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Objetivos

O objetivo da presente apresentação é discutir o 
alcance e limites dos métodos estatísticos no 
estudo das relações causais no contexto da 

pesquisa científica. 



Apresentação

◦ Introdução: o conceito de causalidade;

◦ Conceitos básicos da Estatística;

◦ Critérios para detecção de relações causais: três etapas da
hierarquia da causalidade (Pearl, 2013, 2015, 2018);

◦ Métodos para desvelamento de relações causais (Pietsch, 2013,
2014);

◦ Discussão dos alcances e limites no contexto das técnicas
estatísticas na pesquisa científica.



Introdução

◦ Na antiguidade, a noção de causalidade era utilizada como explicação para
atribuição de responsabilidade (Pearl, 2013, p. 332).

◦ Eventos naturais eram considerados predeterminados.

◦ Com o advento da engenharia, objetos físicos
começaram a adquirir propriedades causais.



◦ Revolução de Galileu:

(I) Primeiro descrição, depois explicação;

(II) Descrição da natureza é feita na linguagem 
da matemática (ou seja, segundo Pearl, 
equações).

Introdução



◦ Problema de Hume:

◦ De forma mais radical, Hume (1999) sugere o abandono

da noção de causalidade, no plano lógico e

epistemológico, ao questionar a garantia lógica de

raciocínios sobre o futuro. Se não podemos assegurar

que o futuro se assemelhará ao passado, como

poderíamos estabelecer, para além de um conforto

psicológico, relações de causalidade? O argumento

Humeano enfraqueceu, na concepção de Pearl, a

busca por relações causais na ciência.

Introdução



Causalidade é como uma monarquia

Supostamente, não fazem mal algum

(à ciência e ao estado)



Estatística

◦ Segundo Pearl (2013), apesar da noção
de causalidade não ser central em áreas
como física, ela não passou
despercebida em uma grande área:
estatística.

◦ Como distinguir relações causais de
outros tipos de relações?

https://web.stanford.edu/class/hrp259/2007/regression/storke.pdf



Estatística

◦ Segundo Pearl (2013), apesar da noção de
causalidade não ser central em áreas como
física e engenharia, ela não passou
despercebida em uma grande área:
estatística.

◦ Como distinguir relações causais de outros
tipos de relações?

Chuva, lama, molhar

Direcionalidade:
Como formalizar matematicamente a direcionalidade?



◦ Galton: como propriedades de uma
classe de indivíduos ou objetos se
relacionam com outra classe?

Estatística: Galton (1822-1911)

Relação entre a medida do 
antebraço e da cabeça



◦ Galton: como propriedades de uma
classe de indivíduos ou objetos se
relacionam com outra classe?

Estatística: Galton (1822-1911)

Relação entre a medida do 
antebraço e da cabeça

“A correlação deve ser a consequência 
das variações de dois orgãos sendo isso 
parcialmente devido a causas comuns”



◦ Galton: como propriedades de uma
classe de indivíduos ou objetos se
relacionam com outra classe?

Estatística: Galton (1822-1911)

Relação entre a medida do 
antebraço e da cabeça

“A correlação deve ser a consequência 
das variações de dois orgãos sendo isso 
parcialmente devido a causas comuns”

De acordo com Hacking (p. 149), Galton
“furnished the first statistical explanation of a
phenomenon (as opposed to a singular fact)”.



Estatística: Galton (1822-1911)

Distribuição Gaussiana
Gauss (1777-1855)

Caixa de Galton



Estatística: Quetelet (1796-1874)
◦ Quetelet e o conceito de população e média.

◦ A novidade trazida por Galton foi possível pela
descoberta de Quetelet 1844 que, segundo
Hacking, permitiu a consolidação do método de
“análise estatística de regularidades de
populações e o cálculo de probabilidades”. A
partir da criação de um novo ‘objeto’
(conceito), qual seja, a noção de população
que, segundo Hacking, traz objetividade ao
método. Esse novo objeto foi “(…) a população
caracterizada por meio de uma media e um
desvio padrão”. (Hacking, p. 148).

https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/02/the-invention-of-the-normal-person/463365/

Média da circunferência toráxica define
a população “soldado escocês”



Estatística: Pearson (1857-1936)

◦ Pearson nega a necessidade de um conceito independente de causalidade,

◦ A partir da noção de distribuição normal de Galton, Pearson interpreta a correlação como
uma categoria mais abrangente que a de causalidade, em que a causalidade seria o
limite da correlação (Pearl, 2013, p. 339).

