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Resumo Há na literatura matemática diversas abordagens sobre incer-
teza e um debate sobre vantagens de uma sobre outra. Nesse trabalho
temos interesse em apenas duas delas, uma “conjuntista” e outra “proba-
bilista”, devido à afirmação “tudo que pode ser feito com lógica fuzzy ...
ou qualquer outra teoria alternativa à probabilidade, pode ser feito me-
lhor com probabilidade”[1]. Neste trabalho arguimos que, formalmente,
esse tipo afirmação é incompreenśıvel pois cada uma dessas visões sur-
gem de abordagens distintas no tratamento de incertezas e, consequen-
temente, apresentam soluções formais não comparáveis.
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1 Introdução

Há na literatura um debate sobre a necessidade ou não da teoria dos conjun-
tos fuzzy no tratamento matemático de incerteza [1]. Há quem diga que “tudo
que se faz com lógica fuzzy é posśıvel se fazer com probabilidades e melhor”[1].
Nossa pretensão aqui é fazer algumas reflexões sobre esse debate. Como todos
sabem, a primeira teoria concebida com o objetivo de estabelecer ferramentas
matemáticas adequadas para qualificar e quantificar incertezas, inicialmente com
caráter “frequentista”, foi a de probabilidade. Entenderemos aqui que a teoria de
probabilidade é aquela axiomática e fundamentada na teoria de medidas. Bem
mais recente é a teoria dos conjuntos fuzzy. O primeiro trabalho que trata desta
teoria foi escrito por Lotfi Zadeh em 1965 [2] e foi desenvolvida para lidar com
conjuntos (ou classes) que apresentam incertezas (imprecisão, subjetividade) em
suas fronteiras. Como o próprio nome sugere, é uma teoria matemática de conjun-
tos, que axiomaticamente, trata apenas de investigar pertinências dos elementos
de um universo a “subconjuntos”[3,4] . Aliás, a teoria dos conjuntos serve de
fundamentação para o resto das matemática [3]. Tal como conhecemos, a teoria
de conjuntos fuzzy é uma extensão da teoria de conjuntos e, portanto, trata
apenas de relação de pertinência. Sob esse aspecto, a teoria dos conjuntos fuzzy
é totalmente diferente da teoria axiomática de probabilidade, que envolve teoria
de medida. Não podemos esquecer que comparar teoria de probabilidades com
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teoria de conjuntos fuzzy passa, necessariamente, pela comparação de proba-
bilidades com conjuntos clássicos, uma vez que esses são casos particulares de
conjuntos fuzzy. Em resumo, tanto a teoria de conjuntos como a de probabilida-
des serão tratadas aqui de forma axiomática.

Como já dissemos antes, não pretendemos aqui fazer menção à teoria de
incerteza geral, mesmo porque conceituar incerteza passa pela discussão filosófica
sobre o conceito de verdade. Incerteza será tradada aqui em oposição a alguns
ramos da matemática clássica ou determińıstica, como é o caso da teoria de
conjuntos.

A seguir vamos apresentar resumidamente cada uma das teorias e o interesse
no texto é probabilidade e conjuntos fuzzy.

2 Conceitos Básico da Teoria de Probabilidade

Como dito acima, essa teoria é embasada na teoria de medidas que nada mais
é que uma função de conjuntos, cujo domı́nio é chamado de σ-álgebra, como
veremos a seguir. Sejam Ω um conjunto não vazio e A uma classe de subcon-
juntos de Ω. Dizemos que A é uma σ-álgebra em Ω se satisfaz as seguintes três
propriedades:

A1: Ω ∈ A;
A2: Se A ∈ A, então Ac ∈ A;
A3: Se Ai ∈ A, i > 0, então

⋃∞
i=1Ai ∈ A.

onde Ac := (Ω \A) é o complemento de A e o par (Ω,A) é chamado de espaço
A-mensurável, ou simplesmente mensurável.

