pdf


 

254 
 

 

SOREL, O. Approche developpementale du raisonnement bayesien – 

Analyse quantitative et qualitative slon le format de présentation et le niveau 

scolaire. 2009. 193 f. Thèse (Doctorat) – Université François Rabelais de Tours, 

Tours, France, 2009. 

 

SOUZA, S.A.O. Alguns comentários sobre a teoria fuzzy. Jornal Exacta, p. 

139-147, São Paulo: Universidade Nove de Julho, 2003. 

 

SPAGNOLO, F. Fuzzy Logic, Fuzzy Thinking and the teaching /learning of 

mathematics in multicultural  situations. The Mathematics Education into the 

21º Conference  and the Undecidable  in Mathematics Education Brno, Czech 

Republic, September 2003 

 

______. L’Analisi Statistica Implicativa: uno dei metodi di analisi dei dati nella 

ricerca in didattica delle Matematiche. Troisième Rencontre Internazionale ASI 

(Analyse  Statistique Implicative). Palermo, Itália: ASI, 2005 

 

______. GRAS, R. A new approach in Zadeh classification: fuzzy implication 

though statistic implication. In: NAFIPS-IEE 3rd Conference of the North 

American Fuzzy Information Processing Society, p. 425-429, June, 2004. 

 

______; GRAS, R.; RÉGNIER, J. C. Une mesure comparative en didactique 

des mathématiques entre une analyse a priori et la contingence. 4º Rencontres 

internationales d'Analyse statistique implicative. Castellon, Espanha: ASI, 

2007. 

 

STRAUSS, A. e CORBIN, J. Pesquisa qualitativa: Técnicas e procedimentos 

para o desenvolvimento de teoria fundamentada. Tradução Luciane de Oliveira 

da Rocha. 2ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

SULEMAN, A. Abordagem Estatística de Conjuntos Difusos. Lisboa: Sílabo, 

2009.  

 



 

255 
 

TEDDLIE, C. & TASHAKKORI, A. Foundations of Mixed Methods Research: 

Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and 

Behavioral Sciences. SAGE Publications , Inc. California, 2009 

 

TORGO, L. A Linguagem R: Programação para análise de dados. Lisboa: 

Escola, 2009. 

 

THOM, René. Qualidade/quantidade. Enciclopédia Einaudi,  Volume 10, 

Lisboa: Dialéctica, Edição Portuguesa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 

1988. 

 

THOM, René. Structural stability and morphogenesis. Nova York: Benjamin, 

1989. 

 

TRIOLA, Mario. Introdução à Estatística.  10ª Ed, Tradução Vera Regina de 

Lima  de Farias e Flores. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

 

UTSUMI, M.C.; CAZORLA,I.M.;VENDRAMINI, C.M.M. e MENDES, C.R. 

Questões metodológicas dos trabalhos de abordagem quantitativa 

apresentados no GT19-ANPED. Educação Matemática e Pesquisa: Revista 

do Programa de Estudos Pós-Graduação em Educação Matemática/PUC-SP, 

São Paulo-SP, 2007. 

 

VERGNAUD, G..  Capítulo 3: A Teoria dos Campos Conceiptuais.  In: BRUN, 

Jean. (org.) Didática das Matemáticas. Intituto Piaget, p. 155-191, Lisboa, 

1996. 

 

VERZANI, J. Simple R. Disponível em: <http://www.r-project.org>. Acesso em: 

15 set. 2010.  

 

VIERTL, R. Statistical Methods for Fuzzy Data. John Wiley & Sons, New 

Delhi, India, 2011. 

 

http://www.r-project.org/


 

256 
 

______. Fuzzy data and statistical modeling. Technische Universitat Wien, 

Vienna University of Technology, SM-2007-1, 2007. Disponível em: 

http://www.statistik.tuwien.ac.at/forschung/MS/SM-2007-1complete.pdf  Acesso 

em: 

12 ago. 2012. 

 

______. On predictive densities in fuzzy Bayesian inference. Technische 

Universitat Wien, Vienna University of Technology, SM-2010-1, 2010. 

Disponível em: 

http://www.statistik.tuwien.ac.at/forschung/SM/SM-2010-1complete.pdf,  Acesso 

em 14 set. 2012. 

 

VILHENA, M. V. Um estudo exploratório sobre a adequação dos conteúdos 

matemáticos ensinados pelas escolas de ensino médio e as 

competências e habilidades avaliadas pelo ENEM. [Dissertação de 

Mestrado. Ribeirao Preto, CUML], 2004. 

 

VON MISES, R.  Probability, Statistics and Truth. 2nd revised English edition, 

Allen and Unwin, 1961.  

 

ZADEH, L. A. Fuzzy sets. Inf Control, Academic  Press Inc, v. 8, p. 338-353, 

1965. 

 

______. Probability measures and fuzzy events. Journal of Mathematical 

Analysis and Applications, San Diego, CA, USA, v. 23, p. 421-427, 1968. 

 

______. Quantitative Fuzzy Semantics. Information Sciences 3, p. 159-176, 

American Elsevier Publishing Company, Inc, 1971. 

 

______. The Concept of a Linguistic Variable and its Application to Approximate 

Reasoning-I, Information Sciences, Part 1, 8, pp. 199-249, 1975. 

 

______. The Concept of a Linguistic Variable and its Application to Approximate 

Reasoning-III, Information Sciences, Part 3, 9, pp. 43-80, 1975. 

http://www.statistik.tuwien.ac.at/forschung/MS/SM-2007-1complete.pdf
http://www.statistik.tuwien.ac.at/forschung/SM/SM-2010-1complete.pdf


 

257 
 

 

______. Fuzzy Sets as a Basis for a Theory of Possibility. Fuzzy Sets and 

Systems, 1, p. 3-28, North-Holland Publishing Company, 1978. 

______. Discussion: Probability Theory and Fuzzy Logic Are Complementary 

Rather Than Competitive. Technometrics, Alexandria, VA, USA, v. 37, n. 3, p. 

271-276, Aug. 1995. 

 

 

 


