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RESUMO

Desde a sua origem, o conceito de probabilidades desenvolveu-se em

múltiplas perspectivas: concretamente, a probabilidade de um acontecimento

ou de um fenômeno tem sido concebida numa vertente clássica ou laplaciana

(baseada na "Lei de Laplace"), numa vertente freqüentista (baseada na "Lei

dos Grandes Números" de Jacques Bernoulli) e numa vertente pessoal ou

subjetiva.

Esta dissertação de mestrado teve por objetivo o estudo e aplicação de

uma seqüência didática na qual os conceitos ou noções que conduzem à

definição de probabilidades fossem abordados a partir de atividades ou

situações-problema e as concepções freqüentista e clássica de probabilidade

pudessem ser integradas no ensino tendo em vista uma aprendizagem mais

profunda e significativa em termos de compreensão e aplicação das

probabilidades.

A partir do estabelecimento de uma fundamentação teórica e de uma

metodologia de pesquisa, dos estudos da História, da Epistemologia e da

Transposição Didática, estabelecemos nossa problemática, hipóteses e

objetivos de pesquisa.

Aplicamos, então, uma seqüência didática com o intuito de atingirmos

nossos objetivos de pesquisa. Em seguida, elaboramos nossas conclusões e

apresentamos uma bibliografia de nossa pesquisa seguida do questionário

aplicado no teste piloto.



ABSTRACT

From her origin, the concept of probabilities grew in multiple

perspectives: concretely, the probability of an event or phenomenon has been

conceived in a classic slope or laplaciana (based on the "Law of Laplace"), in a

slope based on the relative frequency of the event in study (based on the "Law

of the Great Numbers" of Jacques Bernoulli) and in a slope personal or

subjective.

This master's degree dissertation had for objective the study and

application of a didactic sequence in the which the concepts or notions that lead

to the definition of probabilities were approached starting from activities or

situation-problem and the conceptions of relative frequency of an event and

classic of probability they could be integrated in the teaching tends in view a

deeper and signifcant learning in understanding terms and application of the

probabilities.

Starting from the establishment of the theoretical foundations and of a

research methodology, of  the studies of the History, of the Origins of the

Knowledge and of the Didactic Transposition, we established our problem,

hypotheses and research objectives then.

We applied a didactic sequence then with the intention of we reach our

research objectives. Soon afterwards, we elaborated our conclusions and we

presented a bibliography of our work following by the applied questionnaire in

the pilost test.
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Capítulo I - Apresentação

1. Da trajetória pessoal ao tema de investigação

Há cerca de oito anos lecionamos Matemática nas redes pública e

privada de ensino.  Nossa primeira experiência com o ensino de probabilidades

aconteceu no segundo ano de profissão, em 1996, quando lecionávamos para

uma turma da terceira série do ensino médio. Este primeiro momento de

trabalho com a Teoria das Probabilidades não acrescentou questões ao nosso

modo de atuação em sala de aula: o modelo de aula de probabilidades que

tínhamos era o da graduação, em que predominava um estudo baseado em

fórmulas, cálculos e forte apelo à Análise Combinatória.

Depois de dois anos, em 1998, fomos lecionar probabilidades para duas

turmas da segunda série do ensino médio em uma determinada escola da rede

privada de ensino. Nessa ocasião, começaram nossas inquietações quanto ao

ensino das probabilidades. Ao preparar as aulas, buscávamos propor situações

que não se reduzissem simplesmente a aplicações de fórmulas, mas que

permitissem uma análise mais ampla dos resultados, possibilitando discussões.

Mesmo assim, ainda investíamos muito em cálculos e pouco

discutíamos sobre os resultados: era um trabalho mais intuitivo que

fundamentado, no qual ainda não havia espaço para um estudo da noção

freqüentista de probabilidades.

Pouco depois, iniciávamos nosso curso de mestrado na PUC-SP,

momento no qual tivemos a oportunidade de entrar em contato com inúmeros

fundamentos, pesquisas e trabalhos da Educação Matemática.  As leituras,

pesquisas e atividades realizadas no curso de mestrado nos instigaram,

particularmente, a realizar novos questionamentos sobre o ensino de

probabilidades: essa - o ensino das probabilidades - seria, sem dúvida, a área

na qual desenvolveríamos nosso trabalho de pesquisa.