A maior σ-álgebra de Ω é o conjuntos das partes de Ω denotado por P(Ω) =
{Y | Y ⊆ Ω}. Note que intersecção de σ-álgebras também são σ-álgebras. A
menor σ-álgebra que contém C ⊆ P(Ω) é dita σ-álgebra gerada por C. Em
particular, σ-álgebra gerada por todos os subconjuntos aberto de R é chamada
σ-álgebra de Borel, denotada aqui pelo śımbolo B.

Definition 1 (Medida de Probabilidade). Seja A uma σ-álgebra de um con-
junto Ω. Uma função P de A para R

+ := [0,+∞) é dita uma medida de
probabilidade se P satisfizer as seguintes propriedades:

P1: P (A) ≤ 1 para todo A ∈ A;
P2: P (Ω) = 1;
P3: Se A1, A2, . . . , An, . . . ∈ A tal que Ai

⋂

Aj = ∅ para i 6= j, então

P
(

∪∞
n=1 An

)

=

∞
∑

n=1

P (An). (σ-aditividade)

Se P uma medida de probabilidade definida em um espaço mensurável (Ω,A),
então a tripla (Ω,A, P ) é dita espaço de probabilidade. Além disso, cada ele-
mento A ∈ A é chamado de evento e P (A) é a probabilidade do evento A.

A partir das propriedades P1 − P3, pode-se mostrar que uma medida de
probabilidade P em (Ω,A) também satisfaz as seguintes propriedades:



P4: P (∅) = 0;
P5: P (A) ≤ P (B) se A ⊆ B, A,B ∈ A;
P6: P (A) = 1− P (Ac) para todo A ∈ A.

Uma medida de probabilidade no espaço mensurável (R,B) pode ser definida
em termos de funções de densidade de probabilidade, que nada mais é do que
uma função f : R → R

+ tal que
∫ +∞

−∞
f(x)dx = 1. Em particular, definimos a

medida de probabilidade P, para A ∈ B, por P (A) =
∫

A
f(x)dx. Apenas como

registro, ressaltamos que essa é a forma canônica de “construir”a media P que
“avalia”cada evento A e, como dito na introdução acima, P é dada a partir da
função f : R → R

+

Uma variável aleatória (v.a) X em um espaço de probabilidade (Ω,A, P )
nada mais é do que uma função X : Ω → R tal que

X−1(B) := {ω ∈ Ω |X(ω) ∈ B} ∈ A, ∀B ∈ B.

Note que a composição de X com uma função cont́ınua g : R → R, isto é,
g◦X : Ω → R dá origem à outra variável, denotada aqui simplesmente por g(X).
Através da variável aleatória X podemos induzir uma medida de probabilidade
P̄ no espaço mensurável (R,B) dada por P̄ (B) = P (X−1(B)) para todo B ∈ B.
Assim, o contra-domı́nio da variável aleatória X passa a ter estrutura de espaço
de probabilidade. Mais especificamente, o contra-domı́nio de X é o espaço de
probabilidade (R,B, P̄ ). Neste ponto, a teoria de probabilidade se bifurca em
dois caso: discreto e cont́ınuo. O primeiro ocorre quando a imagem de X é
um conjunto enumerável. O segundo caso ocorre quando a imagem de X é não
enumerável e existe uma função f : R → R

+, dita de densidade de probabilidade,
tal que P̄ (B) =

∫

B
f(x)dx =

∫

X−1(B)
P (dω) para todo B ∈ B.

3 Teoria de Conjuntos Fuzzy

Deixaremos de apresentar os axiomas para a teoria de conjuntos clássicos. O
leitor pode consultar textos para isto [3,4]. Queremos ressaltar apenas que o
interesse nessa teoria é no estudo da relação de pertinência [3], ou seja, teoria
que fornece suporte para decidir se um elemento pertence ou não a um dado
conjunto. Também, visando introduzir a noção de subconjuntos fuzzy, é de suma
importância lembrar que cada subconjunto A de Ω é biunivocamente associado
à sua função indicadora (ou caracteŕıstica) χA, cuja definição é χA : Ω → {0, 1},
com χA(x) = 1 se x ∈ A e χA(x) = 0 se x /∈ A.