◦ Tabelas de contingência

◦ Estatística indutiva não-paramétrica

Correlação

Causali
dade



Estatística: Fisher (1890-1962)

◦ Experimentos randomizados: o único
método científico para detecção e teste
de relações causais a partir da análise de
dados.

◦ Grupo de controle

◦ Grupo de teste

◦ Experimento “duplo cego”.

file:///C:/Users/MaryV/Downloads/Art.Reinach_Covid160420%20(1).pdf





Nightingale (1820-1910)
Visualização e tomada de decisão



Conceitos básicos de Estatística



Conceitos básicos de Estatística

◦ O estudo da estatística, considerada como ciência que estuda os métodos de
obtenção, tratamento e interpretação de dados experimentais, pode ser divido em
duas partes: estatística descritiva e estatística indutiva, sendo que a segunda se
apoia também nos métodos de amostragem e nos conceitos da teoria da
probabilidade.

Estatística
Descritiva

Indutiva
Paramétrica

Não-paramétrica



Conceitos básicos de Estatística

◦ O conjunto de todos os dados experimentais denomina-se
população, e o conjunto de uma parte da população objeto de
estudo estatístico denomina-se amostra. A utilização de amostra
torna-se necessária devido, em muitos casos, ao elevado
número de dados e às dificuldades de sua obtenção. Cabe
destacar que as técnicas computacionais de aplicação da
estatística ao conjunto de dados massivos (big data ou massive
data), correspondentes à população, podem superar as
dificuldades de acesso aos dados desde que eles estejam
organizados de modo padronizado.



Conceitos básicos de Estatística

◦ No estudo estatístico de uma população, primeiramente precisa-se
definir as caraterísticas a serem tratadas consideradas como variáveis,
que podem ser quantitativas ou qualitativas. Note que, em alguns
casos, pode-se converter as variáveis qualitativas em avaliações
quantitativas usando métodos apoiados em escalas de comparação
(como nas escalas de 1 a 10 quando se atribui notas às redações de
um conjunto de alunos).



Conceitos básicos de Estatística

◦ Com o conjunto de dados da população, pode-se construir uma
diagrama de frequências no qual na abcissa se coloca os valores da
variável estudada, e na ordenada a frequência de sua ocorrência. O
diagrama pode ser representado por meio de pontos correspondentes
aos valores da variável localizados em uma curva contínua (como no
caso curva normal) ou pontos distribuídos dentro de intervalos da
variável com a denominação de um histograma.



Conceitos básicos de Estatística

◦ A partir dessa distribuição dos dados da população,
pode-se definir alguns parâmetros fundamentais: a
média (aritmética) como medida da tendência central
da distribuição, e a variância e o desvio-padrão como
medidas da dispersão (variação) da distribuição.



Conceitos básicos de Estatística

◦ A estatística descritiva se dedica ao estudo das distribuições e dos
seus parâmetros. Em complemento, a estatística indutiva permite
estimar as características paramétricas da população por meio
da análise estatística de amostras retiradas dessa população
utilizando os estimadores (como a média da amostra como
estimativa da média da população). E também permite aplicar o
teste paramétrico de hipóteses para verificar se a estimativa dos
parâmetros podem ser considerada confiável dentro de um nível
significância, levando em conta a possiblidade de se cometer
erro. É considerado como erro aceitar uma hipótese que deveria
ser rejeitada ou rejeitar uma hipótese que deveria ser aceita.



Conceitos básicos de Estatística

◦ Ainda no âmbito da estatística indutiva, existe a possiblidade de
aplicar métodos de testes de hipóteses não paramétricos: como
o teste de aderência e o teste de comparação entre
populações. No teste de aderência verifica-se se uma
determinada distribuição tem uma determinada forma como,
por exemplo, a forma da curva normal. No teste de
comparação entre duas populações verifica-se se elas tem o
mesmo tipo de distribuição de probabilidade.



Média e Desvio-Padrão

◦ Considerando o conjunto de valores de uma variável (x) obtido
de experimentos (mas não exclusivamente de experimentos),
com uma amostra de tamanho (n), pode-se calcular da média
aritmética (M) como medida da tendência central da
distribuição dos valores da variável (x), e também a variância (V)
e o desvio-padrão (DP) como medidas da variabilidade da
distribuição dos valores da variável (x). Cabe destacar que o
valor do desvio padrão corresponde à raiz quadrada do valor da
variância.



