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Apresentação
“Toda jornada começa com o primeiro passo”.
Lao-Tse

A magia e a beleza da Matemática nos encantam
e surpreendem a cada dia. Somos professores
apaixonados por essa área do saber humano e
reconhecemos na educação o espaço para reflexão
e melhoria do ser humano e, consequentemente,
da sociedade. A transformação social requerida para
um mundo com mais harmonia e paz se instancia
em cada um de nós, professores ou alunos, cidadãos
ou governantes, e depende da compreensão da
complexidade da realidade. A Matemática nos oferece
ferramentas conceituais importantes para promover
essa compreensão e a consequente transformação
social. Esse fato, por si só, já justificaria a sua presença
nos currículos escolares, mas acreditamos que o
encantamento surpreendente da relação entre a
abstração e a realidade corresponda à verdadeira
inspiração para seu estudo na educação básica.
O público-alvo dessa coleção são todos que, como
nós, são apaixonados por essa ciência e, diariamente,
contribuem para apresentar às novas gerações as
belezas da Matemática. Nós escrevemos esse material
para você, colega professor, de modo a refletirmos
sobre conceitos matemáticos e propostas pedagógicas.

Li Er ou Lao
Dan, mais
conhecido
como Lao-tse
que em chinês
significa velho
mestre, é uma
das maiores
personalidades
da filosofia
oriental.
Reza a lenda
que ele viveu
por volta do
século VI antes
de Cristo, na
época das Cem
Escolas de
Pensamento.
Foi atribuído
a Lao-Tse a
autoria do Tao
Te King ou Livro
do Caminho e
da Virtude, um
dos livros mais
traduzidos do
mundo, ficando
atrás apenas
da Bíblia.

Em nossa concepção, a autonomia pedagógica
docente é essencial para a promoção de uma
aprendizagem efetiva. Portanto, esse material foi
concebido como um ponto de partida para reflexões
sobre o ensino da Matemática e do papel dessa ciência
na integração com os diversos campos do saber.

O primeiro passo...
Professor, a coleção Diálogos com Professores do
Ensino Médio, do SESI Matemática, foi escrita por
professores de matemática atuantes na educação
básica e superior, nas redes municipal, estadual e
federal, e que participaram de vários projetos de
formação continuada em diferentes Estados do
Brasil. As diferentes realidades vivenciadas nessas
experiências nos motivaram a escrever esse material
tendo como foco a sala de aula real, com professores
e alunos reais e não os ideais.
O professor real tem muito interesse na aprendizagem
dos alunos e pouco tempo para preparar e criar
aulas novas. O aluno real está imerso em um mundo
tecnológico com muitos atrativos e que precisa ser
motivado e apresentado às belezas e encantamentos
da Matemática. Por isso, pensamos em um texto que
agregue reflexões sobre a nossa sala de aula e que
busque na Matemática a magia capaz de aguçar a
mente e despertar nos estudantes o mesmo interesse
que nos encantou.
Os desafios da sala de aula real são complexos e,
por isso, é preciso mais do que o conhecimento
Matemático para que os docentes consigam obter
sucesso no ensino dessa ciência. No entanto, tal
conhecimento é fundamental. Nossa proposta
não é apresentar exaustivamente os conceitos
matemáticos, pois acreditamos que você, professor,

já os têm e, caso necessite consultar alguma literatura,
poderá recorrer aos muitos materiais já existentes
para este fim.
Nossa proposta se baseia na exposição e debate
de ideias a fim de refletirmos sobre os aspectos
pedagógicos da sala de aula real, os conteúdos
matemáticos e os recursos tecnológicos disponíveis,
como se esse espaço fosse a sala de professores na
qual pudéssemos compartilhar experiências e, após
esse diálogo, sairmos recarregados com a beleza e o
encantamento da Matemática, prontos para provocar,
desafiar e motivar os estudantes.
Agradecemos por acreditar que juntos, nessa jornada,
podemos fazer algo extraordinário.
Obrigado por ter se aventurado nessa profissão
magistral e por fazer diferença na sociedade!
Um grande abraço,
Equipe Sesi Matemática.

Características da Coleção
Professores do Ensino Médio

Diálogos

com

Os doze livros da coleção abordam conteúdos do
ensino médio sem, necessariamente, seguir a divisão
curricular tradicional, mas buscando estabelecer
relações entre eles. Cada livro foi dividido em temas
sobre conceitos matemáticos e redigido como um
diálogo entre os autores e os leitores. Por sua vez, os
temas são divididos em quatro seções:

Atividades Práticas

Na Sala de Professores, apresentam-se diálogos
entre personagens fictícios: professores que se
encontram na hora do recreio ou em tempos vagos
e conversam sobre como ensinar um determinado
conteúdo da matemática.
A seção Atividades Práticas pode se dividir em duas
subseções:

•

Experiências com objetos ou situações da vida
real
Exemplos de atividades com objetos físicos ou
análises de situações cotidianas cujo objetivo
é abordar o conteúdo matemático destacado
na seção anterior. São situações de fácil
compreensão, criativas e motivadoras, que
propiciam uma interação colaborativa entre
alunos e professores.

•

Investigação de erros
Aprofundamento do debate sobre os
conceitos matemáticos abordados a partir da
análise e discussão de exemplos de erros e
equívocos comuns.

Na seção Matemática e Suas Tecnologias são
apresentados pelo menos dois recursos digitais
elaborados especialmente para cada Tema, bem
como orientações metodológicas de uso e algumas
aplicações pedagógicas para exploração dos
conceitos matemáticos abordados.

A seção Ampliando ideias poderá se dividir em
quatro subseções:
Leitura Recomendada

Textos comentados para aprofundamentos sobre os conceitos matemáticos abordados.
Sugestão de Materiais Didáticos

Articulação do tema aos materiais disponibilizados pelo programa SESI Matemática.
Sugestão de Recursos Educacionais
Digitais

Apresentadas – de forma resumida – outras
sugestões de uso de recursos digitais
disponíveis: em sites de universidades; no Portal
do Professor; no Portal da TV Escola; no Portal
Domínio Público; na plataforma de jogos online, etc; além daqueles comentados na seção
Matemática e suas tecnologias.

Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do tema.
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Introdução

De vez em quando nós compramos um programa, uma
ferramenta ou um gadget novo.
Porém, quando começamos a mexer, parece que nada
funciona como deveria.
Quando as expectativas sobre o funcionamento não são
atendidas concluímos logo que aquele dispositivo não foi
fabricado corretamente, não é mesmo? Ficamos irritados e
pensamos seriamente em ir até à loja para devolver o produto
que acabamos de comprar.
O problema é que, muitas vezes, não é o programa que está
errado, mas nossas expectativas sobre ele que estão!
Gadget - Gadgets são aparelhos eletrônicos pequenos
e fáceis de transportar. Exs.: Smartphone, Ipod etc.
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Às vezes, o que pode ser visto a priori como um mau
funcionamento, na verdade carrega uma boa questão
matemática dentro de si, desde que a gente pense no nosso
problema de outra maneira.
É isso que Pedro e Francisco vão discutir na nossa sala dos
professores.
Bom estudo!

Sala de Professores
Diálogo.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.
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Aprofundamento
E então? Você já sabe sobre qual tema matemático os
professores Pedro e Francisco estavam conversando?
Acertou quem pensou na maravilhosa e pouco explorada...

Probabilidade!

A Importância das Probabilidades
Todo professor de Matemática sabe o quanto a probabilidade é
importante. De fato, uma parte considerável do nosso mundo
moderno envolve, de alguma maneira, as probabilidades e
também a estatística (seu conteúdo correlato).
O problema é que normalmente se dá pouquíssima atenção a
esse conceito na escola.
Pense na quantidade de tempo que se gasta falando de
Álgebra, Geometria, Funções e Aritmética. Agora, pense na
Probabilidade. Mesmo nos livros didáticos mais modernos,
a Probabilidade é ensinada rapidamente, com pouca
profundidade.
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Normalmente, os livros didáticos
tratam apenas de temas mais simples,
como os eventos equiprováveis.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Também se dá pouco espaço para que os alunos possam criar
e discutir eventos de probabilidade, coletem dados e cheguem
a conclusões por si mesmos.
A necessidade de experimentar e compreender os resultados
tem sido o grande motor do desenvolvimento da Matemática.
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Mais ainda da teoria das probabilidades, uma das únicas
ferramentas efetivas para:
•

o trabalho em situações que envolvam grandes números
e grande quantidade de variáveis;

•

a predição de acontecimentos com razoável grau de
incerteza.

Neste módulo vamos tratar das questões da probabilidade de
uma maneira pouco usual: falaremos sobre como, no mundo
real, a aleatoriedade faz com que os eventos aconteçam de
uma maneira que vai de encontro à nossa intuição.

Para isso, vamos começar
com um exemplo.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação
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Referente ao exemplo visto na animação anterior, não
esperamos uma resposta definitiva e precisa, mas uma
argumentação lógica que indique, por exemplo, qual das listas
tem maior chance de ter sido obtida pelo experimento prático.
Dependendo do ponto de vista, responder qual dos dois
amigos fez o experimento e qual deles fez uma simulação é
bem mais simples do que aparenta.
Na Lista 1, a maior sequência consecutiva de resultados iguais
tem tamanho três (três coroas).

KKCKKCCKKCCKCKKCKKCCKKKCCKCKC

Já na Lista 2, existe uma sequência de cinco caras.
CCKKCCCCCKKCCCKCCKCKKKKCKKCKCK

De fato, o cérebro humano não é muito bom para simular
aleatoriedade, já que temos uma tendência natural a observar
padrões e inferir que eles não são plausíveis a partir dos
resultados dos experimentos.
Para alguém fazendo uma simulação, parece ser muito
improvável que uma sequência tão grande de resultados iguais
possa acontecer.
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E automaticamente, o indivíduo
passa a limitar essa quantidade.

Aleatoriedade e Computação
Um raciocínio totalmente análogo pode explicar por que
Pedro acha que estão sempre tocando as mesmas músicas
em seu celular.
De fato, essa impressão se deve ao fato de que, ao contrário do
que diz a intuição, a probabilidade de que músicas do mesmo
artista, ou de um conjunto de artistas dentre as possibilidades
dadas, se repita é relativamente alta.

É claro que a simulação de
aleatoriedade do computador
não é aleatória de fato.

Embora os algoritmos que fazem este tipo de simulação sejam
muito sofisticados, até o momento, exceto em aparelhos muito
caros que usam eventos físicos como parâmetro, eles são
deterministas, ou seja, são resultado de uma programação
lógica que pode ser predita a partir de certos critérios ou
informações.
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Na verdade, mesmo eventos que nossa intuição considera
como aleatórios, podem ter seus resultados preditos de
maneira determinista, desde que haja suficiente controle, já
que os eventos físicos estão sujeitos às Leis de Newton.

No artigo Diaconis, Holmes, Montgomery (2007) [em inglês]
é proposto um experimento que, sob condições controladas,
sempre que uma moeda é jogada, o resultado é cara.

Os algoritmos de geração de sequências aleatórias usadas
nos computadores domésticos são capazes de gerar números
pseudoaleatórios.
Um dos mais simples é conhecido como Gerador Congruente
Linear.

Considere os números m, a, c e s tais que m > 0, 0 ≤ a < m, 0 ≤ a < m e 0 ≤ s <
m. Colocando x_0 = s, defina recursivamente para cada inteiro n ≥ 0:A figura
P forma a base do sólido e a distância entre os planos α e β é a sua altura.

Assim, o próximo elemento, xn + 1, da sequência consiste no resto da divisão
de axn + C por m.
Uma das grandes vantagens deste método é que ele não prescinde de
muito esforço computacional para ser implementado e seus resultados são
bastante satisfatórios, a depender da escolha dos parâmetros.
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Muito provavelmente, esse é o método
utilizado para gerar a sequência
aleatória do celular do Pedro.

Porém, para simulações mais sofisticadas, necessárias
em diversos contextos das aplicações da Teoria das
Probabilidades, às vezes é necessário utilizar outros tipos de
algoritmos, um pouco mais complexos.

Mas será que é possível determinar se uma sequência de
números é realmente aleatória?

É preciso, primeiramente, entender
o que significa o termo.

Para a simulação aleatória de eventos, é necessário que, de
alguma forma, esses eventos sejam impredizíveis, ou seja,
que não seja possível saber qual resultado será alcançado a
partir de poucas observações.
Também é preciso que essa impredizibilidade local signifique
uma regularidade global, refletindo o comportamento
observado em fenômenos físicos que podem ser simulados.

Módulo 11
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Para entender por que o conjunto de todas as sequências binárias
geradas por computador é enumerável, sugerimos a leitura de A Teoria
Algorítimica da Aleatoriedade, de Sérgio B. Volchan.

Definição Matemática de Aleatoriedade
São propostas três possibilidades de definição de aleatoriedade:
•

estocasticidade

•

incompressibilidade

•

tipicalidade

Estocasticidade

A estocasticidade foi proposta por von Mises em 1919.
Segundo von Mises, uma sequência binária é aleatória se satisfaz as duas
seguintes condições:

(a) Se fn é o número de 0’s (ou 1’s) em x1 x2 ⋯ xn, então

(b) A condição (a) é válida para subsequências.

A primeira propriedade é chamada Lei dos Grandes Números
ou Estabilidade da Frequência Relativa e, basicamente,
significa que não há prevalência de nenhum dos números
sequência.
Módulo 11
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A segunda significa que a estabilidade é preservada por
extração.
Obviamente, a propriedade (b) não deve ser válida para qualquer
extração, já que pode ser escolhida uma subsequência que
não seja nada aleatória; como aquela formada apenas pelos
infinitos zeros que aparecem na sequência original.

Porém, von Mises não dá uma definição
satisfatória de como solucionar essa
questão, nem seus sucessores.

A Teoria Matemática encontrou várias contradições na ideia de estocasticidade
proposta por von Mises, o que fez com que a definição caísse em desuso.

Incompressibilidade

De maneira sintetizada, essa propriedade significa que a
sequência não pode ser descrita de maneira mais compacta
do que apresentando todos os seus elementos. Assim, não é
possível descrever os elementos da sequência de forma mais
sintética; por exemplo, por uma Lei de Formação – o que
tornaria a sequência não aleatória.
De fato, pensando sob o ponto de vista prático, se houvesse
uma maneira de escrever os elementos da sequência de

Módulo 11
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uma maneira mais sintética, então haveria uma maneira
determinista de encontrar os elementos.