A noção de subconjunto fuzzy é baseada na extensão da função caracteŕıstica
(ou indicadora) de um subconjunto clássico como segue.

Para cada função ϕA : Ω → [0, 1], considere a famı́lia de α-ńıveis

[A]α = {ω ∈ Ω |ϕA (ω) ≥ α} para 0 ≤ α ≤ 1.

O teorema a seguir é de extrema importância no estudo da teoria dos con-
juntos fuzzy e indica uma condição necessária e suficiente para que uma famı́lia
de subconjuntos clássicos de Ω seja formada por α-ńıveis de um subconjunto
fuzzy de Ω [5].



Theorem 1 (Teorema de Representação de Negoita e Ralescu).
Seja Aα, α ∈ [0, 1], uma famı́lia de subconjuntos clássicos de Ω de modo que

se verifiquem

(i) Aα ⊂ Aβ se β ≤ α onde α, β ∈ [0, 1];

(ii) Aα =
⋂

k≥0

Aαk
se αk convergir para α com αk ≤ α.

Nestas condições existe um único subconjunto fuzzy A de Ω cujos α-ńıveis
são exatamente os subconjuntos clássicos Aα, isto é,

[A]α = Aα.

Agora, a t́ıtulo de reforçar a denominação “conjunto fuzzy”para as funções
cujo contradominio é o intervalo [0, 1], é o que arguimos abaixo.

Seja G =
{

⋃

α∈[0,1](Aα×{α}) |Aα é uma famı́lia como no Teorema 1
}

. Pelo

Teorema 1 existe uma bijeção ψ entre G e F (Ω) = {f : Ω → [0, 1]}. Isso já nos
autoriza a identificar cada elemento de F (Ω) como um subconjunto de G. Por
outro lado, a função ψ é uma bijeção entre o subconjunto de H ⊂ G, em que
α ∈ {0, 1}, e o conjunto {χ : Ω → {0, 1}}. Agora, entre esse último e o conjunto
das parte de Ω, P (Ω), sabidamente, existe uma bijeção. Portanto, entre H e
P (Ω) há uma bijeção e assim, podemos interpretar os elemento de H como
subconjuntos de Ω. Por extensão, podemos denominar os elementos de F (Ω)
como “subconjuntos”, no caso subconjuntos fuzzy, de Ω. Em resumo, podemos
identificar F (Ω) com subconjuntos (clássicos) de Ω × [0, 1], por meio da bijeção
ψ, isto é, F (Ω) ≡ ψ(G), e usar a linguagem de conjuntos para F (Ω). Mais
ainda e principalmente, focar o estudo na única relação de interesse em teoria
axiomática de conjuntos, que é a relação de pertinência. No caso fuzzy, essa
relação é dada pela função ϕA da mesma forma que a função χA trata do tema
no caso clássico e, de modo natural estender a relação:

A ⊆ B ⇔ ϕA(ω) ≤ ϕB(ω), para todoω ∈ Ω.

A t́ıtulo de ilustração das questões formais de cada uma das teorias (probabi-
lidades e de conjuntos), vamos apresentar uma situação “elementar”que, a nosso
ver, pode ajudar a entender semelhanças/diferenças entre as duas teorias aqui co-
mentadas. Ambas lidam com “subconjuntos”de um conjunto universo não vazio
Ω. Mais ainda, em ambos os casos, devido à incertezas, esses “subconjuntos”(A)
podem ser representados por conjuntos (clássicos) de pares (a, f(a)), em que
f(a) é um número real representando, objetivamente, a “avaliação”da incerteza
em questão do elemento a. Na teoria de probabilidades, Ω é chamado de espaço
amostral, que nada mais é que conjunto (universo) “equipado”da função f(.) ou
de uma medida matemática obtida a partir de f(.) como comentado no final da
Seção 2. Nesse caso, os subconjuntos de Ω são chamados de eventos. A medida
(nesse caso chamada medida de probabilidades) é uma função de conjuntos, ou
seja, seu domı́nio é formado pelos eventos. Ressaltamos que para todos os even-
tos, a “incerteza”é avaliada pela “mesma”medida, que por sua vez, é obtida a