Estabelecida nossa área de pesquisa, partimos para a realização de

inúmeras leituras sobre trabalhos relacionados à teoria das probabilidades. À

medida que realizávamos as pesquisas e leituras, mais nos envolvíamos com a

área de pesquisa: tivemos a oportunidade de analisar ótimos trabalhos sobre o

assunto - os quais indicamos em nossa bibliografia - assim como estudar
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campos da teoria probabilística até então por nós desconhecidos. O estudo

histórico e epistemológico da teoria das probabilidades assim como o estudo

do quadro teórico norteador de nosso trabalho de pesquisa, nos revelou

informações extremamente relevantes para o desenvolvimento de nossa

postura enquanto educador e pesquisador.

Por ocasião dessas leituras e reflexões, dois aspectos nos chamavam

mais atenção: a) o ensino das probabilidades por meio de um enfoque

"clássico" (ou laplaciano); b) uma proposta de ensino utilizando-se a noção

freqüentista de probabilidades.  Nesse momento surge a idéia de elaborarmos

uma proposta de ensino na qual estas duas visões probabilísticas pudessem

ser integradas. O nosso tema de pesquisa estava definido: "Probabilidades: a

visão laplaciana e a visão freqüentista na introdução do conceito".

Definido nosso tema de pesquisa, partimos para novas leituras e para a

organização do trabalho como um todo:

•  o estabelecimento de um quadro teórico de referência;

•  aprofundamento dos estudos da história e da epistemologia;

•  delineamento de nossos objetivos, problemática e hipóteses de

pesquisa;

•  análise dos PCN, da Proposta Curricular para o Ensino de Matemática e

análise de livros didáticos;

•  elaboração, aplicação e análise de um Teste Piloto;

•  elaboração, aplicação e análise de uma proposta de ensino das

probabilidades – a Seqüência Didática;

•  elaboração de nossas conclusões sobre o trabalho realizado;

•  organização da bibliografia consultada.

2. A Relevância do Ensino de Probabilidades

O ensino da Probabilidade pode contribuir para que a escola cumpra seu

papel de preparar os estudantes para a realidade à medida que:

a) desenvolve a elaboração de questões para responder a investigações;

b) possibilita a elaboração de conjecturas, permitindo formular hipóteses e

estabelecer relações, elementos fundamentais à resolução de problemas.
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Dessa forma, pensamos que seja necessária uma busca constante por

processos de ensino que promovam a investigação e a exploração de dados,

tornando possível aos estudantes tomarem consciência de conceitos

probabilísticos, que os auxiliem em sua leitura de mundo.

No sentido de reforçar a importância do ensino da Teoria das

Probabilidades, podemos apontar o texto abaixo, elaborado por professores da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul:

           Pelo que é abordado nos livros do Ensino Médio, as pessoas
são conduzidas a acharem que a Teoria das Probabilidades tem
como única serventia o estudo dos jogos de azar. Os que chegam à
universidade conseguem ir um pouco mais adiante, vendo a Teoria
das Probabilidades como uma disciplina que se cursa para poder
estudar Estatística. A deturpação não poderia ser mais lamentável.
           Já nos primórdios de seu desenvolvimento, nos séculos XVII e
XVIII, ela se ocupava de assuntos sérios: problemas de seguro de
vida e mercadorias, a perigosa vacinação contra a varíola, etc. No
século XIX, principalmente a partir dos trabalhos de Gauss, ela teve
suas primeiras grandes aplicações científicas: o embasamento da
Teoria dos Erros Experimentais, a quantificação da física dos gases,
a concepção  da entropia como uma medida da agitação molecular e
o entendimento das limitações da conversão  de calor em trabalho.
Isso foi continuado com vários importantes estudos sobre a radiação
da matéria e culminou com a descrição probabilista do
comportamento microscópico da matéria, através da Mecânica
Quântica, já no início do século XX.
           Ainda no início do século XX, deu mais uma prova de valor ao
servir como fundamento e alavanca para a Estatística e, assim,
propiciando um gigantesco aumento do poder experimental na
Física, Química, Ciências da Vida e Ciências Sociais. Depois da
Segunda Guerra Mundial, foi explosivo o desenvolvimento de
métodos probabilistas e estatísticos e sua aplicação em um sem
número de aplicações científicas e técnicas.
           Hoje, o vocabulário e técnicas da Probabilidade e Estatística
são encontrados cotidianamente pelo cidadão, nos meios de
comunicação e especificações de muitos produtos que consome.
(texto disponível em: http://athena.mat.ufrgs.br/~portosil/estatist.html,
em 20 ago. 2001)

