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Resumo

Neste trabalho, é apresentado o conceito de sequência de variáveis aleatórias permutáveis.
A permutabilidade é uma condição menos restritiva que a independência, permitindo que
variáveis pertencentes a uma sequência de variáveis permutáveis apresentem uma estrutura
de dependência estocástica (Aldous [1]). Com base nisto, é enunciado o teorema de De
Finetti, que garante que sequências aleatórias infinitamente permutáveis são condicionalmente
independentes, dada uma lei de probabilidade Q. Este trabalho mostra como uma versão
estendida do teorema de De Finetti (presente, por exemplo, em Berbardo & Smith [2]) permite
deduzir uma versão do teorema espećıfica para sequências binárias (provada originalmente em
De Finetti [3]). Esta nova prova ajuda a conectar os dois resultados, confere um significado
concreto ao parâmetro θ (cuja existência é garantida pelo teorema de representação) e ajuda
a elucidar o processo inferencial Bayesiano.
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condicional; Dependência estocástica.

1 Introdução

Dentro do estudo de sequências aleatórias, uma restrição imposta geralmente às sequências é que
suas variáveis sejam independentes e identicamente distribúıdas (i.i.d.). A vantagem por trás deste
tipo de suposição está no tratamento anaĺıtico que pode ser conferido a estas sequências, já que, na
presença de independência, a distribuição conjunta das variáveis poderá ser fatorada como o pro-
duto das suas respectivas distribuições marginais (e, em particular quando elas são identicamente
distribúıdas, estas distribuições marginais serão iguais).
No entanto, a condição de independência pode ser considerada muito restritiva. Muitas das pro-
priedades de sequências independentes e identicamente distribúıdas permanecem verdadeiras para
sequências permutáveis (logo a seguir introduzidas), uma vez que dependem apenas de argumentos
combinatórios (Aldous [1]). Deste modo, surge a possibilidade de utilização de muitas das proprie-
dades consideradas desejáveis em sequências i.i.d, porém sem assumir a hipótese de independência
- o que permite, assim, postular a existência de uma estrutura de dependência estocástica entre as
variáveis.

Definição 1.1. Uma sequência finita de variáveis aleatórias X1, X2, . . . , Xn é finitamente per-
mutável com probabilidade conjunta P, se para toda permutação π, π : {1 : n} → {1 : n},

P (X1, . . . , Xn) = P (Xπ(1), . . . , Xπ(n)).
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Um exemplo simples de sequência permutável é o caso de retiradas sequenciais de bolas de uma
urna. No caso sem reposição, existe uma estrutura de dependência entre as retiradas; no entanto,
suas distribuições marginais são idênticas. No caso com reposição, as retiradas são independentes
e identicamente distribúıdas; sequências independentes e identicamente distribúıdas são um caso
particular das sequências permutáveis.
A definição 1.1 também se aplica a sequências infinitas segundo especificado na nota a seguir.

Nota 1.1. A sequência infinita {Xi}i≥1 é infinitamente permutável se qualquer subconjunto finito
de sequências provenientes da coleção {Xi}i≥1 é finitamente permutável.

Assim, na posse do conceito de permutabilidade, um agente inferencial pode lidar com uma
maior variedade de situações (em comparação a uma situação em que apenas se dispõe da estrutura
i.i.d.). No entanto, conforme será visto na Seção 3, a condição de permutabilidade impõe uma
restrição à estrutura de dependência entre as variáveis; o teorema 3.1, que estabelece um limite
inferior para a correlação de Pearson entre variáveis da sequência, fornece uma fórmula para o
cálculo do coeficiente a partir da variável latente θ identificada pelo teorema de De Finetti na
Seção 2.

2 Independência condicional e teorema de De Finetti

O teorema de representação de De Finetti tem um papel crucial na fundamentação do pensamento
Bayesiano e pode ser encontrado, sob diferentes formulações, em diversos livros de introdução à
inferência Bayesiana; cita-se, por exemplo, Berbardo & Smith [2] e Gelman et. al. [4].
Este resultado foi inicialmente provado para sequências binárias (vide De Finetti [3]), sendo depois
entendido para qualquer sequência infinitamente permutável de variáveis aleatórias assumindo
valores reais (De Finetti [5]). Mais detalhes sobre o desenvolvimento histórico das representações
podem ser vistos em Hewitt & Savage [6].
Berbardo & Smith [2] apresentam primeiro a versão do teorema de representação para variáveis
binárias, antes de introduzir sua versão mais geral; inspirado nas formulações apresentadas nessa
referência (porém adotando uma ordem inversa ao que ocorreu historicamente), este trabalho
introduzirá primeiro a versão estendida do teorema de representação de De Finetti, em seguida
mostrando sua versão para variáveis binárias. Na verdade, dado o primeiro resultado, o segundo
teorema pode ser visto como um corolário, cujo desenvolvimento permite identificar a existência
de um parâmetro θ. Para isso, será definido o conceito de distribuição emṕırica:

Definição 2.1. Seja X1, X2, . . . uma sequência de variáveis aleatórias (com pelo menos n variáveis).
Então, denomina-se por F̂n(x) a função de distribuição emṕırica associada às n primeiras variáveis:

F̂n(x) =
1

n

n∑
i=1

I(Xi ≤ x),

onde I é a função indicadora.