partir da única função f(.). Na teoria dos conjuntos fuzzy, a função f(.), que
exprime a incerteza (avaliação da pertinência de a ao conjunto fuzzy A), varia
de acordo com o conjunto fuzzy. Ela é utilizada para “caracterizar”ou “descre-
ver”o conjunto fuzzy. Mais precisamente, há uma bijeção entre os subconjuntos
fuzzy de Ω e essas funções que o caracterizam, como discutido logo abaixo do
Teorema 1. Podemos dizer que essas funções (chamadas de pertinência) estão
para os subconjuntos fuzzy assim como as funções caracteŕısticas (ou indicado-
ras) estão para os subconjuntos (clássicos) de Ω. Portanto, embora se utilizem
de teoria de conjuntos e de funções, do ponto de vista da modelagem, essas duas
teorias matemáticas são completamente distintas e não vemos porque compará-
las quanto aos resultados quantitativos obtidos por seus métodos de inferências.

Os exemplos abaixo nos ajudam a elucidar fundamentos em cada teoria.
Mais ainda, têm a intensão de esclarecer a impossibilidade em comparar formal-
mente cada solução, já que “produzem”objetos matemáticos formalmente não
comparáveis. As situações a seguir servem como motivação para exposição das
teorias.

Exemplo 1 Considere as “entidades” < 1, 2, 2, 3 > e < 1, 2, 3 >. Elas são
iguais?

Do ponto de vista conjuntista sim, {1, 2, 2, 3} = {1, 2, 3}, pois possuem os
mesmos elementos (trata de pertinência). Do ponto de vista de eventos, são
distintos pois no primeiro evento o elemento “2”tem “peso”maior que os demais.
Já no segundo evento todos os elementos têm mesmo “peso”. Do ponto de vista
da modelagem de incerteza, talvez haja uma certa hierarquia nas teorias em que,
novamente, a de conjuntos antecede as demais (ver [1], Figura 19.1, página 320).

Exemplo 2 Considere o problema:
João é cinquentão (A). Qual a idade (x) de João?
De acordo com os arcabouços teóricos de cada teoria, as respostas poderiam

ser:

a. x ∈ [40, 60] - teoria de conjuntos.
b. x ∈ [40, 60] com probabilidade P ([40, 60]) = 0.8 - teoria de probabilidades.
c. x ∈ [40, 60], de acordo com a função de pertinência

ϕA(x) =

{

1− |x−50|
10 se 40 ≤ x ≤ 60

0 c.c.
,

ϕA(.)- teoria de conjuntos fuzzy.

Veja que (a) e (c) podem ser comparadas, tanto do ponto de vista formal como
do ponto de vista da modelagem dizendo que (c) é mais espećıfico que (a), já que
ϕA(x) ≤ χA(x), para todo x ∈ R. Por outro lado, é imposśıvel comparar os itens
(a) e (c) com o item (b), que apresenta probabilidade em seu arcabouço teórico.
Note que (a) e (c) descrevem o significado do termo “cinquentão”enquanto o
item (b) informa (com base em alguma informação “extra”) a probabilidade do
evento [40, 60].



As discussões feitas nesses dois exemplos acima nos sugerem que exploremos
a noção de eventos com fronteiras incertas, isto é, eventos fuzzy. Do ponto de
vista da modelagem, enquanto a teoria de conjuntos fuzzy dá conta de descre-
ver a fronteira, a probabilidade apresenta uma ”medida”de sua ocorrência. No
segundo exemplo acima, seria interessante que pudéssemos dizer qual a proba-
bilidade de ocorrer o item (c). O interessante não é saber qual das teorias, fuzzy
ou probabiĺıstica, é a melhor para lidar com incerteza. A ideia é combinar as
duas numa espécie de “sobreposição”de incertezas. Trataremos disso na seção
seguinte.