Isso seria contra o que
nossa intuição entende
como aleatoriedade.

Em termos mais precisos, uma sequência x1 x2 ⋯ xn ⋯ é dita aleatória se a
complexidade mínima de um algoritmo para exibir os primeiros elementos x1
x2 ⋯ xn da sequência seja, para todo n, de ordem n.
Pode-se mostrar que essa definição é suficientemente rigorosa do ponto de
vista matemático.

Tipicalidade

Desenvolvida por Martin Löf, parte do pressuposto de que
uma sequência aleatória não pode apresentar padrões
reconhecíveis, ou seja, que é indistinta ou comum. Em outras
palavras, deve ser típica em Σ (conjunto de todas as sequências
binárias infinitas).
De maneira matematicamente mais precisa, uma sequência x1
x2 ⋯ xn, se satisfizer as leis da aleatoriedade – isto é, todas as
propriedades –, têm probabilidade 1 em Σ.
Assim, uma sequência x é típica se ela estiver na interseção de
todos os conjuntos com probabilidade 1.
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O mais interessante é que, pelo Teorema de Levin-Schnorr,
as definições de tipicalidade e incompressibilidade são
equivalentes, ou seja, uma sequência binária é típica se, e
somente se, for incompressível.

A tipicalidade é uma propriedade
interessante, já que é matematicamente
mais simples de trabalhar no contexto
do cálculo de probabilidades.

Probabilidade e Problemas do Cotidiano
Uma das maiores dificuldades – e riquezas – de se trabalhar
com probabilidade é que esse conteúdo está ligado diretamente
a problemas e aplicações do cotidiano. Embora seja possível
imaginar contextos teóricos a que a probabilidade se aplica,
são nas situações oriundas do mundo real que se escondem
as principais questões que movem essa área de pesquisa.
Esse é um fator complicador, haja vista que mesmo os
problemas mais simples podem trazer diversos fatores que
tornam a sua modelagem muito difícil, como no problema da
coincidência de aniversários.

Módulo 11
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Em um conjunto de n pessoas, determine a probabilidade de que pelo menos
duas delas façam aniversário no mesmo dia.

Muito provavelmente você já
deve conhecer esse problema.

Ele é um dos mais fascinantes
para tratar a magia da
probabilidade com os alunos.

Pensando de uma maneira bastante simplificada, se você tem
um conjunto de n pessoas, imagina-se que a chance de que
duas aniversariem no mesmo dia seja relativamente baixa se n
é pequeno, já que você tem 365 dias para escolher e n pessoas
no total.
Pensando dessa maneira, uma a probabilidade desejada seria:

Essa costuma ser a primeira modelagem para esse problema a
ser proposta pelos alunos.

Módulo 11
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Infelizmente, ela
está incorreta!

A impressão de que isso realmente ocorre costuma ser
corroborada pela experiência. Em uma sala de aula, por
exemplo, provavelmente duas pessoas farão aniversário no
mesmo dia.
Seria isso uma coincidência?

Abordaremos o problema
de uma maneira um
pouco diferente.

Para isso, vamos calcular a probabilidade de que nenhuma
das n pessoas faça aniversário no mesmo dia.
Como são 365 dias e n pessoas, há 365 × 364 × 363 × ⋯ ×
(365 - n) possibilidades de que nenhuma das n pessoas faça
aniversário no mesmo dia.
Como no total há 365n combinações possíveis de datas e
como queremos a probabilidade de que duas ou mais pessoas
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façam aniversário no mesmo dia, segue que a probabilidade
desejada é:

Porque esta modelagem é a mais adequada quando a primeira
parece ter tanta lógica quanto esta, mas é muito mais simples
de calcular?

É preciso notar que a primeira modelagem não leva em
consideração que os eventos data de nascimento são
independentes entre si. Portanto, há que se considerar no
modelo a combinação de possibilidades diferentes quando se
está tratando de eventos diferentes.
A tabela a seguir apresenta alguns valores calculados para o
problema dos aniversários.
Pessoas

Probabilidade

20

41%

25

57%

30

71%

45

94%

50

97%
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Note que a probabilidade vai crescendo rapidamente com o
aumento da quantidade de pessoas. Com um grupo de 50
pessoas, é quase certo que duas delas farão aniversário na
mesma data.
Porém, mesmo para esse modelo foram feitas algumas
assunções que podem não encontrar respaldo na realidade.

Será que é verdade que a probabilidade de nascer em qualquer
dia é a mesma ?
Os links a seguir apresentam as datas de aniversários mais
comuns nos EUA, usando dados de nascimentos entre 1973 e
1999:
•

Artigo New York Times.

•

The Daily Viz.

Por incrível que pareça, por lá, a data mais comum é 16 de
setembro!

Toda modelagem de um problema supõe que se considerem
algumas informações e, deliberadamente, se deixe de lado
outras.
A modelagem que propusemos para o problema dos
aniversários:
•

dá um resultado suficientemente preciso para uma
estimativa plausível da solução;
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•

é simples para ser calculada por um programa de
computador, ou mesmo por uma calculadora, para n
pequeno;

•

inclui alguns conceitos-chave da teoria das probabilidades.

Assim, ao assumirmos equiprobabilidade, no fundo estamos
trabalhando com a definição clássica de probabilidade.
Definição Clássica
A probabilidade de um acontecimento E, que é um subconjunto finito de um
espaço amostral S, de resultados igualmente prováveis, é:

Sendo n(E) e n(S) as quantidades de elementos de E e de S, respectivamente.

Essa definição, embora seja muito útil para resolver uma série
de problemas, carrega em si algumas limitações:
•

abarca apenas problemas em que os eventos são
equiprováveis e finitos;

•

incorre em um raciocínio circular quando define
probabilidade em termos da expressão igualmente
provável.

Do ponto de vista do desenvolvimento
de uma teoria matemática para
as probabilidades, a definição
não é satisfatória.
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Outra definição de probabilidade emerge da definição de
frequência relativa.
Frequência Relativa
Seja E um experimento e A um evento de um espaço amostral associado
ao experimento E. Suponha-se que E seja repetido “n” vezes e seja “m” o
número de vezes que A ocorre nas “n” repetições de E. Então, a frequência
relativa do evento A, anotada por frA, é o quociente:

Este conceito é necessário para conseguirmos a definição
frequencista de probabilidade:
Definição Frequencista de Probabilidade:
Seja E um experimento e A um evento de um espaço amostral associado S.
Suponhamos que E é repetido “n” vezes e seja frA a frequência relativa do
evento A. Então, a probabilidade de A é definida como sendo o limite de frA
quando “n” tende ao infinito. Ou seja: Seja E um experimento e A um evento
de um espaço amostral associado ao experimento E.

Essa definição está em consonância com a observação feita
anteriormente de que as datas de aniversário não se distribuem,
necessariamente, de maneira igual ao longo do calendário.
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Além disso, ela é mais eficaz para responder a várias perguntas
do cotidiano que envolvem probabilidades:
•

qual a probabilidade de esta cirurgia dar certo?

•

qual a probabilidade de um avião cair?

•

qual a probabilidade de ser acertado por um raio?

Assume-se que a frequência de um evento no total de eventos
possíveis, ao se realizar uma quantidade suficientemente
grande de experimentos, tenderá para o valor real da
probabilidade de aquele evento acontecer, sendo que cada
frequência relativa é uma aproximação para o valor real da
probabilidade. Esta é, portanto, assumida como o resultado de
um limite.
A definição frequencista é muito utilizada nos problemas
práticos, mas carrega em si alguns problemas do ponto de
vista do embasamento matemático. Por exemplo, nada garante
que este limite, de fato, existe ou mesmo que seja simples de
calcular. Para dar um tratamento axiomático mais preciso, foi
desenvolvida uma definição axiomática de probabilidade.
Definição Axiomática de Probabilidade
Seja E um experimento aleatório com um espaço amostral associado S.
A cada evento A ⊂ S associa-se um número real, representado por P(A) e
denominado probabilidade de A, que satisfaz as seguintes propriedades
(axiomas):
(i) 0 ≤ P(A) ≤ 1;
(ii) P(S) = 1;
(iii) P(A B) = P(A) + P(B), se A e B forem eventos mutuamente excludentes.
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Perceba que, nessa definição, a ideia de probabilidade foi
deixada como um termo indefinido, assim como o são plano,
reta e estar entre na axiomática da geometria euclidiana. Isto
permite que a teoria das probabilidades possa se assentar
em um edifício mais bem estabelecido, do ponto de vista
da lógica formal. Ao não se preocupar com a natureza do
ente probabilidade, o problema de entender sua teoria pode
ser posto de uma maneira mais geral, independentemente
das experimentações e estatísticas com base em dados e
observações de eventos do mundo real.

Por outro lado, entender o que é probabilidade
também se torna mais abstrato para
alguém que ainda não está familiarizado
com este tipo de estrutura lógica.

Ao propormos a discussão acerca das múltiplas definições
de probabilidade, queremos chamar a atenção para o fato
de que, em nossas aulas, normalmente o modelo clássico
acaba por ter uma prevalência sobre os outros. Em geral, é
muito mais simples de se modelar um problema que suponha
equiprobabilidade e que se consiga calcular o número de
elementos do conjunto e do espaço amostral. Isto faz com que
o aluno não consiga obter uma aprendizagem significativa do
conceito de probabilidade tornando-o apenas uma aplicação
exótica dos problemas de combinatória, sem o seu estatuto
próprio como ente matemático.
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Está em suas mãos,
Professor, mudar
esse cenário!

Proporcione aos seus alunos
acesso a abordagens e
modelagens diferentes.

Mais Informação é Mais Precisão
Suponhamos que alguém lhe pergunte qual a probabilidade
de estar chovendo agora.
O que você responderia?

A resposta a essa pergunta depende de uma série de fatores.
Eventos da natureza em geral podem ser avaliados com mais
precisão de acordo com a quantidade de informação que você
tem.
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Mas o que significa “mais informação” em termos de
probabilidades?
Incluir a informação de que algo aconteceu implica calcular a
probabilidade de um dado evento considerando não apenas
a informação total (o espaço amostral), mas as informações
particulares de cada evento.
Este tipo de probabilidade é conhecido como Probabilidade
Condicional.
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U
Podemos definir probabilidade condicional tendo em vista a concepção
frequencista.
Se um dado experimento aleatório é repetido n vezes, e sendo nA , nB e n(A ∩
B), respectivamente o número de ocorrências de A, B e A ∩ B, a frequência
relativa de A naqueles resultados em que B ocorre é dada por...

... que é o número de vezes que A ocorre, sabendo que B ocorreu.
Assim:
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Pela Lei dos Grandes Números, supõe-se que, no limite,
a razão descrita anteriormente tenderá para o valor da
probabilidade condicional de A ocorrer, dado que B ocorreu,
denotada por P(A|B).
Probabilidade Condicional
A probabilidade condicional de que o evento A ocorra, dado que B ocorreu
é dada por:

Não temos aqui o objetivo
de encerrar essas
discussões.

Nós sabemos, caro professor, que sua prática
e experiência são muito ricas para adaptar
as situações aqui tratadas a novas formas
de ensinar os conceitos a seus alunos.

Nossa discussão se pautou em apresentar algumas situações
em que esses conceitos se apresentam em aplicações reais, o
que pode servir para aprofundar algumas questões teóricas que
emergem de dentro da própria teoria das probabilidades.
Não tivemos aqui a expectativa de simplificar este assunto, mas
principalmente expor a abrangência do mesmo.
Isso pode ser o gerador de profundas discussões em sala de
aula que permitirão compreender de que forma as aplicações
do que foi aqui apresentado.
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Agradecemos a sua visita em nossa Sala de Professores, e
esperamos pelo seu retorno para que possa tomar um café
conosco. Obrigado!

Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
Professor, nesta seção vamos trabalhar com uma atividade
disparadora para a definição de probabilidade do ponto de
vista frequencista a partir de um jogo de dados. Esperamos
que essa atividade sirva para discutir a apresentação de eventos
não equiprováveis. Isso ajudará a clarificar a importância e as
especificidades desses conceitos e também poderá ser utilizado
para introduzi-los no grupo de alunos.
Claro que cada sala de aula tem propriedades únicas. As
características do grupo de alunos, do espaço escolar, da
organização do tempo didático e as experiências prévias podem
fazer com que sejam feitas adaptações.
Nosso principal objetivo aqui é de compartilhar ideias, que
embora simples para nós, acreditamos que envolvam conceitos
sofisticados que desenvolvem o nosso aluno, auxiliando-o em
suas conexões mentais.
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Atividade 1: O Jogo de Dados

Material necessário: Você vai precisar de alguns dados,
tantos quantos forem os grupos formados. Além disso, papel e
lápis para marcar os resultados encontrados.
Objetivo: Introduzir o conceito de probabilidade a partir da
definição frequencista tendo como base um jogo simples de
dados.

Mesmo a sua simplicidade carrega várias
questões interessantes sobre probabilidades
e pode gerar discussões muito interessantes.

Módulo 11

47

Descrição:
Jogo dos dois dados – instruções

• Separar os alunos em duas equipes.
• Em cada jogada, cada equipe lança um dado e somam-se
os pontos dos dois dados.
• A equipe A marca um ponto se a soma for 5, 6, 7 ou 8.
• A equipe B marca um ponto se a soma for 2, 3, 4, 9, 10, 11 ou 12.

Para que o jogo fique mais interessante, sugerimos que os
alunos sejam divididos em equipes e escolham se querem
ficar no grupo A ou B.
Espera-se que a maior parte dos alunos escolha fazer parte
do grupo B, uma vez que das onze somas possíveis, sete
favorecem o grupo B e apenas quatro favorecem o grupo A.
Os alunos concluem, um pouco apressadamente, que a
probabilidade de B ganhar seria maior, ou seja, 7 sobre 11. Mas,
normalmente, a equipe A ganhará a maior parte dos jogos. É
preciso então verificar se a probabilidade de A ser o vencedor
é realmente maior.
A melhor estratégia não é resolver diretamente o problema,
mas fornecer algumas pistas.
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Será a soma 2 tão fácil
de acontecer como a 7?