Chauí, pondera que:

           A idéia de necessidade probabilística ou estatística tornou-se
um instrumento teórico de grande importância para aqueles ramos
das ciências naturais que lidam com fatos complexos, como, por
exemplo, o estudo dos gases, pela química, pois, nesse caso, o

http://athena.mat.ufrgs.br/~portosil/estatist.html
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número de moléculas é quase ilimitado e as relações de causa e
efeito só podem ser estabelecidas estatisticamente, pelo cálculo de
probabilidades. (CHAUÍ, 1994 citado em LOPES, 1998, p. 16)

Dessa forma, considerado que as leis obtidas a partir de situações como

essas se expressem em gráficos, curvas, relações entre funções, variáveis e

médias, faz-se necessário o conhecimento de conceitos estatísticos e

probabilísticos.

Nesse contexto, reforçamos a necessidade de se pensar em uma

matemática escolar que propicie cada vez mais a investigação, a reflexão e a

criatividade.

           Godino et al (1996), citam que Fischebein destaca o caráter

exclusivamente determinista dos currículos e a necessidade de mostrar aos

alunos uma imagem mais equilibrada da realidade.

           No mundo contemporâneo, a educação científica não pode
reduzir-se a uma interpretação unívoca e determinista dos
acontecimentos. Uma cultura científica eficiente reclama uma
educação no pensamento estatístico e probabilístico. A intuição
probabilística não se desenvolve espontaneamente, exceto dentro de
um limite muito estreito. A compreensão, interpretação, avaliação e
predição de fenômenos probabilísticos não podem ser confiados a
intuição primária que tem sido tão desprezada, esquecida, e
abandonada em um estado rudimentar de desenvolvimento baixo a
pressão de esquemas operacionais que não podem articular-se entre
eles. (GODINO et al, 1996, p. 12)

         O intuito de apresentarmos esses discursos e observações é destacar a

importância do ensino da Teoria das Probabilidades, reforçando ainda mais sua

abordagem nos currículos escolares. Desse modo, esperamos que esta

dissertação contribua para que as noções elementares sobre probabilidades

bem como as duas visões probabilísticas (laplaciana e freqüentista) sejam

tratadas no ensino médio por meio da constituição de intuições acertadas,

significativas e abrangentes, que permita aos alunos apreciarem as

possibilidades de aplicação na vida real deste ramo da Matemática.
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Capítulo II

Plano e
Metodologia de

Pesquisa
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Capítulo II - Plano  e  Metodologia  de  Pesquisa

1. Plano e Metodologia de Pesquisa I

           A ordem como apresentamos nossos capítulos nessa dissertação de

mestrado não correspondem necessariamente à ordem em que as leituras e

levantamento de dados ocorreram na realidade.

           Ao iniciarmos este trabalho de pesquisa, nossos objetivos específicos de

pesquisa ainda não estavam definidos. Possuíamos um objetivo inicial ainda

amplo: a integração das visões laplaciana e freqüentista de probabilidades no

ensino.  Desse modo, realizamos a leitura de inúmeros trabalhos relacionados

ao nosso tema de pesquisa. A partir dessas leituras, fizemos o levantamento

de dados históricos e de elementos relacionados à epistemologia da noção de

probabilidades. Em seguida, realizamos a análise dos diversos meios didáticos,

a saber: análise dos PCN (Ensino Médio), análise da Proposta Curricular para

o Ensino de Matemática do Estado de São Paulo (Ensino Médio) e análise de

livros didáticos de Matemática para o ensino médio.

           Durante essa coletânea inicial de dados, resumos e informações,

nossos objetivos específicos de pesquisa, bem como nossa problemática e

hipóteses de pesquisa, aos poucos se delineavam.  Enquanto estes elementos

de nosso trabalho se delineavam, buscávamos, a partir de leituras, o

estabelecimento de fundamentos teóricos que nos auxiliassem a justificar e

fundamentar nosso trabalho. Nessa fase de nossa pesquisa, entramos em

contato, por meio de leituras, com inúmeros fundamentos da Didática da

Matemática.