4 Eventos Fuzzy

A noção de eventos fuzzy, introduzida por Zadeh [6], ilustra o potencial da
combinação das duas teorias: a fuzzy, tratando da identificação do evento; e a
probabiĺıstica, lidando com a “media”do mesmo. Desde então, vários autores vêm
se dedicando a esse tema tanto do ponto de vista teórico como das aplicações.
Nguyen e Wu desenvolvem fundamentos teóricos de estat́ısticas para lidar com
dados fuzzy [7]. Massad et al. [8] aplicam o conceito de evento fuzzy para avaliar o
risco de contaminação de um indiv́ıduo HIV sexualmente muito/ou pouco ativo.
A seguir vamos definir evento fuzzy.

Definition 2. Seja (Ω,P,A) um espaço de probabilidades. Um evento fuzzy em
Ω é simplesmente um subconjunto fuzzy de Ω cujos α-ńıveis estão na σ-álgebra
A.

A questão que surge é como calcular a probabilidade de um evento fuzzy A?

Claro que um evento clássico A se enquadra na definição acima e, portanto,
pode ser considerado como um evento fuzzy. Neste caso, a função indicadora
(caracteŕıstica) de A é uma variável aleatória discreta já que χA : Ω → {0, 1}.
Por outro lado, se A for fuzzy, sua função de pertinência ϕA : Ω → [0, 1] é uma
variável aleatória que pode não ser discreta.

Diferentemente de Zadeh, que considera P (A) um número real, Buckley [9],
Ralescu [10], e outros, consideram a probabilidade P (A) como um número fuzzy,
isto é, P (A) ∈ F(R). Na próxima subseção seguiremos a linha do Zadeh em que
P (A) é um número real.

4.1 Probabilidade de Eventos Fuzzy

Por motivos didáticos, vamos iniciar com o clássico caso em que o espaço amostral
é finito e os eventos elementares equiprováveis.

Suponha Ω = {ω1, ω2, . . . , ωn}, e que todos os pontos com mesma probabili-

dade 1
n
. É sabido que se A for um evento com m elementos, então P (A) =

m

n
define uma probabilidade em Ω.



Dado o evento A, sua função indicadora χA : Ω → {0, 1} é conhecida e o

número de casos favoráveis é m =
∑

i

χA(ωi). Portanto

P (A) =

n
∑

i=1

χA(ωi)

n
.

Por extensão, se A for fuzzy, e conhecendo-se ϕA : Ω → [0, 1], o “número de

casos favoráveis” é m =

n
∑

i=1

ϕA(ωi), de modo que

P (A) =

n
∑

i=1

ϕA(ωi)

n
. (1)

Claro que nesse caso m pode não ser inteiro.
De modo mais geral, se A for um evento clássico qualquer (finito ou não),

sua função indicadora (caracteŕıstica) é uma variável aleatória discreta, já que
χA : Ω → {0, 1}, e nesse caso

E(χA) = 1.P (χA = 1) + 0.P (χA = 0) = P (A),

onde E(X) denota a esperança da variável aleatória X .
Tendo em vista os comentários anteriores e essa última identidade, sugerimos

a seguinte definição [11].

Definition 3. Seja (Ω,P,A) um espaço de probabilidades e A um evento fuzzy.
Então, sua função de pertinência ϕA : Ω → [0, 1] é uma variável aleatória e, por
definição, P (A) = E(ϕA)

Para explorar os conceitos até aqui apresentados, vamos considerar eventos
reais, isto é, aqueles que são eventos (clássicos ou fuzzy) da reta real R. Assim,
para calcular P (A), vamos admitir que R é um espaço amostral cuja medida P
é induzida pela distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X .