Se houver tempo hábil e material disponível, repita a atividade.
Se houver vários grupos (ou duplas) jogando os dados, peça
que eles anotem os resultados das seguidas vezes que jogarem
para posterior comparação.

É importante ter vários resultados para que o cálculo da estimativa da
probabilidade a partir das frequências relativas seja mais preciso pela Lei dos
Grandes Números.

Resolução:
Após a etapa inicial de discussão, organize os dados para o
cálculo da frequência relativa de vitórias dos grupos A e B.

Nesse caso, pode-se usar
uma calculadora para
facilitar as contas.
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Esse resultado pode gerar várias conjecturas sobre o motivo
pelo qual a frequência de A é maior.
De fato, se os resultados fossem equiprováveis, então
as frequências relativas de A e de B deveriam tender,
respectivamente, para
e .

A probabilidade de sucesso
do grupo B deveria ser
quase o dobro. Só que não!

Faça um quadro apresentando as possibilidades de resultados
para as somas dos dois dados.
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+

1
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3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

12

Com isso, perceba que a quantidade de opções possível para
cada resultado não é igual.
Com efeito, há apenas uma possibilidade para sair o número 2
(quando ambos os dados produzem o número 1) mas há seis
possibilidades para o número 7.
Com base no quadro, podemos calcular a probabilidade de A
e de B serem ganhadores em cada rodada.

A

5

6

7

8

Total

Possibilidades

4

5

6

5

20

B

2

3

4

9

10

11

12

Total

Possibilidades

1

2

3

4

3

2

1

16
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Assim, calculam-se as probabilidades de sucesso de A e de B,
usando a definição clássica:

Podemos, então, depreender que, efetivamente, a probabilidade
de sucesso no grupo A é mais alta do que no grupo B.

A partir daqui podem ser feitas discussões com os alunos
sobre outros resultados não equiprováveis ou mesmo sobre a
probabilidade condicional.
Por exemplo, como se poderia calcular a probabilidade de se
sair um sete, sabendo que um dos dados teve como resultado
3?

Módulo 11

52

Atividade 2: O Quincunx ou a Mesa de Galton

Essa atividade tem várias potencialidades, podendo inclusive
fazer parte de um projeto envolvendo outras disciplinas, como
Física e Biologia. De fato, embora haja uma certa dificuldade na
confecção do material, os ganhos pedagógicos obtidos pela
utilização do mesmo são compensadores. Também seria muito
interessante se os próprios alunos pudessem confeccionar o
material, para que eles pudessem compreender as dificuldades
intrínsecas à construção do Quincunx.
Outra possibilidade é apresentar o material em uma feira de
ciências. Propomos uma atividade inicial aqui, mas ela poderá
ser complementada por outra proposta no próximo tema que
envolve Estatística.

Quincunx - Padrão geométrico que consiste em cinco
pontos em forma de cruz, onde quatro deles formam
um retângulo e o quinto seria o seu centro.
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Apresentamos um roteiro para:
•

conhecer o material;

•

sua confecção;

•

utilização do material em sala de aula.

Parte 1: Pesquisa inicial

Apresente o tema aos seus alunos. Seria muito interessante se
eles fizessem uma pesquisa prévia sobre o quincunx e sobre
Galton.

Para conhecer a explicação histórica sobre o quincunx e sobre como ele
foi uma aplicação dos trabalhos de Galton, clique em:

Teixeira, Pereira e Takeuchi (2008)
Lembre-se de que também há bastante material sobre o tema na Internet.

Na seção Ampliando Ideias,
apresentamos alguns sites nos
quais é possível ver algumas
simulações do quincunx.
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Parte 2: Construção do material

Após a parte inicial sobre a pesquisa chegou a hora de
efetivamente preparar o material a ser utilizado.
Material necessário:
•

uma placa de madeira em forma retangular – pode
ser feita de MDF ou outro tipo de madeira fácil de ser
perfurada;

•

pregos ou parafusos;

•

martelo ou chave de fenda;

•

um serrote ou uma serra;

•

fita métrica ou uma régua grande;

•

esquadro;

•

lápis;

•

ripas estreitas de madeira ou plástico (para confeccionar
as canaletas);

•

cola de madeira (se necessário);

•

lixa (para o acabamento);

•

uma placa de acrílico transparente para “tampar”
as canaletas (também pode ser vidro, mas deve ser
manuseado com muito cuidado);

•

um funil (pode ser a parte de cima de uma garrafa PET);
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•

bolas de gude (tantas quantas forem necessárias).

Confecção:
A primeira coisa a fazer é selecionar o tamanho da placa de
madeira.

Isso depende muito das condições gerais da sua escola.
É importante que ela não seja muito grande, para que haja mobilidade para
levá-la para diversas turmas, nem muito pequena, para não minimizar o efeito
aleatório do experimento.

Após selecionar a placa,
partimos para a confecção.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação
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Viram como é simples
construir um quincunx?

Parte 3: Investigação

Antes de começar a utilizar o material, é importante fazer uma
discussão exploratória com os alunos.
Lembre a eles que toda vez que uma bola toca em um dos
pinos, ela tem a possiblidade de ir para a direita ou para a
esquerda.
Pode-se supor que o lado para o qual a bola irá cair é um evento
aleatório e, se o quincunx tiver sido construído corretamente,
a probabilidade de ir para qualquer um dos lados é igual.
Portanto, não é possível predizer, a priori, qual o caminho a ser
percorrido pelas bolas a partir do momento que elas entram
no quincunx, já que a cada novo pino, o caminho das bolas vai
sendo escolhido ao acaso.
Também para garantir a independência dos eventos é
importante que as bolinhas sejam liberadas uma de cada vez.
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A pergunta principal a ser feita é:
Como as bolinhas vão se organizar nas canaletas ao final do
experimento?

Em um experimento semelhante, Teixeira, Pereira e Takeuchi
(2008, p. 18) pediram aos alunos para desenhar como deveria
ser a distribuição das bolinhas ao final do experimento.
Eles observaram quatro padrões:

2a - Distribuição
Normal

2b - Distribuição
Triangular

2d - Distribuição
em Semi-Circulo

2c - Distribuição
Retangular

Na discussão, muitos alunos podem perceber que, de alguma
forma, parece que há mais chance de a bolinha cair no meio.

Vamos observar novamente o
caminho possivelmente traçado por
uma bolinha que cai no quincunx.

Módulo 11

58

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Mas haveria um modo de aferir a probabilidade de que as
caneletas do meio são mais frequentes?
Suponha que:
•

a linha das canaletas abaixo seja a extensão da última
linha de pregos e possua exatamente n elementos;

•

a probabilidade de uma bola ir para a direita ao acertar
qualquer um dos pregos seja p.

Com isso, a probabilidade de ir para a esquerda é:
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Também é razoável supor que o evento de virar para a direita
ou esquerda seja independente dos desvios anteriores. Assim,
a probabilidade de a bola cair na canaleta k ≤ n é:

Neste caso, supondo que as probabilidades de ir para a direita
ou para a esquerda são iguais, a tabela a seguir apresenta as
probabilidades calculadas, com a fórmula acima, para que
o prego k da n-ésima linha seja atingido aleatoriamente por
uma bola de gude jogada no quincunx.

Note que a soma dos elementos de cada linha é 1.
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Há muito mais a ser explorado no quincunx.
A distribuição de probabilidade acima é conhecida como Binomial e
pode ser utilizada em diversas situações em que há duas probabilidades
distintas de um certo evento ocorrer: p e 1 - p.
Para encontrar mais informações sobre esta distribuição e como
aproximar a distribuição binomial pela distribuição normal clique em:

Teixeira, Pereira e Takeuchi.

Mas fique tranquilo, pois voltaremos a
tratar deste assunto no próximo Tema.

Investigação de Erros
Professor, nesta seção apresentaremos alguns erros comuns
de interpretação que são realizados por nossos alunos.

Exemplo 1– O Problema das Quatro Chaves

Esse exemplo foi encontrado em uma pesquisa realizada
por Viali e Cury (2011). A questão a seguir foi apresentada
a professores no artigo citado anteriormente, mas foram
também posteriormente apresentadas a alunos e alguns dos
seus erros foram catalogados.
Uma pessoa tem quatro chaves aparentemente iguais das quais
apenas uma abre uma porta chaveada. Qual a probabilidade

Módulo 11

61

de que sejam necessárias mais do que três tentativas para abrir
a porta se as chaves são separadas após cada tentativa falha?
(Vitali e Cury, 2011, Adaptado)
Na experiência em sala de aula um aluno apresentou a seguinte
resposta:
“No total são quatro chaves. Como todas elas são
equiprováveis, basta fazer o seguinte conta:”

Claramente, este raciocínio não levou em consideração
a reposição das chaves, nem o fato de que a probabilidade
de abrir a porta aumenta com o número de chaves usadas.
Para resolver o problema, consideremos uma árvore de
probabilidades.
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Pelo desenho, podemos perceber que a probabilidade
de serem necessárias mais do que três tentativas (ou seja,
exatamente quatro) é:

Exemplo 2 – O problema de Monty Hall

Existe outro problema de probabilidade que é comumente
tratado de maneira superficial nos cursos introdutórios, mas
que não possui nenhuma dificuldade de ser compreendido
por nossos alunos e que utiliza alguns dos conhecimentos
tratados neste tema. Ele é conhecido como problema de
Monty Hall ou problema das três portas.
O jogo consiste no seguinte:
Monty Hall apresentava três portas aos concorrentes, sabendo
que atrás de uma delas estava um prêmio bom, um carro por
exemplo, e que as outras escondiam prêmios de pouco ou
nenhum valor.

Veja como funcionava.

Monty Hall - Apresentador do programa televisivo Let’sMake
a Deal, exibido nos Estados Unidos na década de 1970.
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

A animação anterior nos leva
a dois questionamentos.

Qual é a estratégia mais vantajosa para o concorrente: ficar
com a porta escolhida inicialmente ou mudar de porta?
Com qual das duas portas ainda fechadas o concorrente tem
mais probabilidades de ganhar? Por quê?

Este problema foi proposto a uma turma de Ensino Médio
como desafio. Os alunos tiveram que responder por escrito e as
soluções de alguns alunos foram selecionadas e apresentadas
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à turma para discussão. A seguir, apresentamos a transcrição
da solução de dois dos alunos.

Aluno 1
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Aluno 2

Aluno 2

Infelizmente, nenhuma das
duas respostas está correta.
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Apesar de termos já trabalhado com conceito de probabilidade
condicional, nenhum dos 30 alunos em sala apresentou
um raciocínio que fosse probabilisticamente correto. Isto
é, ilustrativo da nossa dificuldade de interpretar de maneira
intuitiva uma situação probabilística corretamente.
Vamos apresentar a solução correta com um resultado que
costuma parecer contraintuitivo para a maioria dos estudantes.

Solução Correta

Por incrível que pareça, é vantajoso trocar de porta SEMPRE,
porque a probabilidade de acertar aumenta em 100% passando
de 33,33% para 66,67%.

Veja como isso é possível.

Existem três portas – A, B e C.
Quando o concorrente escolheu uma delas, digamos a A, a
chance de que ela seja a premiada é de .
Como consequência, a probabilidade de que tenha errado, ou
em outras palavras, de que o prêmio esteja nas outras duas
portas B ou C é .
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Pode-se comprovar isso somando a probabilidade de cada
uma das outras portas ou simplesmente sabendo que a
probabilidade de que haja um prêmio é sempre 1.
O importante é ter em mente que a chance de o prêmio estar
nas outras portas que você não escolheu é de .
Entendendo isso, basta ver que o apresentador abrirá sem
erro uma dessas outras duas portas que não contém o prêmio
principal, digamos que seja a B.
Ao fazer isso, ele está lhe dando uma informação valiosa: se
o prêmio estava nas outras portas que não escolheu (B ou C),
então agora ele só pode estar na porta que você não escolheu
e não foi aberta, ou seja, a porta C. Isso quer dizer que se o
concorrente errou ao escolher uma porta – e as chances disso
acontecer são de
– então, ao abrir uma das outras portas
não premiadas, o apresentador está lhe dizendo onde está o
prêmio.
Toda vez que o concorrente tiver escolhido inicialmente uma
porta errada, ao trocar de porta irá com certeza ganhar.

Para entender isso, observe
a animação a seguir.
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Como as chances de que tenha errado em sua escolha inicial
são de , se trocar suas chances de ganhar serão de .
Dessa forma, a chance de ganhar sem trocar de porta é de
apenas .
Assim, ao trocar, a chance de receber o prêmio dobra!

Professor, na
próxima seção nós
apresentamos incríveis
recursos tecnológicos.

Você e seus alunos poderão
criar uma base mais sólida
sobre os conhecimentos em
probabilidade. Preparado?
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Matemática e Suas Tecnologias
Escolhemos produzir este conjunto de applets para que, de
maneira simples, pudéssemos ajudá-los a se apaixonar por
esse tema tão rico, atual e extremamente intrigante.
Queremos muito que vocês aproveitem ao máximo cada
possibilidade destes recursos. Eles podem auxiliar as
reflexões sobre Aleatoriedade e Computação, especialmente
sobre as três possibilidades de definição de aleatoriedade:
Estocasticidade, Incompressibilidade e Tipicalidade.
Mas, sobretudo, podem trazer às aulas a intensão de discutir a
probabilidade, o que cada vez se torna mais necessário e ainda
parece não ser parte de nossa cultura.
Uma particularidade sobre estes applets é que eles foram
todos construídos baseados em nossa conversa e no capítulo
O Acaso é Ótimo do livro Alex no País dos Números.
O livro Alex no País dos
Números está entre nossas
referências para que você
também aproveite a leitura.
Certamente, isso irá ampliar sua
visão sobre estes recursos.

Desfrute sem
moderação, desde
este momento de
reconhecimento
até as suas aulas.

Applets - Programa utilitário que produz pequenas ações ou funcionalidades simples.
Alex no País dos Números - O autor britânico Alex Bellos
faz uma viagem exploratória pelo universo da Matemática,
abordando seus aspectos curiosos e divertidos.
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Recurso 1 – Simulação de Cara e Coroa

Este é um pequeno applet que realiza a simulação do
lançamento de uma moeda não viciada a partir do gerador
aleatório do software GeoGebra, registrando graficamente os
resultados de duas formas:
•

com um gráfico que aqui chamaremos de Caminhada
do Bêbado com duas direções;

•

com um gráfico de frequência.