Definição 2.2. Seja x1, x2, . . . uma sequência de valores reais (com pelo menos n valores). Então,
denomina-se por Fn(x) a função de distribuição emṕırica realizada associada às n primeiras ob-
servações:

Fn(x) =
1

n

n∑
i=1

I(xi ≤ x),

onde I é a função indicadora.

É posśıvel demonstrar que a função Fn(t) possui todas as propriedades de uma função de
distribuição acumulada, como, por exemplo, ser não-decrescente e cont́ınua à direita. Deste modo,
a função de distribuição emṕırica (realizada) pode ser vista como uma função de distribuição
acumulada. Cabe destacar a diferença entre as definições 2.1 e 2.2: ao passo em que a primeira
define um processo estocástico (já que o valor de F̂n(t) é aleatório em cada ponto t), a segunda
definição trata-se meramente de uma função, já que ela é baseada em espećıficas realizações das
variáveis aleatórias.
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Teorema 2.1. (teorema de representação de De Finetti) Seja X1, X2, ... uma sequência in-
finitamente permutável de variáveis aleatórias assumindo valores reais com probabilidade associada
P . Então, existe uma medida de probabilidade Q tal que:

P (X1 ≤ x1, X2 ≤ x2, . . . , Xn ≤ xn) =

∫ n∏
i=1

F (xi)dQ(F ); (1)

onde Q(F ) = limn→∞ P ({F̂n(t) = Fn(t),∀t ∈ R}) (sendo P uma medida de probabilidade), e Fn é
a distribuição emṕırica definida pela sequência x1, ..., xn.

Deste modo, o teorema de representação de De Finetti permite identificar uma medida de
probabilidade Q que: (i) relaciona-se diretamente com a distribuição emṕırica associada à sequência
infinita x1, x2, ...; (ii) torna as variáveis X1, X2, ... condicionalmente independentes e identicamente
distribúıdas.
Em tradução livre das palavras de Aldous [1], o teorema de De Finetti garante que “uma sequência
infinitamente permutável é uma mistura de sequências i.i.d.”.
Conforme Berbardo & Smith [2] pontuam, é conveniente querer restringir a atenção para os casos
em queQ pode ser indexada por um parâmetro θ de dimensão finita. Este é sempre o caso de quando
X1, X2, ... é uma sequência de variáveis aleatórias binárias, conforme o teorema de representação
apresentado a seguir.

Teorema 2.2. Considere uma sequência infinita de variáveis aleatórias infinitamente permutáveis,
{Xi}i≥1 tomando valores no conjunto {0, 1} e com distribuição associada P. Então, existe uma lei
de probabilidades Q tal que

P (X1, X2, . . . , Xn) =

∫ 1

0

n∏
i=1

θXi(1− θ)1−XidQ(θ). (2)

Demonstração. Seja x1, x2, ... uma realização do processo aleatório {Xi}i≥1. Por hipótese, a
sequência x1, x2, ... pertence ao produto cartesiano R , R = ×∞

i=1{0, 1}. Deste modo, Fn(t) terá a
forma:

Fn(t) =


0 para t < 0;

τ para 0 ≤ t < 1;

1 para t ≥ 1;

onde τ é a proporção observada de zeros. Seja θ = 1− τ .
Isto é, a distribuição emṕırica observada é necessariamente a função de distribuição acumulada
de uma variável aleatória de Bernoulli com parâmetro θ ∈ [0, 1]. Já que Fn(t) é uma distribuição
acumulada, segue-se que a variável aleatória X associada a ela possui a seguinte propriedade:
P (X = t) = Fn(t)− limx→t−Fn(t); portanto,

P (X = t) =


1-θ para t = 0;

θ para t = 1;

0 caso contrário;

Isto é, P (X = x) = θx(1− θ)1−x, para x ∈ {0, 1}.

Corollary 2.1. Nas condições do teorema 2.2, Q(t) = limn→∞ P (Yn

n ≤ t), Yn =
∑n

i=1 Xi e

θ = lim
n→∞

Yn

n
, (3)

portanto, pela lei forte dos grandes números, Yn

n converge quase certamente para θ, quando n → ∞.

Posto que o valor de θ está associado à proporção (assintótica) de sucessos observados na
sequência de ensaios de Bernoulli, a distribuição Q permite identificar a probabilidade de observar
cada posśıvel proporção θ ∈ [0, 1] quando n → ∞.
Desta forma, o parâmetro identificado pelo teorema de representação está fortemente associado ao
comportamento assintótico da sequência de variáveis aleatórias.
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3 Dependência estocástica e interpretação sob a abordagem
Bayesiana

Dentro do paradigma Bayesiano, a medida P pode ser uma representação da distribuição predi-
tiva a priori das variáveis X1, X2, ..., fazendo com que a medida Q identificada pelo teorema de
representação seja a distribuição a priori atribúıda pelo agente inferencial ao parâmetro θ. Desta
maneira, o teorema de De Finetti permite ver mais claramente o que acontece no processo inferen-
cial Bayesiano.
Considerando novamente o caso de sequências binárias, o agente inferencial está, ao assumir que a
distribuição preditiva das variáveis é infinitamente permutável, se comprometendo com o modelo

n∏
i=1

θXi(1− θ)1−Xi .