Histograma

◦ Considerando o conjunto de valores de uma variável

(x) obtido de experimentos (mas não exclusivamente

de experimentos), com uma amostra de tamanho (n),

pode-se distribuir os valores da variável (x) em um

diagrama no qual a abcissa corresponde ao valores

da variável (x) e a ordenada às frequências de

ocorrência de cada um dos valores da variável (x).

Assim feito, pode-se visualizar a forma da distribuição

que pode corresponder à da denominada curva

normal, ou da exponencial ou de outra qualquer.



Diagrama de Dispersão

◦ Considerando o conjunto da relação entre os valores

de pares formados por duas variáveis (x,y), obtidas de

experimentos (mas não exclusivamente de

experimentos) com uma amostra de (n) pares entre

essas mesmas variáveis, constrói-se o Diagrama de

Dispersão em coordenadas cartesianas para diferentes

níveis de valores dessas variáveis. O objetivo deste

diagrama é compreender em que medida os pares

entre as duas variáveis x e y podem estar relacionados.



Diagrama de dispersão

◦ Os Diagramas de Dispersão permitem visualizar a dispersão dos
pontos e realizar uma estimativa aproximada do grau dessa
dispersão. Contudo, a medida do grau da correlação linear e
do seu sinal (positivo ou negativo) pode ser mensurada por meio
de uma equação estatística denominada Covariância, que
utiliza-se os valores dos pares (x,y) e o número desses pares (n).
Entretanto, é mais conveniente utilizar outro indicador
denominado Coeficiente de Correlação Linear de Pearson (r),
calculado a partir da Covariância e dos Desvios-Padrão das
variáveis (x,y).



Diagrama de dispersão: correlação linear

O Coeficiente de Pearson é adimensional e
varia entre os valores -1 e +1. Nos casos
extremos, será +1 para correlação linear
positiva, -1 para correlação linear negativa.
Convém destacar que o fato de ocorrer
correlação positiva ou negativa não implica
obrigatoriamente que existe uma relação
de causa (x) e efeito (y) entre as duas
variáveis, ou seja, não existe
necessariamente uma dependência
funcional entres essas variáveis.



Coeficiente de Pearson

◦ O Coeficiente de Pearson é calculado com base em uma amostra
aleatória de tamanho (n), ou seja, com (n) pares das variáveis (x,y),
extraída de uma população de tamanho (M) que contém todos os
pares das variáveis (x,y). E assim sendo, o resultado da amostra
aleatória é uma estimativa do verdadeiro Coeficiente de Pearson
da população, que exige a aplicação de técnicas de estimação
da estatística (com testes de hipóteses), para verificar se, para o
tamanho da amostra (n) utilizado, existe efetivamente uma
correlação linear entre as variáveis (x,y), em um dado nível de
significância.



Coeficiente de Pearson

◦ Por exemplo: considerando uma amostra de tamanho n=20, ou
seja, 20 pares das variáveis (x,y), pode-se afirmar (ou não) que
existe correlação linear entre elas em um nível de significância de
10%. Em outra palavras, existe a probabilidade de 90%, ou intervalo
de confiança, dessa afirmação estar correta e uma probabilidade
de 10% dessa afirmação estar errada. Quanto maior for o tamanho
da amostra, maior é a precisão (ou seja, menor é o intervalo de
confiança) da afirmação de que existe uma correlação entre as
variáveis x e y.



Regressão

◦ A análise do grau de correlação pode
indicar a possibilidade de uma relação
funcional entre as variáveis (x,y). Ou
seja, pode existir uma função y = f(x),
na qual fica explícito que (y) depende
de (x). Assim, (x) seria a variável
independente e y a variável
dependente. A determinação dessa
função denomina-se regressão.

Regressão linear

y= a.x+b



Regressão

◦ Para uma função linear tem-se a regressão linear simples, por
exemplo, do tipo: y= a.x+b, sendo (a,b) os parâmetros constantes da
função. Cabe destacar que a função pode também ser não-linear
como, por exemplo: y = a.x²+b.x + c, com os parâmetros (a,b,c).
Convém lembrar da matemática, que uma função é formalizada
com relações entre parâmetros que podem ser variáveis (x,y,z...)
independentes ou dependentes, e constantes (a,b,c...), sendo que
as constantes, como o próprio nome indica, não se modificam
quando ocorre a alteração dos níveis das variáveis, e portanto, não
guardam qualquer relação de dependência com elas.