O gráfico Caminhada do Bêbado é uma linha quebrada
com picos e vales formada da seguinte maneira:
•

se der cara adiciona-se uma subida a esta linha;

•

se der coroa, uma descida.

No gráfico construído, as subidas e descidas são as diagonais
de um quadrado de lado 1.
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O gráfico de Frequência é um gráfico de barras que registra
a frequência de caras e coroas.

Esses registros permitem que você e seus alunos possam
discutir amplamente sobre as três possibilidades de definição
de aleatoriedade:
•

Estocasticidade;

•

Incompressibilidade;

•

Tipicalidade.

Os controles desses recursos estão com suas funções indicadas
nele mesmo.
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Cabe-nos apenas ressaltar a função integrada do controle
deslizante escala e do botão Ver tudo.

O primeiro desses dois controles faz a escala do Eixo X se
modificar e o segundo amplia a escala do Eixo Y quando
necessário.
Em particular, você poderá se surpreender ao ter que utilizar
o botão Ver tudo. Isso porque não será raro a caminhada
seguir rumo a uma direção até que não possamos avistar seu
fim.

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Simulação de Cara e Coroa.
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Recurso 2 – Passo do Bêbado 1

Neste segundo recurso, a brincadeira é imaginar que um
homem (bêbado ou não) caminha sobre a reta real decidindo
se seu próximo passo é para a direita ou para a esquerda. Note
que isso poderia ser feito também com o lançamento aleatório
de uma moeda não viciada.
Os passos desse homem são todos de mesmo comprimento,
e no applet esse comprimento é um.

Mas, a princípio, isso não
tem nenhum significado.

O recurso simula a posição desse homem ilustrando o ponto
(0,0) sobre a reta que indica o início de sua caminhada.
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Novamente, há poucas ferramentas e muito a ser explorado!
O applet inicia com uma simulação gravada de seis passos,
onde estão registradas 37 dessas caminhadas.
1. Continue a simulação ou escolha uma nova quantidade
na caixa de texto Quantidade de movimentos.

2. Em seguida, clique nos botões Limpar Registro e
Reiniciar.

Após isso, o botão de simulação estará disponível.
3. Inicie cada simulação clicando em Reiniciar e Simula.

Leve em consideração que essas caminhadas poderão explicar
muitos dos favorecimentos nos jogos e em situações reais.
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Tudo pode começar com questões simples como, por exemplo,
o que é mais provável: o homem retornar ou não ao ponto de
partida? Ou, onde é mais provável que ele termine a caminhada?

O applet também fornece um registro gráfico de frequências.
Este registro mostra uma distribuição binomial!

Explore essas ideias
e conclusões com
seus alunos.

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Passo do Bêbado 1.
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Recurso 3 – Passo do Bêbado 2

Você e seus alunos poderão discutir com mais profundidade
a questão entre aleatoriedade e computação utilizando
um Gerador de Congruências Lineares para gerar a
aleatoriedade do passo do bêbado, que, neste recurso, escolhe
caminhar em sete direções.
Clique no centro
para indicar as
direções por
coordenadas

O ponto alto do recurso é a possibilidade de os alunos
entenderem como a impressão de aleatoriedade pode ser
criada a partir de um gerador pseudoaleatório.
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Você e seus alunos poderão fazer isso produzindo diferentes
simulações para o andar do bêbado utilizando dois geradores
de pseudoaleatoriedade.

O Gerador Congruente Linear é uma sequência que pode ser obtida da
seguinte forma: considerando os números m, a, c e s tais que m > 0, 0 ≤ a
< m, 0 ≤ a < m e 0 ≤ s < m e definindo x1 = s, os demais termos da sequência
{xn} n IN estão definidos recursivamente, para cada inteiro n > 0, por

Os geradores e a caminhada estão identificados pelas cores
laranja e azul.
Retornar para
origem

Iniciar

Escolher
parâmetros
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Os geradores de cor laranja são os que intencionalmente
dispomos para simular a aleatoriedade; os de cor azul são
aqueles que geram a sequência do GCL.
Ainda que o applet permita a você e seus alunos uma discussão
sobre as três possibilidades de definição de aleatoriedade,
acreditamos que isso você poderá explorar com os recursos
anteriores com suficiente profundidade. Eles possuem
ferramentas específicas para registrar a frequência – a forma
mais corriqueira de acesso aos conceitos que pode ser tratada
neste nível.
O que mais queremos é
mostrar quão simples pode
ser gerar sequências, bem
como o entendimento
de nossos alunos.

Vamos entender a simples e eficaz diferença entre as sequências
geradas pelos geradores laranja e azul?
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No gerador de cor azul os passos são indicados pelos termos
consecutivos y1, y2, ⋯ , yn ⋯ da sequência {yn}n∈N.
Por exemplo, no caso da imagem anterior, temos a seguinte
correspondência de passos gerada:
y1 = 8 = 1 (mod 7)

(1,0)

y2 = 5

(-1,0)

y3 = 1

(1,0)

y4 = 5

(-1,0)

y5 = 1

(1,0)

y6 = 5

(-1,0)

...

Já para a sequência laranja, o que temos é que cada novo
termo da sequência {xn}n∈IN é gerado tomando-se um
número x’n gerado por uma segunda sequência que gera
números inteiros no intervalo [1,40].

Acreditamos ser
uma congruência
linear utilizada pelo
software GeoGebra.
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A imagem anterior mostra a diferença entre o resultado obtido
pelos dois métodos, quando tomamos:
x1 = y1 = 8, a = 13 e c = 27
Lembrando que:
a = 6 (mod 7) e c = 3 (mod 7).

De fato, as sequências de cor azul geram padrões!
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Isso você e seus alunos
poderão verificar facilmente.

Veja, por exemplo, que se mantivermos a e c, fazendo y1 = 6,
obtemos a caminhada da figura a seguir.

Esses e outros padrões são facilmente considerados uma
antítese à aleatoriedade. No entanto, a reflexão sobre eles aqui
é o que nos leva à aleatoriedade.
Para respaldar nossa conjectura você pode transformar
padrões em pseudoaleatoriedade com poucos movimentos.
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Experimente manter a e c fixos como no último exemplo.
Clique em iniciar e a seguir movimente o controle deslizante.

Por isso, nossa desconfiança
sobre o GeoGebra utilizar o
mesmo gerador que nós.

Nosso costumeiro desejo:
aproveitem sem moderação!

Clique aqui para acessar o Recurso 3:
Passo do Bêbado 2.
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Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
DIACONIS, Persi; HOLMES, Susan; MONTGOMERY, Richard.
Dynamical bias in the coin toss. SIAM Review, v. 49, n. 2, p.
211-235, 2007.
Disponível em: <http://statweb.stanford.
edu/~cgates/PERSI/papers/dyn_coin_07.pdf>

Excelente artigo em inglês sobre como o resultado de jogar
uma moeda pode ser determinista sob certas condições
controladas. Esse é um artigo muito importante do ponto de
vista teórico.
BORTOLOSSI, H. J. (2011a). Números (Pseudo) Aleatórios,
Probabilidade Geométrica, Métodos de Monte Carlo e
Estereologia Projeto Klein em Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática.
Disponível em:
<http://klein.sbm.org.br/wp-content/uploads/2012/11/
nu%CC%81meros-bortolossi-rdf-projeto-klein1.pdf>.
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Artigo do professor Humberto Bortolossi sobre números
pseudoaleatórios e algumas aplicações de probabilidade que
não tiveram espaço nesse tema. Recomendamos fortemente
a parte sobre Estereologia. Um dos artigos Klein preparados
pela Sociedade Brasileira de Matemática.

Sugestão de Recursos Educacionais Digitais

Na Internet existem vários simuladores de processos
estocásticos muito interessantes. Muitos deles têm aplicações
em sala de aula e que podem gerar discussões profundas
sobre os processos associados. Selecionamos alguns desses
materiais para que você possa se inspirar e utilizar em suas
turmas.

Simulador de Quincunx
Neste site há um excelente simulador de Quincunx, caso você
não possa ou não consiga construí-lo. O interessante é que
tem um contador do número de bolinhas em cada canaleta
que pode ser utilizado para fazer estimativas da frequência
relativa das bolas por canaleta.
Disponível em:
<http://www.mathsisfun.com/data/quincunx.html>
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Na Mesa de Pôquer
Nesse fascículo interativo vinculado ao vídeo “Matemática
em Toda Parte II – Brincadeiras” da TV Escola o leitor poderá
encontrar uma breve explicação sobre o Pôquer e sobre a
modalidade de Pôquer denominada de Texas Hold’em. Nessa
modalidade se destaca a probabilidade como agente direto na
tomada de decisões sobre apostas e participação no jogo.
Disponível em: <http://www.tvescola.org.br/matematicaem-toda-parte-2/fasciculos/brincadeiras/>

Matemática em Toda Parte II – TV Escola
Os vídeos da série Matemática em Toda Parte II são
acompanhados de um excelente material de apoio. Neste
tema, sobre jogos e probabilidades, há um material muito bom
sobre o jogo de pôquer.
Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=Q9_KNEwdu1w>

V
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Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, 2011.
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Confusão
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do Bom?

2º

TEMA

Uma Pesquisa que Deu Muita Confusão

Introdução

Um termo muito popular e utilizado por todos é a
palavra pesquisa.
Muitas vezes o termo é utilizado de forma errada e em outras,
números em forma de percentuais são criados apenas para
validar argumentos no meio de uma discussão. Uma brincadeira
comum é dizer que existe 50% de chance de uma pessoa citar
uma pesquisa na qual ela inventou os dados, ou os alterou, em
uma determinada conversa; contudo, esse percentual também
é inventado, o que torna a frase uma piada.
Em que consiste uma pesquisa?
Uma pesquisa é um conjunto de atividades que têm por
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finalidade a investigação, através de um processo sistemático,
de padrões, comprovação ou refutação de teorias, análise de
comportamentos ou, de modo geral, a descoberta de novos
conhecimentos em uma determinada área. Para que a pesquisa
não seja tendenciosa é necessário que as suas perguntas, ou
o seu sistema, não direcionem de alguma forma as respostas
dos entrevistados, ou os resultados do objeto analisado, e que
o grupo de entrevistados, ou as condições de exequibilidade,
esteja dentro do grupo para o qual a pesquisa está sendo
realizada, seja plural e esteja proporcionalmente semelhante à
quantidade de pessoas da população-alvo da pesquisa e que
possa ser replicável a qualquer tempo.
De forma geral, a pesquisa, quando bem planejada e
executada, sempre agrega conhecimento acerca de algum
campo, mesmo que seja um conhecimento refutável, pois a
ciência, geralmente, não é absoluta.
Toda pesquisa necessita de matemática, pois é através
dela que interpretamos os diversos dados e suas correlações.
Sem a irrefutabilidade da matemática, qualquer pesquisa
poderia ser questionada sob o ponto de vista estatístico e a
credibilidade de seus dados seriam indagados, não por seu
método, mas, sim, pela forma como sua interpretação está
sendo feita. A precisão matemática nos auxilia a compreender
os padrões de forma concreta e lógica, mesmo que eles nos
mostrem algo que não queremos acreditar.
Nós, professores, temos um papel importante nesse
campo, pois podemos preparar nossos alunos para que eles
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não sejam apenas repetidores de um padrão ou de uma
pesquisa que viram, mas que possam interpretar a validade
dos dados ali apresentados e, principalmente, a forma como
estes foram colocados, pois muitas vezes encontramos
representações maravilhosas do ponto de vista de designer e
errôneas do ponto de vista lógico-matemático.

Sala de Professores
Diálogo.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Módulo 11

93

Aprofundamento
Você percebeu sobre quais conceitos os professores Pedro e
Francisco estão trabalhando?
Acertou caso tenha respondido...

Estatistica!

No tema anterior, apresentamos uma discussão sobre
Probabilidade, apontando algumas aplicações e problemas
que podem ser resolvidos por meio dela. Neste tema,
trabalharemos a intrínseca ligação entre a Probabilidade e a
Estatística, apresentando algumas ferramentas diretamente
no contexto em que são aplicadas e demonstrando como a
estatística moderna foi determinante para a construção de
diversas aplicações e teorias que baseiam o nosso mundo.
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Estatística Descritiva
Estatistica Descritiva
Como Dizem

A Estatística Descritiva é um ramo da estatística que aplica
várias técnicas para descrever e sumarizar um conjunto de
dados. Se notabiliza por organizar dados em vez de usá-los em
aprendizado sobre a população.
(MORETIN, 1999)

A Estatística Descritiva trabalha com a população observada
e tem como foco encontrar informação a partir de dados
conhecidos.
Essas informações podem ser apresentadas em:
•

tabelas;

•

gráficos;

•

medidas de variabilidade

•

medidas de dispersão.

Tais assuntos são comumente tratados na escola, e acreditamos
que você já tenha conhecimentos sobre o tema em sua prática
profissional.
Por essa razão, estamos interessados em
abordar outros aspectos da Estatística.
Mas isso você só verá na próxima seção. Preparados?
Não queremos, de forma alguma, reduzir a importância da
estatística descritiva e, inclusive, achamos muito importante que
suas técnicas sejam apresentadas aos alunos na educação básica.
No entanto, nosso objetivo é discutir alguns resultados que podem
ser úteis para entender a aplicação da estatística para predizer
informações a partir de amostras do conjunto de dados.
Medidas de dispersão - Desvio padrão, Variância,
Valor Máximo e Valor Mínimo são medidas de dispersão.
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Não queremos, de forma alguma, reduzir a importância da estatística
descritiva e, inclusive, achamos muito importante que suas técnicas sejam
apresentadas aos alunos na educação básica. No entanto, nosso objetivo
é discutir alguns resultados que podem ser úteis para entender a aplicação
da estatística para predizer informações a partir de amostras do conjunto
de dados.

Estatística Inferencial ou Indutiva
Buscando informações qualitativas a partir dos dados
coletados, o objetivo da Estatística Inferencial ou Indutiva
é utilizar conceitos de estatística, interligados com a
probabilidade, para:
•

inferir informações;

•

entender tendências;

•

classificar o comportamento de populações.