Suponha que X seja uma variável aleatória e A um evento fuzzy real com
função de pertinência ϕA : R → [0, 1]. Então, a probabilidade de A é dada por

P (A) = E(ϕA) = E(ϕA(X)) =

n
∑

i=1

ϕA(xi)P (X = xi) (2)

se X for discreta, e

P (A) = E(ϕA) = E(ϕA(X)) =

∫

R

ϕA(x)f(x)dx =

∫

suppA

ϕA(x)f(x)dx (3)

onde f é a função densidade de probabilidades de X .



Figura 1. Em (a): evento clássico, f densidade e P (A) = probabilidade de A. Em (b):
evento fuzzy, f densidade e P (A) = probabilidade de A.

A Figura 1 ilustra a probabilidade P (A), do evento A para os dois casos:
clássico e fuzzy.

No primeiro, P (A) pode ser interpretada como a “área” limitada pelo gráfico
de f e pelo suporte de A. Já no caso fuzzy, P (A) é a “área” compreendida pelo
gráfico de ϕA.f e pelo suporte de A.

Não é dif́ıcil verificar que P (A), como definida em (3) acima, satifaz os axi-
omas de probabilidade. Por exemplo,

P (∅) = E(ϕ∅) =

∫

R

0.f(x)dx = 0

e

P (Ω) = E(ϕR) =

∫

R

1.f(x)dx = 1.

4.2 Independência entre Eventos Fuzzy

O conceito de independência entre eventos fuzzy passa necessariamente pelo de
probabilidade condicional. Para estender a noção de probabilidade condicional
clássica ao caso fuzzy, devemos repensar a modelagem matemática de ocorrência
simultânea de dois eventos A e B. Para o caso clássico, a ocorrência simultânea
é dada pela interseção A∩B. No entanto, para estender ao caso fuzzy, devemos
passar pela função indicadora χA∩B. Como sabemos, qualquer t-norma pode
modelar a conjunção “e”, em particular as t-normas do produto e do mı́nimo
(∧)[11]. Mais ainda, para o caso clássico, valem

χA∩B(x) = χA(x).χB(x) e χA∩B(x) = χA(x) ∧ χB(x),

de modo que, a prinćıpio, podeŕıamos adotar tanto “.” como “∧” para representar
a conjunção. Como o mais comum no caso clássico é “.” e estamos interessados na
sua extensão para o caso fuzzy, adotaremos o produto para representar ocorrência
simultânea.

Para o caso clássico, sabemos que se A e B forem eventos de Ω com P (B) > 0,
então

P (A|B) =
P (AB)

P (B)
=
E(χA.χB)

E(χB)
. (4)



A é dito independente de B se a ocorrência de B não interferir na probabili-
dade de A, isto é, se P (A|B) = P (A). A notação AB no lugar de A ∩ B não é
por acaso. Ela vem do fato de optarmos por χA.χB para representar χA∩B.

Portanto, A independente de B se, e somente se,

E(χA.χB)

E(χB)
= E(χA) ⇔ E(χA.χB) = E(χA).E(χB) (5)

ou
P (AB) = P (A)P (B).

Da fórmula (5) acima, é posśıvel ver que A independe de B se, e somente
se, B independe de A. Mais ainda, A e B são independentes se, e somente se,
as variáveis aleatórias χA e χB são não correlacionadas, isto é, o coeficiente de
correlação ρ = 0 [11].

Na verdade, χA e χB são variáveis aleatórias independentes se A e B forem
eventos independentes. Esse fato é consequência de χA e χB serem discretas
e assumirem apenas dois valores. De modo geral, variáveis aleatórias não cor-
relacionadas não necessariamente são independentes (ver Exerćıcio 7.9, [11]).
Considere A e B dois eventos fuzzy de R, com P (B) > 0 (⇔ E(ϕB) > 0). Em
vista de (4), a probabilidade condicional de A dado B é definida por

P (A|B) =
P (AB)

P (B)
=
E(ϕA.ϕB)

E(ϕB)
. (6)

Assim como no caso clássico, A é dito independente de B se a ocorrência de
B não interferir na probabilidade de A, isto é, se P (A|B) = P (A). De (6), A
independe de B se, e somente se,

E(ϕA.ϕB)

E(ϕB)
= E(ϕA) ⇔ E(ϕA.ϕB) = E(ϕA).E(ϕB). (7)

Portanto, desde que as probabilidades não se anulem, A e B são independentes
se, e somente se, as variáveis aleatórias ϕA e ϕB são não correlacionadas.