Regressão

◦ Na determinação da função, pode-se aplicar o
denominado método dos mínimos quadrados; nesse
método, no diagrama (x,y), ajusta-se a linha reta que
minimiza a distância, elevada ao quadrado, entre os
pontos e a linha.



Correlação Linear
◦ Linear positiva: quando x aumenta, y tende a aumentar aproximadamente segundo uma linha

reta ascendente)

◦ Linear negativa: quando x aumenta y tende a diminuir aproximadamente segundo uma linha
reta descendente;

◦ Não linear: quando x e y se distribuem segundo figura aproximadamente regular diferente de
uma reta

◦ Linear nula: quando x e y se distribuem segundo figura aproximadamente não de linha reta e
não regular.

Linear Negativa         Linear nula        Linear positiva



Regressão linear:
machine learningn X Y

1. 2 196

2. 2.4 221

3. 1.5 136

4. 3.5 255

5. 3.5 244

6. 3.7 232

7. 3.7 255

8. 2.4 212

9. 5.9 359

10. 4.7 354

Algoritmo Modelo

DIOGO CORTIZ
https://www.youtube.com/watch?v=Ze-

Q6ZNWpco



n X Y

1. 2 196

2. 2.4 221

3. 1.5 136

4. 3.5 255

5. 3.5 244

6. 3.7 232

7. 3.7 255

8. 2.4 212

9. 5.9 359

10. 4.7 354

Algoritmo Modelo

Variável 
independente

Variável 
dependente

Regressão linear
Modelo 

baseado 
nos dados, 

calcula-se o 
valor de a e 

b.

y= a.x+b

Regressão linear:
machine learning



Não captura direcionalidade

Chuva                   Lama

Descreve associação entre duas variáveis



Que critérios estão envolvidos na escolha de relações (causais 
e/ou correlacionais) presentes em massiva quantidade de dados 

disponíveis para análise científica?

Wolfgang Pietsch Judea Pearl



Escada da 
causalidade

Judea Pearl



Escada da 
causalidade



Escada da 
causalidade



Escada da 
causalidade



Exemplo

◦ "Há algumas perguntas para as quais não é 
nem factível fazer estudos clínicos, como 
com medidas de isolamento. Não vamos 

randomizar pessoas para que algumas 
fiquem isoladas e outras não. Isso não seria 

ético. Mas, em outros casos, como nos 
farmacológicos, é preciso testar”.

Fredi Alexander Diaz Quijano
Professor do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública 

da USP

<https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/16/pesquisas-sobre-covid-19-mostram-causalidade-onde-so-ha-
correlacao-entenda.htm>



O retorno da fosfoetanolamina?

Um dos três projetos que o atual presidente do Brasil conseguiu
aprovar em quase três décadas como deputado federal foi o que
regulamentou a produção de fosfoetanolamina sintética, conhecida
como “pílula do câncer”.

Eleito presidente, ele não desistiu da ideia e, no último dia
15 de janeiro 2020, voltou a cobrar que o Supremo reveja a
decisão (sobre o veto da distribuição da fosfoetanolamina).

https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/com-cloroquina-e-pilula-do-
cancer-bolsonaro-desafia-a-ciencia



Resumindo....
Linguagem da causalidade:diagramas e contrafactuais

Pearl, 2018



Resumindo...
Causalidade e intervenção

◦ Pearl (2013, 2018) entende que “

◦ “Intervenções equivalem a uma 
cirurgia em equações (guiadas por 
diagramas) e causalidade significa 
prever as consequências de uma 

cirurgia”.



Indução eliminativa e relevância causal

Wolfgang Pietsch 



Pietsch propõe o método de indução eliminativa para desvelamento da
estrutura das relações causais.