Estatística Inferencial ou Indutiva
Como Dizem

A Estatística Inferencial utiliza informações incompletas para
tomar decisões e tirar conclusões satisfatórias. O alicerce
das técnicas de estatística inferencial está no cálculo de
probabilidades.
(MORETIN, 1999)

Esse tipo de técnica é utilizado, por exemplo, em campanhas
políticas, quando uma amostra relativamente pequena de
pessoas é utilizada para estimar a intenção de voto nos
candidatos. Outras aplicações são a estimativa da eficácia de
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um certo medicamento ou análise de erros de medições em
processos físicos ou econômicos.
Duas das principais ferramentas da estatística inferencial são:
•

estimação;

•

teste de hipóteses.

A estimação consiste em utilizar uma amostra, visando, com
ela, obter estimativas de quantidades de interesse.

As estimativas podem ser:

• pontuais (representadas por um único valor);
• intervalares.

O fundamento do teste estatístico de hipóteses é levantar
suposições acerca de uma quantidade não conhecida, além
de utilizar dados incompletos para criar uma regra que permita
escolher a hipótese mais adequada.

Mas qual o fundamento matemático para uma estimação?
Como é possível que, de um conjunto relativamente pequeno
de dados, se consiga tirar alguma conclusão sobre toda a
população?

Amostra - Conjunto de dados incompletos.
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As pesquisas eleitorais são um
exemplo de situação na qual
essas questões são tratadas.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Para mais informações sobre os dados utilizados pelo DataFolha nas
pesquisas de intenção de voto, acesse o site:
http://datafolha.folha.uol.com.br/duvidas/pesquisas_eleitorais.shtml

Afinal de contas, como se seleciona uma amostra? Qual a
quantidade necessária de eventos a serem selecionados? Qual
o grau de confiança dos resultados alcançados?
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Questões desse tipo são pensadas por muitos que têm acesso
a resultados de pesquisas apresentadas em jornais, revistas ou
na Internet.

Essa é uma ótima
oportunidade para
elucidar os conceitos.

– Além de aprender um
novo conteúdo matemático!

Três Princípios Fundamentais
Para selecionar uma boa amostra é preciso levar em
consideração três princípios:
•

Probabilidade;

•

Casualidade;

•

Lei dos Grandes Números.

a. Princípio da Probabilidade
Para entender o Princípio da Probabilidade, utilizaremos um
exemplo prático.
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Em um exame de sangue é utilizada apenas uma pequena
amostra do material e não o sangue todo. Caso esteja
sendo feita uma contagem dos glóbulos vermelhos, por
exemplo, pode acontecer que, a amostra escolhida tenha
uma quantidade excepcionalmente menor do que a média do
sangue do indivíduo, mas isso é um evento muito improvável
de ocorrer.
Então, pelo Princípio da Probabilidade, é necessário que
os elementos selecionados para fazerem parte da amostra
tenham uma probabilidade alta de serem representativos dos
fenômenos que ocorrem na população.
Isso significa que o grau de
confiança desses elementos é alto.

b. Princípio da Casualidade
O Princípio da Casualidade pressupõe que a seleção dos
elementos é aleatória, isto é, todos os elementos da população
têm chances iguais de serem escolhidos para fazer parte da
amostra.
Isso permite evitar
tendências predefinidas
que podem influenciar no
resultado da pesquisa.
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Para isso, há exemplos de vários métodos, entre eles:
•

tabelas com números aleatórios;

•

programas de computador;

•

sorteios físicos utilizando bolas e caixas.

c. Lei dos Grandes Números
A Lei dos Grandes Números tem como fundamento a
tendência de alguns dos membros selecionados pela amostra
serem compostos por não respostas.
Por exemplo, quando é feita uma pergunta a um respondente
e ele não responde exatamente o que ele pensa sobre aquele
assunto, isso é considerado uma não resposta.
Pela Lei dos Grandes Números, essas respostas seriam
compensadas por outras falsas respostas apresentadas por
outros entrevistados.

Este resultado só é possível quando as respostas da amostra se apresentam
de forma aleatória.

Se a seleção da amostra é feita considerando algum tipo
de viés, os resultados da pesquisa apresentarão alguma
tendência que não reflete necessariamente o comportamento
da população analisada pela pesquisa.
Não respostas - Respostas falsas.
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Em Estatística, viés é uma tendência a apresentar ou possuir uma
perspectiva parcial em detrimento de outras alternativas (possivelmente
igualmente válidas). Vieses podem existir de várias formas. Este é um
termo usado para expressar o erro sistemático ou tendenciosidade no
tratamento estatístico.

Esses três princípios são determinantes na escolha de uma
amostra estatística consistente.
De maneira mais geral, uma boa amostra:
•

precisa ser representativa daquela população;

•

seus membros devem ser escolhidos aleatoriamente;

•

não devem haver vieses observáveis.

Estimando o Tamanho da Amostra
Para entender como é feita a estimação do tamanho de
uma amostra, primeiramente precisamos de mais algumas
definições.
•

O universo é o conjunto de todas as espécies que
entram na mira da investigação e pode ser composto
de qualquer tipo de fenômeno passível de ser posto em
análise.

•

Uma amostra é um subconjunto extraído ao acaso
desse universo.
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Além desses conceitos, falaremos brevemente sobre o que é
margem de erro.

Margem de erro

Vamos ver um exemplo?

Suponha que fosse encomendada uma pesquisa com o
objetivo de descobrir quantas crianças estão estudando na série
recomendada em nossa cidade. Se fosse possível interrogar
todos os responsáveis de todas as crianças, ou mesmo ter
acesso aos registros escolares e de nascimento de todas elas,
não haveria margem de erro (a margem de erro seria zero)
porque nossa amostra teria sido exaustiva (censitária), ou seja,
seria igual ao universo da pesquisa.

O problema é que, a menos que
o universo seja muito pequeno, as
despesas geradas com pesquisas
exaustivas são muito grandes.

Nos casos em que o fator financeiro é preponderante, deve-se
optar por selecionar uma amostra.

Módulo 11

103

Os resultados obtidos por uma amostra são semelhantes – mas não iguais
– aos obtidos em uma pesquisa exaustiva.
A diferença entre esses resultados é chamada de margem de erro.

A margem de erro não pode ser determinada com precisão
absoluta, sendo costumeiramente estimada a partir de
parâmetros estatísticos e probabilísticos. Além disso, ela
é fundamentalmente dependente da própria amostra
selecionada e também do seu tamanho. É intuitivo que quanto
maior a amostra, menor o erro.

Portanto, tamanho da
amostra e margem de
erro são dois assuntos
intrinsecamente interligados.

Tabelas

Como os cálculos envolvidos na determinação do tamanho
de uma amostra são relativamente complicados, muitas
vezes são utilizadas tabelas padronizadas, principalmente nas
Ciências Sociais.
Elas podem ser boas estimativas para o tamanho da amostra,
mas são dependentes de que as variáveis envolvidas nos
problemas tenham um comportamento muito próximo do
padronizado, o que pode não ocorrer em situações mais reais
de pesquisa.
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Existem outras técnicas para
se chegar a uma estimativa
do tamanho da amostra.

Essas técnicas dependem
do conhecimento prévio
de algum dado sobre a
população a ser pesquisada.
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Valor crítico

Por exemplo, caso se tenha uma estimativa para a média
populacional (μ) e para o seu desvio padrão (σ), pode-se
utilizar a seguinte fórmula:

nZ
Em que:

Z

O÷

O

E

• n = Número de indivíduos na amostra.
• Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança
desejado.
• σ=Desvio-padrão populacional da variável estudada.
• E = Margem de Erro ou Erro Máximo de Estimativa. Identifica a
diferença máxima entre a média amostral e a verdadeira média
populacional.

Para entender como essa fórmula funciona, precisamos falar
um pouco sobre o valor crítico.
Para cada pesquisa, primeiro seleciona-se um grau de
confiança de que o fenômeno observado ocorra.
No exemplo que estamos tratando, tendo o valor da média da
população(μ), deseja-se que a média da amostra selecionada
aleatoriamente(X̅ ), efetivamente calculada pela amostra,
esteja dentro da margem de erro desejada com uma confiança
dada. Esse intervalo de confiança é definido pelo pesquisador
a partir de critérios preestabelecidos.
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Por exemplo, para a intenção de votos de uma campanha eleitoral a
confiança necessária é muito menor do que na realização de testes clínicos
para um remédio a ser aplicado para uma população doente.
Os valores de confiança mais comumente utilizados são 90%, 95% e 99%.

A partir da definição do grau de confiança, pode-se calcular
o valor crítico pela distribuição de probabilidade que melhor
se encaixa no problema proposto.
Conceitos Matemáticos
O valor crítico é, em suma, um parâmetro calculado para garantir que o valor
encontrado na pesquisa esteja dentro da margem de erro desejada, com o
grau de confiança desejado.

Posteriormente, falaremos mais sobre
distribuições de probabilidade.

Sabe-se, por exemplo, que para amostras casuais simples
(ou seja, amostras retiradas aleatoriamente da população), a
distribuição amostral da média tende à distribuição normal
O
com média μ e variância
, quando n tende a infinito.
n

É por isso que, comumente, são utilizadas tabelas de
distribuição normal para a estimação de Z .
O
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Grau de Confiança

α

Valor Crítico Z 2

90%

0,10

1,645

95%

0,05

1,96

99%

0,001

2,575

Vamos estimar o tamanho de uma
amostra em um problema prático?

Suponha que em uma dada cidade, se saiba, a partir dos
resultados de um censo, que a média de altura dos habitantes
seja 1,68 m, com desvio padrão σ=10 cm.
Encontre o tamanho de uma amostra aleatória para que, com
uma confiança de 95%, a média amostral esteja a menos de 5
cm da média μ=168 cm.
Para isso, substitua os valores na fórmula.

n=

Z

2·

E

2

=

1, 96 ·10 2
5

= 15, 37

Arredondando o valor para cima, vemos que o tamanho
mínimo da amostra desejado para o problema é de 16 pessoas,
distribuídas aleatoriamente, para ter 95% de certeza de que a
média amostral difira menos de 5 cm do valor real da média.
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Note que este caso é muito especial, pois há dados relativos à
população bem conhecidos e estabelecidos.
Normalmente, partimos de algum resultado
de pesquisa anterior para a estimação dos
valores dos parâmetros do problema.

Caso isso não seja possível, você pode utilizar
um estudo piloto, com uma quantidade menor
de resultados para fazer essa estimativa.

Proporção

Outra possibilidade para estimar o tamanho de uma amostra
é a partir da proporção (p) da ocorrência de um dado evento
em uma população.
Essa proporção é a relação entre o número de ocorrências
desse evento e o total de eventos observados. Eis a fórmula
que estima o tamanho da amostra a partir da proporção:

Em que:

Z2 2 · p · q
n=
E2

• p = proporção populacional dos indivíduos que pertencem à
categoria.
• q = proporção dos indivíduos que não pertencem à categoria.
• E = erro máximo tolerável de estimativa entre a proporção
observada na amostra e a proporção real da população.
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Nem sempre é simples determinar uma proporção. Há duas
opções:
1. Utilizar estimativas para p a partir de dados anteriores.
2. Na impossibilidade da ocorrência desses dados, fazer a
1
análise mais conservadora possível - p = q = 2 .

Vamos utilizar isso em
mais um exemplo?

Suponha que você queira calcular a proporção de dias chuvosos
em uma dada região. Para isso, selecione aleatoriamente a
quantidade de dias que devem ser selecionados para compor
a amostra, de modo que a proporção observada:
•

difira da real por menos de 5%;

•

tenha um grau de confiança de 99%.

Não há qualquer indicação sobre a real proporção de dias chuvosos.
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Utilizando a fórmula da maneira mais conservadora possível,
vemos que:

Z2 2 · p · q
2,5752 ·0,5 ·0,5
n=
=
= 663, 1dias
E2
0,052

Ou seja, basta tomar uma amostra aleatória de pelo menos
664 dias para ter certeza de que a proporção observada na
amostra é suficientemente próxima da proporção real.
Para efeito de comparação, se já se soubesse que p=0,2, em
outras palavras, que chove em 20% dos dias, a quantidade de
dias necessários na amostra cairia drasticamentepara 425 dias,
o que nos faz perceber que bons estimadores para a proporção
são decisivos para a seleção do tamanho da amostra.

Apresentamos apenas alguns métodos para
determinação do tamanho das amostras, focando
em casos especiais nos quais o tamanho da
amostra é insignificante em relação à população.

Para mais informações sobre a seleção
de amostras, consulte a bibliografia
indicada ao final deste tema.
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Uma Curva, Vários Resultados
Até agora falamos sobre a seleção do tamanho de amostras,
demos várias definições importantes, mas falamos pouco
sobre como as variáveis aleatórias se distribuem.
De fato, a grande força da Estatística Inferencial é poder utilizar
o mesmo modelo para vários tipos de eventos distintos. Com
isso, o mesmo arcabouço matemático pode ser utilizado para
tirar conclusões relevantes sobre uma grande variedade de
fenômenos.
Entender as nuances e especificidades desses modelos teóricos
é fundamental para predizer tendências e propor decisões a
partir de dados recolhidos da população ou de uma amostra.
Um dos modelos mais importantes foi proposto pelo
matemático Abraham de Moivre em seu livro The Doctrine of
Chances.

Antes de falar sobre
o modelo de Moivre,
vamos recordar de uma
ideia de Bernoulli.

Módulo 11

112

Bernoulli é uma família de oito eminentes matemáticos do
século XVIII, bastante conhecida entre os professores.
Para saber mais informações, acesse:
<http://www.daviddarling.info/encyclopedia/B/Bernoulli.html>

Princípio Fundamental de Contagem
Suponha que se lance uma moeda perfeitamente equilibrada
30 vezes.
Qual será a quantidade de caras que ocorrerá?

A grande questão é que o evento de jogar uma moeda é
aleatório e, como vimos na seção sobre probabilidade, pode
se comportar de um modo bastante imprevisível. Algumas
vezes ocorrerá de serem observadas 15, algumas vezes, 14,
talvez até 18 ou 10 caras. É de se esperar que seja realmente
muito raro ocorrer só uma ou duas caras. Mais provavelmente,
o número de caras observadas deve ser próximo de 15.
Usando um argumento combinatório pode-se calcular a
probabilidadede que sejam observadas exatamente 14 caras
em 30 lançamentos. O número total de configurações de
caras e coroas em 30 lançamentos é 230.
Perceba que em cada um dos lançamentos há duas
possibilidades de resultado.
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cara coroa
ou

Logo, pelo Princípio Fundamental da Contagem tem-se o
produto de 30 fatores iguais a 2, ou seja, 230. Esse número corresponde ao total de resultados possíveis em 30 lançamentos
de moedas, ou seja, é a cardinalidade do espaço amostral.