De acordo com a fórmula (6) nem sempre temos P (B|B) = 1 se B não for
clássico. Essa é uma cŕıtica de alguns autores [12] que preferem adotar a t-norma
do mı́nimo (operação “mı́nimo”) em vez do produto em (6). Porém, com a t-
norma do mı́nimo, perdemos a generalização - do caso clássico para o caso fuzzy
- da interpretação de independência probabiĺıstica via fórmula (7). Além disso, a
nosso ver, não é imediato que B sendo fuzzy (incerto) devemos ter P (B|B) = 1,
uma vez que P (A|B) indica “chance” dos elementos de A dentre os de B. Porém,
sendo B fuzzy, não é claro quem são seus elementos.

Encerramos esse seção aproveitando a noção “condicional”para ressaltar mais
uma diferença entre conjuntos e eventos, objeto que deu origem às nossas dis-
cussões iniciais (Seções 1 a 3). Do ponto de vista conjuntista, mesmo no caso
clássico, (A|B) = B|A), já que (X |Y ) é formado pelos pontos de Y que fazem

parte também de X . No entanto P (A|B) =
P (A ∩B)

P (B)
6=
P (A ∩B)

P (A)
= P (B|A).



Nessa seção, vimos o conceito de eventos cuja probabilidade é um número real.
O caso em que a probabilidade é incerta, e dada por um número fuzzy, será
apresentado juntamente com o conceito de variável aleatória fuzzy. Ressaltamos
que o estudo de probabilidade fuzzy não requer a noção de variável aleatória
fuzzy. Nossa opção aqui se dá apenas no sentido de motivar tal conceito.

A partir de um experimento aleatório, há pelo menos duas maneiras de se
introduzir o estudo das variáveis aleatórias fuzzy: o primeiro está ligado ape-
nas à incerteza no reconhecimento do resultado do experimento (evento). Para
este, tem-se que a probabilidade do evento fuzzy é necessariamente um número
real. No segundo, além dessa incerteza, o próprio mecanismo do experimento é
também incerto, pela forma do sorteio, por exemplo e nesse caso a probabilidade
pode ser incerta. Em ambos os casos a literatura trata de variável aleatória fuzzy
([10]), assunto da próxima seção.

5 Variável Aleatória Lingúıstica e Variável Aleatória

Fuzzy

A ideia aqui é explorar o conceito de variável lingúıstica supondo que a mesma
seja também aleatória. Variáveis com essas duas caracteŕısticas serão chamadas
de variáveis aleatórias lingúısticas ou variáveis aleatórias fuzzy, dependendo do
contra-domı́nio da variável em questão.

Considere uma variável aleatória X e a proposição

P (X ser A),

onde A representa um termo lingúıstico (alto, baixo, muito alto . . .) modelado
por um evento fuzzy real A.

De maneira informal, essa questão já foi tratada na seção anterior.
Do ponto de vista da teoria clássica, P (X ser A) = P (X ∈ A) e a questão

acima é traduzida por

P (X ∈ A) =







∑

xi∈A

P [X = xi] =
∑

i

χA(xi)P [X = xi]

∫

A
f(x)dx =

∫

R
χA(x)f(x)dx

,

dependendo seX é variável discreta ou cont́ınua. De qualquer maneira P (X ∈ A)
= E(χA).

Desta forma, nada mais natural que definir P (X ser A) como

P (X ser A) = E(ϕA) = P (A),

onde A é um conjunto fuzzy real que modela o termo ligúıstico de interesse. Essa
linha de investigação nos leva ao conceito de variável aleatória lingúıstica uma
vez que estamos traduzindo P (X ser A) por um número real.