Indução Eliminativa                 X           Indução enumerativa         X             Inferência para melhor explicação

1. O método da diferença e relevância
causal (Bacon)
2. O método estrito da concordância e
irrelevância causal (Mill)
3. Derivação do método das variações
concomitantes do método das
diferenças (Mill, Von Wright)

Detecta presença ou ausência 
das condições de contorno 

Permite mudanças de diferentes 
graus nas condições de contorno



O método da diferença e relevância causal

◦ A análise de relações causais por indução eliminativa involve três fatores:

◦ (I) Contexto B - constitui o contexto do experimento em questão gerado a
partir de um recorte que permite diferenciar os fatores deixados de fora de
uma dada análise

◦ (II) Condições de controle potencialmente relevantes C – As condições
potencialmente relevantes C constituem as propriedades escolhidas a serem
testadas em relação ao fenômeno de estudo;

◦ (III) Fenômeno P - o fenômeno P é o objeto de estudo a ser analisado,
devidamente escolhido e restringido de seu Contexto B.



◦ A relação entre as condições de controle CX (C1, C2, C3, ...) em 
detrimento do fenômeno P, em um determinado contexto B, 

indica quais desses parâmetros podem ser considerados 
relevantes (ou irrelevantes*) para o fenômeno estudado. Em 

outras palavras, a determinação da relevância ou irrelevância da 
variável independente CX, em relação à variável dependente P, 
indicaria quais parâmetros C possuem um vínculo causal com o 

fenômeno P.

O método da diferença mostra que CX é uma condição necessária e suficiente 
para a ocorrência do fenômeno P, em um determinado contexto.

Pietsch 2014, p. 424



Indução eliminativa e Big Data

◦ A indução eliminativa é adequada para identificar leis de big data com as
características mencionadas. O método pode lidar com um grande número
de parâmetros e com relacionamentos arbitrariamente complexos que não
podem ser condensados em equações simples. O método pode lidar com
a dependência de contexto, uma vez que estabelece relevância causal
apenas com relação a um determinado contexto das condições de
contorno relevantes. Além disso, a indução eliminativa pode identificar
relações causais que se mantêm apenas em algumas instâncias ou mesmo
causalidade singular, como segue a partir do método da diferença, no qual
apenas duas instâncias são comparadas. Nenhuma regularidade deve ser
levada em consideração para determinar uma causa.

Pietsch, 2013



Indução eliminativa e Big Data

◦ Nota: Observe que a indução eliminativa não leva a uma ideia de
regularidade da causalidade. De fato, as noções de causalidade
resultantes da indução enumerativa e eliminativa são inteiramente
distintas. Enquanto a visão clássica de regularidade da causalidade
é baseada na indução enumerativa e se concentra no número de
instâncias, a indução eliminativa enfatiza a variação das condições
de contorno.

Pietsch, 2013



Problemas: premissas adicionais
◦ Três premissas são pressupostas na aplicação do raciocínio por indução

eliminativa:

◦ A primeira premissa consiste no determinismo que guarante a existência de uma
relação causal, em detrimento de uma relação informacional ou correlacional,
entre variáveis relevantes analisadas sobre um determinado fenômeno.

◦ A segunda premissa pressupõe a constância do Contexto B, o que impede a
análise de fenômenos dinâmicos pois pressupõe um congelamento das condições
iniciais.

◦ A terceira premissa fundamenta-se na necessidade de uma linguagem causal
correta para o desvelamento de relações causais.

Pietsch, 2014



Discussão



Discussão

◦ Indução enumerativa: preditiva – problema da indução;

◦ Indução eliminativa: proporcional evidência causal, não preditiva;

◦ Investigação mista: incorporar outros raciocínios: Dedutivo, abdutivo?

◦ Quais são os critérios de relevância para escolha de parâmetros?

◦ Desenvolver uma investigação semiótica sobre o paper da elaboração e

manipulação de diagramas na investigação científica direcionada por dados.



Discussão

◦ No que tange a pesquisa científica, será suficiente analisar apenas o papel
da indução como critério de escolha de relações causais no contexto das
tecnologias de Big Data?

◦ Quais lições podemos aprender com as abordagens de Pearl e Pietsch
sobre possíveis critérios na análise de relações causais?

◦ Até que ponto essas propostas possibilitam a crescente automação do
processo de pesquisa científica?



Discussão

◦Quais métodos estatísticos são transpostos na análise de massiva
base de dados? O que, metodologicamente, realmente mudou?

◦Alcance e limites das novas tecnologias de Big Data na detecção
de relações causais no contexto da pesquisa científica.

◦Qual é o estatuto do dado?

◦Reprodutividade e Replicabilidade dos experimentos



Obrigada!!!
Obrigado!!!