Dentre todas essas sequências, quantas delas possuem
exatamente 14 caras?

O primeiro resultado cara pode ocorrer em 30 posições diferentes, o segundo, em 29 e assim sucessivamente. Como
esses resultados são indistinguíveis – as caras são todas iguais
– temos que dividir o produto de todas as possibilidades de
ocorrer os resultados de cara, pelas permutações das posições ocupadas (14!).

Módulo 11

114

Assim, o número total de sequências com exatamente 14 caras é:

=

30 ×29× ·· ·× 18 ×1 7
14!

=

30 ×29× ·· ·× 18 ×17× 16!
14!16!

=

30
14

Com isso, a probabilidade de que ocorram exatamente 14 caras em um total de 30 lançamentos é:

30
= P(E)= 14 = 0,1354
230

Você sabia que, seguindo o mesmo raciocínio, podemos calcular a
probabilidade de que, em um lançamento de n moedas, exatamente k
sejam caras?

n
k
P (n;k )= n
2

Usamos a fórmula acima para todos os valores possíveis de
caras e, com isso, utilizamos um programa para gerar um gráfico com as probabilidades de ocorrência de caras para cada
um dos valores possíveis.
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Nº de caras X Probabilidade
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

O gráfico apresenta duas características interessantes:
•

ele é simétrico em relação ao valor médio k=15;

•

as probabilidades são maiores próximo ao valor médio.

Importante lembrar de
que é muito improvável que
valores muito pequenos ou
muito grandes ocorram.

Assim, o gráfico representa a distribuição de probabilidade do
número de ocorrências de resultados cara em 30 vezes.
Claro que este valor só será alcançado idealmente.
No mundo real, quando estamos sujeitos a vários eventos aleatórios, é muito difícil que em aproximadamente 13% das vezes ocorra exatamente 14 caras.
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Estamos mais interessados em entender o nosso problema de
uma maneira diferente: se nós repetíssemos o nosso evento
de jogar uma moeda, repetidamente, 30 vezes, e anotássemos
a frequência observada de caras, provavelmente apareceria
um gráfico semelhante a este.
De outra forma, podemos dizer que desvios pequenos em relação à média são mais comuns do que grandes desvios. Os
erros se distribuem equitativamente em relação ao ponto central, caindo rapidamente quanto mais se distancia da média.
Essa medida de distanciamento da média foi introduzida por
De Moivre e é conhecida hoje como desvio padrão.
Abraham de Moivre

A grande contribuição de De Moivre foi apresentar uma expressão para a curva que melhor se aproxima do exemplo exposto (cara ou coroa) e aplicá-lo em uma grande quantidade
de situações distintas.
Esta curva depende de dois parâmetros:
•

a média (μ);

•

o desvio padrão(σ).
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Conhecida como curva normal, possui a seguinte expressão:

ƒ(

1

)=

2

2

e

(

)2
2
2

,

0

Essa expressão pode parecer bastante complicada, mas é possível entender por que ela se adequa perfeitamente ao nosso
modelo.
a. ƒ ( )= e

2

De fato, consideremos primeiramente a função ƒ ( )= e
cujo gráfico é apresentado a seguir:

2

,

1,2
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Note que a curva tem as propriedades que nós gostaríamos: é
simétrica e se aproxima assintoticamente do eixo x.
b. e (

)2

E se o ponto mais alto da curva coincidisse com a nossa média
μ?
Fazendo uma transformação x' = x - μ, obteremos uma
translação horizontal do gráfico, o que justifica o termo
(x - μ)2 na expressão da curva normal.
Eis o gráfico de e (

)2

:
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c. e

(

2 2

)2

Além disso, é importante que seja possível tornar essa curva
mais aberta ou mais fechada, de acordo com algum parâmetro.
Queremos que, de acordo
com o erro associado à própria
amostra, seja mais ou menos
provável estar próximo da média.

De modo geral, queremos que curvas com grande erro (ou
seja, com grande desvio padrão σ) sejam mais abertas do que
1
as com pequeno erro. O parâmetro 2 tem a ver com esta
2
abertura. Aumentando o valor de σ, a curva ficará mais aberta.
2
Eis o gráfico de ( 2 ) :

e

2
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Neste gráfico, usamos σ = μ = 2.
A curva anterior representa frequências relativas, ou seja, é
uma distribuição de probabilidade.
Área sob a Curva

A área sob a curva tem um significado especial: representa a
probabilidade ou a proporção que ocorre entre dois valores.

A
-5

-4

-3

-2

12

04

1

3

5

Esta área é calculada pela integral definida. Se a curva é o
gráfico da função de probabilidade
, a probabilidade representada pela área A é calculada por:

P(0

1) =

1
0

ƒ( )

No caso especial da função que estamos definindo, temos
que a área sob toda a curva representa todos os valores possíveis que deve, pela própria definição de probabilidade, valer 1.
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)2

(

Já no caso da função ƒ ( )= e 2 2 não é possível calcular uma
expressão para sua integral indefinida. Porém, com métodos
numéricos, é possível provar que:

e

(

2 2

)2

=

1
2)

(2

Donde se conclui que a expressão matemática que representa
a curva normal é:

ƒ(

)=

1
(2

2)

e

(

2 2

)2

Quando estamos falando de funções de probabilidade contínuas,
chamadas funções de densidade de probabilidade, não faz sentido falar
em P(X = x0) já que a probabilidade é definida como a área abaixo da
curva.
Assim, P(X =

0

0 )=

ƒ( )

=0

0

Todas as funções de densidade de probabilidade satisfazem as seguintes
condições:

ƒ

0

A

1.

R

2.

ƒ( )

=1
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Teorema Central do Limite

Um dos resultados mais importantes da distribuição normal é
o Teorema Central do Limite.
Segundo o Teorema Central do Limite, qualquer que seja a
distribuição de probabilidade, com desvio padrão e média
conhecidos, quando o número de amostras cresce, a
distribuição de sua média se aproxima de uma distribuição
normal.

Uma das condições para que esse Teorema
seja válido é que as variáveis aleatórias
envolvidas sejam independentes.

Teorema Central do Limite
Seja uma amostra aleatória simples (X1 , X2 ,...,Xn) de tamanho n dada a
partir de uma população com média μ e variância
σ2 finita. À medida que
N
n cresce, a distribuição amostral da média =1n = X̄ aproxima-se de uma
distribuição normal com média μ e variância 2 .
n

A abrangência da distribuição normal é tão vasta que se
aplica a uma quantidade impressionante de situações que
parecem, em toda medida, diferentes entre si.
O Teorema Central do Limite aplica-se sempre que se deseja
fazer uma distribuição para a média de uma variável aleatória.
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Qualquer que seja a distribuição dos dados, quando se tem
um grande número de observações, a aproximação pela curva
normal é mais do que suficiente para tirar várias conclusões
sobre a população, desde que os dados se distribuam de
maneira aleatória.
O Teorema Central do Limite pode ser utilizado em diversas
aplicações da estatística a problemas encontrados em
observações do mundo real.

É a partir dele que se pode
predizer, por exemplo, o tamanho
de amostras necessárias para uma
análise estatística de um problema.

De fato, se for possível definir a partir de que momento a função
de distribuição está suficientemente próxima da distribuição
normal, pode-se usar esta como uma boa aproximação para o
fenômeno descrito, utilizando suas propriedades para predição
de resultados e inferências.
Obviamente, há muito mais a dizer sobre funções de
probabilidade e suas aplicações, principalmente sobre a
função normal.
Nos restringiremos aos conceitos mais básicos apenas para
situá-lo em algumas das possibilidades de se trabalhar com tais
funções. Como sempre, há algumas ideias de aprofundamento
na seção Leitura Recomendada.
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Na seção seguinte vamos dar
alguns exemplos nos quais a
Estatística foi determinante para
tomar decisões estratégicas.

Algumas Aplicações Não Triviais da Estatística

Os nossos alunos muitas vezes perguntam em que o
conhecimento que eles estão trabalhando em sala de aula
pode ser útil.
No caso particular da Estatística, a quantidade de aplicações
é tão abrangente que é até difícil encontrar alguma área em
que os conhecimentos estatísticos não tenham um papel
de prevalência. Porém, muitas vezes é difícil encontrar bons
exemplos para apresentar aos nossos alunos.

Falar apenas de eleições, jogos de
dados e lançamento de moedas
não serve para cativá-los.
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Além disso, certas aplicações mais avançadas são muito
sofisticadas para serem explicadas em profundos detalhes
com o nível de estatística da educação básica.
Pensando nessas questões, selecionamos algumas situações
nas quais o uso de Estatística foi determinante para tomadas
de decisão.
Esperamos que você aproveite esses exemplos e isso lhe inspire
a falar sobre situações estatísticas em sala de aula. Como
dissemos, achamos importantíssimo que a Estatística tenha um
peso maior em nosso currículo.
Talvez, ao propor situações em que o aluno tenha a oportunidade
de pesquisar, conjecturar, experimentar e tirar conclusões,
existam chances mais concretas de que esse objetivo seja
alcançado.

O AZT e o Tratamento da AIDS

Nos anos 1980, receber o diagnóstico da AIDS era quase uma
sentença de morte. O vírus HIV ataca o sistema imunológico
humano, tornando-o cada vez mais fragilizado. Assim, o
indivíduo portador da doença pode ser acometido por
infecções oportunistas, que podem ser causadas por bactérias,
vírus, fungos e parasitas que, em condições normais, são
prevenidas pelo sistema imunológico. Essas doenças podem
afetar quase todos os órgãos do organismo.
Embora ainda não tenha cura ou vacina, os principais sintomas
da AIDS possuem tratamento, principalmente à base de
antirretrovirais, sendo inclusive disponibilizado pela rede
pública brasileira.
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O primeiro medicamento utilizado com sucesso para aumentar
a sobrevida dos pacientes foi o AZT .
O AZT foi sintetizado em 1964, primeiramente para o tratamento
do câncer, sem sucesso.
No início dos anos 1980, surgiram indícios de que o AZT poderia
ser utilizado para prevenir infecções virais.

O primeiro ensaio clínico planejado para comprovar a eficácia
do AZT para o tratamento da AIDS foi publicado por Fischl et
al. (1987).
O experimento consistiu no acompanhamento de 282
pacientes portadores do vírus da AIDS.
Durante o tratamento, os pacientes foram aleatoriamente
divididos em dois grupos:
1º. O grupo de pacientes tratados com AZT (composto por 145
pacientes).
2º O grupo controle, composto por 137 pacientes que
receberam o placebo.
Foi considerada apenas uma variável aleatória (desfecho) que
foi a situação do paciente – sobrevivente ou não sobrevivente.

AZT - Também conhecido como Zidovudina.
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Após as 24 semanas de tratamento, os resultados são
reproduzidos na tabela a seguir:
Número de sobreviventes e não sobreviventes após 24 semanas de
tratamento com AZT ou Placebo
Grupo/Situação

VIVO

MORTO

TOTAL

AZT

144

1

145

PLACEBO

121

16

137

A avaliação da eficácia do AZT para o prolongamento da
vida dos doentes consistiu, basicamente, em comparar as
proporções de sobreviventes dos dois grupos.
Grupo de pacientes tratados
com AZT

Grupo de pacientes tratados
com placebo

Proporção de Sobreviventes
PAZT=0,993

PPLACEBO = 0,883

Como pôde ser observado, a proporção de sobreviventes
tratados com a droga é maior.
Mas será que a diferença entre as proporções é suficientemente
grande para garantir que isso é consequência do uso do AZT?
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Para estender esse resultado para a população é vital avaliar,
mediante um teste estatístico, se as diferenças observadas não
são devidas ao acaso.

O teste utilizado para isto é conhecido como Qui Quadrado de Pearson.
Representado simbolicamente por χ2, permite detectar se conjuntos de dados
organizados de uma maneira específica são ou não fruto do acaso.

Após o teste, percebeu-se que a probabilidade de significância
associada é inferior a 0,0001, ou seja, a probabilidade de os
resultados alcançados serem devidos unicamente ao acaso foi
muito baixa.
Com isso, podemos concluir que a proporção dos pacientes
que sobrevivem após 24 semanas é maior quando são tratados
com AZT em relação ao grupo de pacientes que receberam
placebo.
CampeonatoBrasileiro e Libertadores

Um dos assuntos mais apaixonantes nessa gigantesca
nação sul-americana é o futebol. E o Brasil não é exceção à
regra! Principalmente quando nos aproximamos da final do
campeonato brasileiro, em que vários times envolvidos na
busca pelo título, lutam:
•

ou por uma vaga na Taça Libertadores da América;

•

ou, simplesmente, para tentar escapar do rebaixamento.
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O site Chance de Gol acompanha uma série de campeonatos de
diversas modalidades e apresenta as probabilidades calculadas
para cada um dos resultados possíveis de cada jogo.

A partir de milhares de simulações de todos os jogos ainda
não realizados do campeonato em questão, são calculadas
todas as possibilidades de cada uma das equipes se classificar
para a fase seguinte, de ir para a repescagem etc.
Essas probabilidades dependem da força de cada oponente,
mas há também uma dose de acaso e imprevisibilidade.
As forças de cada clube ou seleção nacional, após quantificadas
e ordenadas, são publicadas periodicamente no site.
As bases das probabilidades, entre diversos outros fatores, são
determinadas:
pela força dos adversários

fundamentada, essencialmente,
em resultados passados.
se:

pelo local do jogo

• em casa;

• fora do casa;

• campo neutro
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Os cálculos levam em conta os jogos realizados estritamente
dentro de um período especificado (12 meses, no caso dos
clubes do Campeonato Brasileiro) para traçar um retrato do
momento de cada time e de seus adversários diretos.
Na página há uma apresentação
detalhada de como esses cálculos
são feitos, os critérios e os pesos.