Agora, se entendermos que P (X ser A) = P (X = A), então devemos dar sig-
nificado à identidade X = A, já que originalmente X assume valores (números)



reais e A é um evento fuzzy, isto é, um número fuzzy. É exatamente aqui que
surge a noção de variável aleatória fuzzy, como explicado a seguir.

Para formalizar a questão, uma variável aleatória fuzzy é simplesmente uma
função

X : Ω → F(R),

em que Ω é espaço amostral.
Claramente vemos que esse conceito estende o de variável aleatória uma vez

que R ⊂ F(R).
A essa altura cabe um parêntese a respeito do tema em questão. Na literatura,

em vez de variável aleatória lingúıstica, o termo usado é variável aleatória fuzzy.
Há pelo menos duas abordagens para tal conceito. O primeiro está ligado à
proposta adotada nesse texto. Especificamente, X : Ω → F(R), porém a função
de densidade de probabilidades envolvida é a mesma da variável aleatória X , ou
seja, a probabilidade é induzida em R pela densidade, f : R → R, da própria
variável aleatória (clássica) X .

Note que originalmente X : Ω → R e ao considerar X = A, temos X : Ω →
F(R). Portanto, há um abuso de notação já que o contra-domı́nio da variável
original foi alterado. Sendo assim, estamos tratando, de fato, de outra variável
X̂ : Ω → F(R) cuja densidade de probabilidades é F : F(R) → F(R), já que por
definição de densidade, esta deve ter como domı́nio um subconjunto do contra-
domı́nio da variável aleatória. Dessa maneira, enquanto a função de densidade
f de X induz uma probabilidade em R, F induz uma medida de probabilidades
em F(R). Nessa abordadgem, a probabilidade de um evento fuzzy passa a ser
um número fuzzy.

Sem querer estender no tema de variável aleatória fuzzy, tanto X̂ como F
podem ser obtidas por fuzzificações das funções X e f , via prinćıpio de extensão
de Zadeh por exemplo. Para um estudo a respeito das diversas abordagens sobre
variável aleatória fuzzy o leitor pode consultar [10].

Para distinguir um caso do outro é que achamos por bem chamar o primeiro
de variável aleatória lingúıstica e o segundo de variável aleatória fuzzy.

6 Considerações Finais

Neste texto foram apresentadas ideias e reflexões a respeito da discussão Fuzzy
versus Probabilidades. A nossa estratégia foi mostrar que as soluções a partir
de cada teoria são incomparáveis formalmente. A teoria de probabilidade exige
a noção de medida para o arcabouço da resposta ao problema em questão. Por
outro lado, a teoria de conjuntos fuzzy não requer tal exigência. Do ponto de
vista teórico, dado um domı́nio Ω, a teoria de probabilidade exige uma função de
conjuntos, P , cujo domı́nio é uma classe (σ-álgebra) de subconjuntos de Ω. Por
outro lado, para o caso fuzzy a função ϕ exigida no arcabouço teórico tem como
domı́nio o próprio universo Ω. Do ponto de vista da modelagem, se o domı́nio
Ω for espaço amostral, então a função ϕ serve para “descrever”, caracterizar o
evento fuzzy, enquanto a função de conjuntos fornece probabilidade do evento,
caracterizado por esta função ϕ. Esse fato pode ser interpretado da seguinte



forma: num experimento aleatório, após a ocorrência do evento, a dúvida (incer-
teza) probabiĺıstica deixa de existir. Por outro lado, a incerteza fuzzy persiste
pelo fato do evento não ser claro. É como se tivéssemos falta de nitidez nas faces
da moedas. Encerramos a exposição fazendo pequenos comentários a respeito
de variável aleatória, distinguindo o caso em que ela assume valores do próprio
espaço Ω do caso em que ela assume valores lingúısticos, representados por con-
juntos fuzzy. Denominamos o primeiro caso de variável lingúıstica aleatória, em
que a P (XserA) é um número real, e o segundo de variável aleatória fuzzy, em
que P (XserA) é um numero fuzzy.
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