Conforme Berbardo & Smith [2] pontuam, isto é equivalente a se comprometer com o modelo
binomial como descrição da distribuição condicional da soma das variáveis, dado o parâmetro θ.
Ao atribuir uma distribuição a priori para o parâmetro, o agente está expresando suas crenças
sobre o comportamento assintótico de Yn

n , Yn =
∑n

i=1 Xi. Assim, por exemplo, uma distribuição a
priori θ ∼ U(0, 1) seria uma representação da crença de que, quando n → ∞, todas as proporções
θ ∈ (0, 1) são igualmente prováveis.
A condição de permutabilidade impõe restrições às posśıveis estruturas de dependência estocástica
entre as variáveis de uma sequência. Em O’Neill [7], é posśıvel encontrar um resultado importante
envolvendo a correlação de Pearson (ρ):

Teorema 3.1. Considere uma sequência de variáveis aleatórias infinitamente permutáveis, {Xi}i≥1.
Então,

ρ(Xi, Xj) =
V(E(X1|θ))

V(E(X1|θ)) + E(V(X1|θ))
≥ 0, (4)

para todo i, j ∈ N, i ̸= j, onde θ é o parâmetro identificado pelo teorema de De Finetti.

O’Neill [7] atribui uma interpretação ao teorema 3.1: Já que as variáveis X1, X2, ... dependem
de um mesmo parâmetro θ, elas serão utilizadas para atualizar a distribuição de θ, de modo que:

P (Xn+1 = xn+1, ..., Xn+k = xn+k|X1 = x1, ..., Xn = xn) = (5)∫
θ

fXn+1,...,Xn+k|Θ(xn+1, ..., xn+k|θ)dQ(θ|x1, ..., xn),

sendo esta a fórmula da distribuição preditiva a posteriori das variáveis (veja Fortini & Petrone [8]).
Assim, é “natural” que as observações apresentem correlação não negativa, já que as observações
passadas serão utilizadas para atualizar as crenças do agente inferencial sobre o comportamento
das observações futuras. Em O’Neill [7], este fato é chamado de Bayes Effect.
É importante frisar que as equações (4) e (5) não são válidas apenas para a representação dada pelo
teorema 2.2; elas são válidas para todas as representações geradas pelo teorema 2.1, bastando que
a distribuição emṕırica seja indexada pelo parâmetro θ identificado pelo teorema de representação,
conforme colocado por O’Neill [7] em relação à equação (4) e colocado por Berbardo & Smith [2]
em relação à equação (5).

4 Considerações finais

Este trabalho apresentou os conceitos de permutabilidade (finita) e de permutabilidade infinita.
Ambas as classes são casos mais gerais de sequências aleatórias (em comparação à classe de
sequências i.i.d.), permitindo que as variáveis possam apresentar uma estrutura de dependência.
No entanto, esta estrutura de dependência é limitada, conforme exemplificado pelo teorema 3.1,
que estabelece que a correlação de Pearson entre duas variáveis de uma sequência infinitamente
permutável é não negativa. Em Aldous [1], também é posśıvel encontrar um limite inferior para
a correlação entre duas variáveis de uma sequência finitamente permutável.
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Na posse do conceito de permutabilidade finita, é posśıvel apresentar o teorema de De Finetti, que
estabelece que toda sequência infinitamente permutável é condicionalmente i.i.d. É importante
lembrar que o teorema não vale no caso finitamente permutável, conforme destacado por Aldous
[1].
Assim, a partir da versão estendida do teorema de De Finetti apresentada em Berbardo & Smith
[2], este trabalho deduziu a representação de De Finetti para sequências binárias (apresentada ori-
ginalmente em De Finetti [3]). Isto permite visualizar que o parâmetro θ do teorema 2.2 de fato
existe e relaciona-se com o comportamento assintótico da média amostral.
Desta maneira, o teorema de De Finetti permite ter um olhar mais claro sobre o comportamento
de sequências infinitamente permutáveis e, sob o paradigma Bayesiano, permite reinterpretar o
significado da atribuição da distribuição a priori, sendo ela um tipo de declaração de crença sobre
o comportamento assintótico da sequência de observações (veja Berbardo & Smith [2]). O teo-
rema 3.1 conecta a variável latente θ identificada pelo teorema de De Finetti com a estrutura de
correlações imposta pela condição de permutabilidade infinita, sendo posśıvel interpretar este fato
à luz do que é apresentado por O’Neill [7].
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[5] De Finetti, B. (1937). La prévision: ses lois logiques, ses sources subjectives. In Annales de
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