O interessante desse modelo é que ele apresenta um retrato
relativamente fiel das condições dos times em disputa
no momento presente, podendo predizer com alguma
fidedignidade as possibilidades envolvidas nos resultados.
Essas contas são baseadas em um modelo de probabilidades
e calculadas através de técnicas matemáticas e estatísticas
desenvolvidas em Tese de Mestrado (pelo Departamento de
Estatística da USP) e testadas desde a Copa do Mundo de 1998.
O que mais nos interessa não é entender como é o modelo,
mas como medir se a estratégia adotada pelo Chance de Gol é
ou não estatisticamente relevante.
Será que a probabilidade aferida é precisa?
Como medir isso?

A intuição popular diz que esses sites não são nada precisos,
mas normalmente quem chega a essa conclusão está
pensando no resultado de um jogo ou na predição relativa a
um time em particular, em um campeonato longo e cheio de
possibilidades.
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Para fazer a aferição, é importante analisar não um jogo em particular, mas
a série de resultados observados ao longo de todas as competições.

Isso permitirá entender se o algoritmo proposto pelo site
está sendo efetivo ao acertar ou errar os resultados.

Segundo o site, desde a Copa do Mundo de 1998 (primeiro
campeonato acompanhado) até o dia 01/05/2015 foram
realizados 23.834 jogos, válidos por um total de 269
campeonatos (sendo 261 encerrados e oito em andamento).
Com base nisso, são apresentadas duas medidas de qualidade:
•

Medida de Confiabilidade

•

Medida de DeFinetti

a. Medida de Confiabilidade
A primeira medida de qualidade é conhecida como Medida de
Confiabilidade, e está ligada à adequação da probabilidade
aferida pelo modelo aos dados observados.
Se, por exemplo, o modelo propõe que a probabilidade de uma
vitória do Time A é de 30%, então espera-se que a frequência
relativa de vitórias do Time A seja próxima a 0,3.
A tabela a seguir apresenta:
•

na primeira coluna: os intervalos em que as probabilidades
são aferidas;
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•

na segunda coluna: o ponto médio de cada intervalo;

•

na terceira coluna: a frequência observada dos resultados
em cada intervalo;

•

na última coluna: a distância – que pode ser entendida
como o erro – observada entre a frequência e o ponto
médio de cada intervalo.

INTERVALO

PONTO
MÉDIO

FREQUÊNCIA
OBSERVADA

DISTÂNCIA

0 A 10%

5%

10.6%

(0.05 - 0.106)² = 0.003187

10 A 20%

15%

19.2%

(0.15 - 0.192)² = 0.001776

20 A 30%

25%

25.1%

(0.25 - 0.251)² = 0.000002

30 A 40%

35%

33.0%

(0.35 - 0.330)² = 0.000419

40 A 50%

45%

44.4%

(0.45 - 0.444)² = 0.000040

50 A 60%

55%

54.0%

(0.55 - 0.540)² = 0.000104

60 A 70%

65%

59.9%

(0.65 - 0.599)² = 0.002585

70 A 80%

75%

67.4%

(0.75 - 0.674)² = 0.005836

80 A 90%

85%

78.0%

(0.85 - 0.780)² = 0.004927

90 A 100%

95%

87.8%

(0.95 - 0.878)² = 0.005177

Em uma situação ideal, as distâncias entre os valores observados
e os pontos médios seria zero. Quanto mais próximas, mais
precisa é a predição do modelo.
Somando os valores da última coluna, obtemos que a Medida
de Confiabilidade do site é 0,024054.
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Neste caso, a Medida de
Confiabilidade pode ser
considerada muito boa.

b. Medida de DeFinetti
A outra medida de qualidade apresentada e calculada no site
é conhecida como Medida de DeFinetti e tem esse nome
devido ao estatístico que a inventou.
Cada predição possui três probabilidades:

Se um evento de baixa probabilidade ocorre com frequência,
então o modelo usado é ruim.

Você sabia que a Medida de Definetti é definida a partir das
Distâncias de Definetti?

Para entender isso, que
tal vermos um exemplo?
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Suponha que antes de um dado jogo tenham sido apresentadas
as seguintes predições de resultados:
A vitória do Time A tem 90% de chance.
O empate tem 5% de chance.
A vitória do Time B tem 5% de chance.
Após o jogo, tendo o resultado conhecido, calculamos as
Distâncias de DeFinetti.
DISTÂNCIA DE DEFINETTI

VALOR
AFERIDO

VITÓRIA
DE A

(0,9-1)2 + (0,05-0)2+(0,05-0)2

0,015

EMPATE

(0,9-0)2+(0,05-1)2+(0,05-0)2

1,715

VITÓRIA
DE B

(0,9-0)2+(0,05-0)2+(0,05-1)2

1,715

Podemos perceber, na última coluna da tabela, que a Distância
de DeFinetti é:
•

pequena quando ocorre o evento que tem probabilidade
alta;

•

alta quando ocorre um evento de probabilidade baixa.

Fazendo a média aritmética de todas as Distâncias de
DeDinetti, obtemos a Medida de DeFinetti.
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No caso do site Chance de Gol, a Medida de DeFinetti
calculada a partir de todos os jogos observados pelo site é
0,5972.

Esse resultado
é bom?

Para critério de comparação, vamos considerar o caso
preguiçoso, pois não são calculadas as probabilidades para
nenhum modelo e é apenas suposto que as chances de
vencer, perder ou empatar são iguais a 1/3.
Calculando a Distância de DeFinetti neste caso, percebemos
que, independentemente do resultado, o valor alcançado será
0,666667.
Um modelo de predição bom tem de ser menor do que este,
o que, mais uma vez, corrobora a adequação do modelo
aos resultados efetivamente encontrados nos diversos jogos
acompanhados pelo site.
Com este exemplo,
concluímos a apresentação
de algumas aplicações da
Estatística Inferencial.
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Apresentamos as situações de um jeito simples, sem uma
grande preocupação em formalizar as ideias matemáticas
subjacentes aos modelos tratados aqui.
Não era nosso objetivo apresentar um tratado completo ou
minuscioso desta área de pesquisa, que demandaria muito
mais do que essas poucas páginas. Ao contrário, gostaríamos,
apenas, de apresentar algumas ideias que poderiam iluminar
certas questões que você pode já ter observado em sua prática
como professor ou mesmo das suas experiências do cotidiano.

Muitas outras sugestões de
aprofundamento são apresentadas
em nossa bibliografia, além das
referências citadas no texto.

Agradecemos a sua visita em
nossa Sala de Professores, e
esperamos pelo seu retorno
para que possamos aprender
mais coisas juntos. Obrigado!
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Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
Olá, Professor. Nessa seção, apresentaremos uma atividade
que poderá auxiliá-lo na abordagem da Estatística Inferencial
com seus alunos em sala de aula.
Ela utiliza um material que sugerimos que fosse construído no
Tema anterior: o Quincunx.
Ele será a base de um aprofundamento em que são tratados
alguns temas relacionados à Estatística Inferencial, entre
eles:
•

distribuição binomial;

•

distribuição normal;

•

análise de erros de aproximações.
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Atividade 1: O Retorno do Quincunx

O quincunx é um excelente material didático para trabalhar
com princípios de Probabilidade e Estatística.
Quando propusemos, no Tema anterior, que você construísse
esse material com os seus alunos, estávamos também
interessados em uma exploração estatística mais profunda do
mesmo, até para justificar o esforço de construir o quincunx.
Inclusive, acreditamos que a atividade exploratória que vamos
propor agora pode ser utilizada para introduzir a Estatística
Inferencial, por meio de questões envolvendo erros, curva
normal ou distribuição de Bernoulli, e que podem ser tratadas
de modo tangencial utilizando um material que apresenta as
propriedades do quincunx.

Quincunx - Também conhecido como Mesa de Galton.
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A seguir apresentamos um breve roteiro que pode ser utilizado
por você para trabalhar estas questões.

Fique totalmente à vontade para
fazer alterações de acordo com as
especificidades de suas turmas!

Parte 1: Exploração Inicial

Material necessário:
•

Você precisará de um (ou vários, caso disponíveis)
quincunx.

De preferência, seria interessante ter um quincunx grande,
com pelo menos dez canaletas na parte de baixo – nas quais
podem ser guardadas as bolas, e que o objeto fosse visível a
todos os alunos.

Daqui para frente faremos todos os exemplos supondo que o quincunx
tem dez canaletas.

Você pode fazer as adaptações necessárias para o número de
canaletas do seu modelo.
Acesse o Tema anterior e reveja como construir um quincux na
atividade O Quincunx ou a Mesa de Galton.
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Tendo o material em mãos, comece por fazer o experimento
com seus alunos, fazendo-os observar algumas propriedades.
Por exemplo, será que existe alguma curva que melhor se
adequa ao padrão observado no quincunx? Que curva seria
essa?

Sugerimos começar o problema fazendo um gráfico de
frequências das bolas por canaleta. Esse gráfico teria no eixo-x
cada uma das canaletas e no eixo-y a quantidade de bolas.
Por exemplo, se ocorressem as seguintes quantidades de bolas
por canaleta:
Canaleta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quantidade

1 1 3 7 12 8 5 3 1 1

Assim, pode ser produzido o seguinte gráfico:
Bolas por Canaleta
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O importante é deixar os alunos perceberem que esta é uma representação
bidimensional das quantidades de bolinhas por canaleta.

Agora, vamos pensar no problema de outra maneira.
Qual seria o gráfico da probabilidade de cada uma das
canaletas ter sido acertada?

Mostramos, no Tema anterior, que, idealmente, a probabilidade de
acertar a canaleta k, de um total de n canaletas é:

P(n, k) =

n!
k!(n

k)!

·

1 n
2

=

n
k

·

1 n
2

Mas por que “idealmente”?

Porque a fórmula depende de que a probabilidade de a bola
ir para direita ou esquerda, ao acertar cada pino do quincunx,
seja igual a 1.
2

A fórmula dá uma aproximação muito boa desta probabilidade.
Calculando os valores para as dez canaletas, podemos produzir
o seguinte gráfico:
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O gráfico, portanto, tem uma semelhança muito grande com
o que foi produzido experimentalmente pelas frequências das
bolas dos quincunx.
Caso você possua um projetor multimídia, esse gráfico poderá
ser produzido no Excel ou em outro programa de planilha
eletrônica.
No Excel, o comando para a calcular uma combinação de n
elementos, tomados k a k, é =COMBIN(n,k). Basta digitar isto
substituindo os valores convenientes em uma célula e apertar a
tecla Enter que o programa calcula o valor automaticamente.
Não se esqueça de digitar o igual (“=”) antes do comando para
que ele seja efetivamente calculado pelo programa.
Para calcular a probabilidade efetivamente em cada célula,
n
também é preciso multiplicar por 1 .
2

Com isso, o comando que efetivamente calcula a probabilidade
é =COMBIN(n,k)*0,5^n.
O circunflexo (^) é usado para calcular potências no Excel.
Caso não haja projetor multimídia, você pode calcular os
valores antes da aula e usá-los para apresentar o gráfico à
turma, fazendo o mesmo no quadro.
Outra possibilidade é pedir aos alunos para que façam os
cálculos utilizando a calculadora dos celulares deles.
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Os celulares mais modernos costumam vir
com uma calculadora científica embutida e,
dependendo do tempo disponível, tornamse um excelente objeto de aprendizagem.

É importante mostrar que, apesar de os gráficos serem
parecidos, eles representam duas coisas diferentes.
•

Um gráfico representa as frequências que os eventos
efetivamente ocorreram.

•

O outro representa as probabilidades idealmente
calculadas para cada uma das canaletas.

O fato de serem semelhantes – pelo menos na forma –
significa que o segundo pode ser uma boa modelagem para o
comportamento esperado do primeiro.

Este é o fundamento da Estatística Inferencial:
Utilizar uma modelagem cujas propriedades são conhecidas para tirar
conclusões sobre o comportamento de uma variável observada.
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Parte 2: Modelagem

Tendo feito as primeiras observações, a próxima questão que
surge é:
Será que há uma aproximação por uma curva contínua para o
problema?

A resposta é positiva.

Mas seria muito rico tentar
entender que tipo de modelo
se ajustaria à situação.

Dependendo do nível de conhecimento matemático dos seus
alunos, seria interessante deixar que eles fizessem algumas
conjecturas. É importante que eles percebam que o gráfico
não é uma parábola com concavidade voltada para baixo, já
que ele deve se aproximar assintoticamente do eixo x.
Essa talvez seja uma das melhores oportunidades que você terá
para trabalhar com funções que não são retas ou parábolas!
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E por isso mesmo esse
problema de modelagem
é muito rico.

Novamente, se houver um projetor multimídia, você pode
deixar que os seus alunos experimentem algumas funções
para ver a que melhor se encaixa.
Relembre com os seus alunos as funções que eles conhecem,
como, por exemplo, as exponenciais e as hiperbólicas.

Como o comportamento esperado da função é diferente, eles
também precisam testar expressões diferentes.
Uma função que poderia ser utilizada, por ter um
1
comportamento muito semelhante, é ƒ ( )=
.
2 +1

Porém, não é o único modelo que se adequa à situação.
b(
c) 2
Funções na forma ƒ ( )=
são muito mais próximas
do que nós gostaríamos no nosso problema.
A partir do momento que os alunos estejam convencidos de
que a função ƒ ( ) é uma boa aproximação, apresente a eles o
gráfico da solução:
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Os pontos A, B, ⋯, J apresentados no gráfico são os que foram
utilizados para criar o gráfico anterior.
Já a curva normal apresenta os parâmetros μ=5 e

2 = 10
.
4

Novamente, estamos mostrando como seria o exemplo de um quincunx
com dez canaletas. Para mais ou menos canaletas, seria necessário calcular
os parâmetros da função.

A expressão da função que melhor se aproxima dos dados e
que foi utilizada para esboçar o gráfico é:

ƒ ( )=

1
2 10
4

(

e

5 )2
2· 10
4
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É possível provar que a curva contínua que melhor se aproxima
da distribuição binomial com parâmetros n e p é a Normal,
com parâmetros μ=np e σ2=np(1-p).
No nosso problema, estamos supondo que a probabilidade de
que a bola vá para qualquer um dos lados após tocar em um
dos pinos é p = 1 .
2

Com isso, no nosso problema em particular:

=

n
2

2 =n ·

e

1
2

· 1

1
2

=

n
4

Assim, no caso geral, a Curva Normal que melhor aproxima
nosso problema tem expressão:

ƒ ( )=

1
24

(

e

n )2
2
n
2·
4

, onde n é o número de canaletas
do quincunx.

Observe que não é preciso que os alunos entendam o que
significam todos os parâmetros apresentados na expressão da
função. Aqui, é importante que eles entendam apenas que esta
curva é um caso particular de uma função da forma f(x)=aeb(x-c)2
) em que os valores de a, b e c foram apenas escolhidos
de modo a melhor se encaixar no modelo.

n = Número de ensaios.
p = Probabilidade de sucesso.
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Parte 3: Explorando a Aproximação

Dissemos que a Curva Normal aproxima as probabilidades de
uma bola acertar cada uma das canaletas. Mas quão boa é
essa aproximação?
Vamos explorar um pouco
mais a situação e incluir novas
ideias com os nossos alunos.

Talvez a melhor coisa a perguntar é como medir essa
aproximação. Provavelmente, a primeira ideia que vem à
cabeça é subtrair o valor calculado pela função f(x) do valor
calculado de cada probabilidade P(k).
Fizemos isso utilizando um programa de computador e
obtivemos como resposta 0,00113.
Mas o que esse número significa?

Infelizmente, não muita coisa já que alguns valores são
positivos e outros negativos. Somando essas diferenças, não
temos como saber se esse erro é grande ou pequeno.
E se houvesse um jeito de se somar só erros positivos?
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Poderíamos, por exemplo, somar os módulos dos valores
encontrados.
Mas isso poderá dar
trabalho se tivermos muitos
dados observados.

Propomos não somar as diferenças, mas os seus quadrados.

Fazendo isso, garantimos que em cada parcela estaremos sempre
somando valores positivos, permitindo mensurar o erro acumulado ao
longo das aproximações.
Esse é o fundamento do cálculo da variância.

Só que, neste caso, faz-se a diferença entre o valor observado
e a média, elevando o resultado ao quadrado.

Ao final, também é importante tirar a raiz quadrada da soma encontrada
para garantir que o erro esteja na mesma unidade de medida que as funções.

Fizemos esse cálculo para o caso das dez canaletas, obtendo
como resposta 0,009131, o que já é bem pequeno. Dividindo
este número pela quantidade de canaletas, temos como
resposta 0,0009131 ou um erro médio de 0,09%.
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É um erro ínfimo, o que mostra que a aproximação da Curva
Normal é, realmente, muito boa.

Você sabia que o Excel também permite que se calcule o valor de uma
distribuição normal?
Para isso, basta utilizar o comando =DIST.NORM.N.
O comando possui quatro parâmetros:

• o valor de x, a ser calculado;
• a média μ;
• o desvio padrão σ;
• um valor lógico para definir se está se calculando a
distribuição acumulada (correspondente à área sob o gráfico
à esquerda do valor x) ou se se deseja calcular o valor da
função no ponto dado.
No nosso exemplo, estamos interessados em calcular o valor de f(k),
onde k é a k-ésima canaleta.
n
n
Como
e 2
, temos que o comando fica:

=

2

=

4

=DIST.NORM.N(k;n/2;(n/4)^0,5;FALSO)
Atenção! Não se esqueça de digitar o sinal de ‘igual’ (=) antes do comando.
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Desdobramentos
Esta atividade permite uma série de desdobramentos
interessantes. Você pode pedir que os alunos pesquisem sobre
aplicações da distribuição normal em problemas práticos ou
entender como ela se aplica como uma aproximação muito
boa para uma variedade de problemas.
Note também que foram revisados vários conteúdos sobre
funções, gráficos e tratamento da informação. Esta atividade
pode ser disparadora para trabalhar com modelos de funções
que não sejam os que são mais utilizados em sala de aula.
Também é imprescindível falar sobre aproximação.
Infelizmente, as escolas trabalham
muito pouco com modelos
aproximados para problemas que
venham da prática dos alunos.

Obviamente, modelagens podem ser complicadas, gerando
parâmetros que são difíceis de se estimar. Muitas vezes, é
preciso pontuar quais são as ideias mais gerais ou mostrar a
cara do modelo geral, como propusemos nesta atividade.
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Os alunos podem aprender muito sobre Matemática a partir
das suas próprias experiências e conjecturas. É claro que isso
impõe que se coloque a centralidade no trabalho do aluno, o
que pode demandar tempo para elaboração das atividades e
dos materiais.

Porém, os ganhos de aprendizado
deste tipo de prática de exploração
podem ser muito compensadores.

Talvez, nesta atividade, seja bom você levar os gráficos e as
contas já feitas para não perder um tempo, basicamente,
fazendo contas. Você poderá, assim, colocar o foco da sua
atenção em fazer com que os alunos entendam as relações e
as modelagens.

Também não se esqueça de testar o quincunx antes para ver se está tudo
funcionando a contento.
Se, por exemplo, o quincunx for construído sem a devida atenção,
pode ser que o resultado apresentado em classe difira muito do modelo,
atrapalhando todo o andamento e os resultados.

Por fim, lembre-se sempre de que o que move a Matemática são
as perguntas e não as respostas. Quando você chega em sala
de aula com as respostas prontas e os questionamentos todos
respondidos, o aluno perde a oportunidade de participar da
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construção deste conhecimento. Claro que há uma elegância
especial em mostrar que um problema (como a aproximação
da binomial) tem uma solução ótima e ela é única.
Porém, apresentar a solução sem discutir
outras abordagens do problema faz com que
percamos esta elegância, já que o aluno não
experimenta as alternativas para concluir,
por si mesmo. delas qual é a melhor.

Perde-se, portanto, uma oportunidade única
de aprendizado que poderia ser determinante
para conseguir a atenção dos alunos.

Investigação de Erros
O ensino de Estatística é relativamente recente em nossas
escolas, o que faz com que não haja ainda uma cultura
estabelecida de investigação científica em Estatística em sala
de aula, pelo menos no Brasil. Ainda há poucos relatos de
experiência com erros de alunos e foi difícil selecionar algum
que se adequasse aos princípios deste trabalho.
Porém, a pesquisa internacional possui uma grande
quantidade de materiais que podem muito bem se adequar
às especificidades e necessidades dos nossos alunos. Em
particular, Bataneiro et al. (1994) apresenta um bom apanhado
de vários erros que são citados em pesquisas anteriores de
ensino de Estatística.
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Um dos múltiplos artigos citados no texto é o de Pollatsek el
al. (1981) que é baseado na seguinte questão:

A média de um teste de linguagem de uma população de alunos
do Ensino Médio é 400. É selecionada uma amostra aleatória
de 5 alunos. As notas dos 4 primeiros alunos são: 380, 400,
600, 400.
Qual é o valor que você espera que seja observado pelo 5º
estudante?

A resposta a essa questão é muito mais conceitual do que
computacional.
Exemplo 01:
Como os alunos sabem que a média é 400, eles tendem a
fazer alguma conta para achar o valor do quinto termo.

380+ 400+ 600+ 400+
5

=400 = 1780+

=2000=

=220
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Responder deste jeito implica
desconhecimento sobre as propriedades
estatísticas de uma amostra.

A média amostral é sempre uma aproximação para a média da população.

Não há nenhuma garantia de que a média de qualquer das
amostras seja igual à média da população, exceto no caso
óbvio que a amostra é de toda a população.
Uma maneira de fazer os alunos entenderem que esta não é
a solução do problema é imaginar que se está calculando a
média entre três números.

Se é feita a média dos
dois primeiros ela não
é necessariamente
igual ao terceiro.

A média é influenciada por cada um dos números da distribuição.
Apesar disso, alguns alunos acreditam, erroneamente, que
adicionando um novo valor zero não se está alterando a média.
Isto revela um erro de concepção acerca da própria ideia de
média em si. Como o zero é o elemento neutro da adição e
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como a média é formada por uma soma de parcelas seguida
por uma divisão, alguns alunos acreditam que este número
não faz diferença.

A resposta correta a este problema é 400, que é justamente a média, e,
portanto, o valor esperado, dessa população.

Esses erros de conceito apenas evidenciam que os alunos
não conseguiram entender que a média (e por conseguinte
outras medidas como a variância) são objetos matemáticos
distintos dos números com os quais eles estão acostumados
e, portanto, dotados de propriedades que os diferem.

No artigo, em inglês, são apresentadas as seguintes características
intrínsecas das médias:
A.
B.

A média está entre os dois valores extremos.
A média é influenciada por todos os valores. Não há elemento
neutro para a média.

C.

A média não é necessariamente igual a algum dos valores que são
somados.

D.

A média pode ser uma fração, que não tem relação com a
realidade física do problema.

E.
F.

Quando o valor zero aparece, ele deve ser levado em conta.
A média é uma medida que, junto com outras, serve para
representar e dar informação sobre o conjuto de valores que
foram observados.
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Batanero et al. (1994) apresentam mais uma série de exemplos
de pesquisa sobre as diversas áreas do ensino de Estatística,
não só na escola básica, mas também nos cursos de conteúdo
estatístico do ensino superior. É uma excelente fonte de
discussões sobre o que efetivamente deveria ser aprendido
pelos alunos e suas concepções equivocadas sobre o conteúdo.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, apresentaremos agora um recurso tecnológico
que deveria ser apelidado de Camaleão. Ele realmente se
apresenta com inúmeras possibilidades de exploração em
diversos temas.

Como estamos falando de probabilidade,
iremos ressaltar as ferramentas e a
possibilidade de se criar uma base mais
sólida sobre os conhecimentos na área.

Explore tudo que o applet permite. Preparamos
diferentes processos de contagem, função de
probabilidade e probabilidade. Vamos começar?

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Recurso 1.Caminhos binomiais

Este recurso é um applet que oferece, de diferentes maneiras,
a possibilidade de até dois pontos percorrerem em sentidos
contrários uma malha 9 × 9.
O percurso desses pontos se inicia em vértices extremos e
opostos dessa malha terminando sempre no respectivo vértice
oposto.
O percurso sobre a malha pode ser
feito escolhendo, a cada movimento,
entre subir e ir para direita clicando
sobre o × na extremidade dos vetores
que indicam estas orientações sobre
o ponto A.
As ferramentas desses applet estão descritas nas imagens a
seguir.
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Durante a experimentação onde o ponto A se movimenta
por escolha do usuário, o applet informa a quantidade de
caminhos que passam pelo ponto da malha em que o ponto
X se localiza.

Informa, também, a probabilidade de um caminho passar por
tal ponto.
64 Caminhos
passam pelo ponto P = (1,7)

A Probabilidade de um Caminho
passar pelo ponto P é de 0.4973%

Ao acessar o botão Caminho Aleatório, o applet passa a
mover aleatoriamente os pontos A e/ou B através do botão
Mover.
Caminho Aleatório

Mover

O ponto B se movimenta quando acionamos a caixa A e B.
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AeB
Ao clicar sobre o botão a seguir, o applet retorna para o modo
de movimento por escolha do usuário.

<<
O botão Início recoloca os pontos A e B na posição de partida
de cada movimento.
Início
Nossa principal indicação para este applet é a possibilidade de
se trabalhar a distribuição de probabilidade.
O applet dispõe do gráfico de probabilidade.
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O gráfico é exibido ao marcarmos a caixa Gráfico.
Gráfico
Considerando os pontos da malha com a orientação de um
plano cartesiano onde o ponto Início corresponde ao ponto
(0,0), deduz-se que a probabilidade de um caminho, em
qualquer sentido, passar pelo ponto (x,y) é dada por:

P(

)=

1
1278 0

·

( +y )!
!y!

·

(16
(8

y)
)!(8

y)!

Esta probabilidade é a que está registrada nos dois gráficos de
probabilidades disponibilizados pelo applet.

Um problema interessante que pode ser explorado também
com este applet é o da probabilidade de os pontos A e B se
encontrarem ao saírem simultaneamente dos pontos Início e
Fim, em sentidos opostos.

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Caminhos binomiais.
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Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
Aplicações da Distribuição Normal

TEIXEIRA, Ricardo Roberto Plaza; PEREIRA, Riama Gouveia;
TAKEUCHI, Margareth Yuri. A distribuição Normal e o
Quincunx. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis,
v. 25, n. 2, p. 340-353, jan. 2008. ISSN 2175-7941.
Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/
fisica/article/view/2175-7941.2008v25n2p340>.
Acesso em: 04 Mai. 2015.
Artigo muito bom sobre o Quincunx e a distribuição normal.
Nele é possível ter mais algumas noções da aproximação
normal para a binomial, entre outros detalhes.
PASQUALI, Luiz. Psicometria: teoria dos testes na psicologia
e na educação. Petrópolis: Vozes, 2009.
Este livro do professor Luiz Pasquali sobre psicometria é
excelente. Em particular, o Capítulo 3, que fala sobre a
distribuição normal de uma maneira bem simplificada pode ser
muito útil como primeira fonte de leitura sobre este assunto.
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Sugestões de Recursos Educacionais Digitais

Existem diversos recursos digitais disponíveis para trabalhar
com Estatística e Probabilidade na escola básica. Também há
vários vídeos e atividades específicas que podem ajudar você,
professor, a tratar alguns dos assuntos discutidos neste tema
com seus alunos.
•

Khan Academy
A Khan Academy é um repositório de vídeos pedagógicos
com foco no aprendizado dos alunos. Primeiramente em
inglês, os vídeos têm sido traduzidos para o português,
fazendo com que nossos alunos possam ter acesso a
todo este maravilhoso trabalho. Em particular, há um
vídeo muito bom sobre Teorema Fundamental do Limite
que parte de uma distribuição qualquer e mostra que a
distribuição da média realmente tende a uma distribuição
normal. É excelente para entender algumas nuances
dessas curvas.

Disponível em: <https://pt.khanacademy.org/math/
probability/statistics-inferential/sampling_
distribution/v/central-limit-theorem>
Simulador de Quincunx

Neste site há um excelente simulador de Quincunx, caso você
não possa ou não consiga construí-lo. O interessante é que
tem um contador do número de bolinhas em cada canaleta
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que pode ser utilizado para fazer estimativas da frequência
relativa das bolas por canaleta.
Disponível em: <http://www.mathsisfun.com/data/
quincunx.html>
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