           Enquanto essas leituras ocorriam, organizávamos um grupo de

questões, juntas a uma análise a priori, que viriam compor o nosso "Teste

Piloto", cujo objetivo básico era constatar como os elementos que compõem a

noção de probabilidades (assim como a própria noção de probabilidades) se

apresentavam como "saberes disponíveis" para uma turma de alunos que já

havia "estudado" (recentemente) essa teoria.

           A análise a posteriori deste Teste Piloto, aliada a todos os estudos

anteriores (estudo histórico e epistemológico, análise dos PCN, análise da

Proposta Curricular, análise de livros didáticos, estudo de fundamentos teóricos

da Didática da Matemática), nos permitiu organizar ou definir: a) nosso quadro
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teórico de referência; b) nossa problemática de pesquisa; c) nossas hipóteses

de pesquisa.

           Nossos objetivos e hipóteses de pesquisa, assim como o meio de

validar ou invalidar nossas hipóteses, convergiram para o seguinte ponto: a

elaboração de uma Seqüência Didática. Nessa fase de nosso trabalho,

recorremos novamente a novas pesquisas, com o intuito de darmos

encaminhamentos à elaboração das atividades da seqüência de ensino.

           Enquanto elaborávamos as atividades da seqüência de ensino,

buscávamos meios de analisar os resultados dessas atividades no trabalho

com os alunos. Nessa fase da pesquisa, elaboramos as atividades, realizamos

uma análise a priori de cada atividade e organizamos meios de analisar os

resultados dessas atividades.

           Em seguida, aplicamos a seqüência de ensino para uma turma de

alunos, coletamos dados para uma análise a posteriori e, retomando todo

nosso trabalho de pesquisa, organizamos nossas "conclusões preliminares" e

apresentamos a bibliografia consultada ao longo de nossa pesquisa.

2. Plano e Metodologia de Pesquisa II

           Apresentamos neste tópico, a estrutura na qual nosso trabalho está

desenvolvido.

           No capítulo III, apresentamos os fundamentos didáticos norteadores de

nossa pesquisa: a) o fenômeno da Transposição Didática de Yves Chevallard;

b) a noção de "situação-problema" segundo Michel Henry; c) a Teoria dos

Campos Conceituais de Gerard Vergnaud.

           No capítulo IV, realizamos um estudo da história do desenvolvimento da

Teoria das Probabilidades. Junto à análise histórica, realizamos um estudo

epistemológico de aspectos relacionados ao ensino de probabilidades –

notadamente o ensino francês – assim como aspectos relacionados à questão

de aleatoriedade, experimento aleatório e noção de acaso.

           No capítulo V, realizamos um estudo de alguns elementos conceituais

que embasaram nosso trabalho de pesquisa: a) as diferentes concepções

probabilistas, destacando-se as visões laplaciana (clássica) e freqüentista de

probabilidades; b) as diferentes concepções da noção de acaso.
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           No capítulo VI, realizamos um estudo dos principais meios didáticos com

relação ao desenvolvimento – ou sugestões de desenvolvimento – da Teoria

das Probabilidades: a) análise da Proposta Curricular para o Ensino de

Matemática do Estado de São Paulo – 2.o grau (Ensino Médio); b) análise dos

Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio; c) análise de livros

didáticos de Matemática para o Ensino Médio.

           No capítulo VII, procuramos dar encaminhamentos à fase experimental

de nossa pesquisa: desenvolvemos, aplicamos e analisamos um "Teste Piloto"

– contendo questões relacionadas à noção de probabilidades – para uma turma

de alunos da terceira série do ensino médio.

           Nesse mesmo capítulo elaboramos, aplicamos e analisamos nossa

"Seqüência de Ensino" tendo em vista a problemática e as hipóteses de

pesquisa levantadas, assim como os demais dados de pesquisa analisados ao

longo do trabalho.

           No capítulo VIII, organizamos nossas "conclusões preliminares" e, em

seguida, apresentamos os dados bibliográficos desta pesquisa.

           Julgamos conveniente apresentar neste capítulo, com base em

sugestão dada pela banca examinadora desta dissertação, a nossa

problemática e hipóteses de pesquisa.

2.1. Problemática de Pesquisa

            Tomando como referência os estudos da história e epistemologia, a

fundamentação teórica, o estudo conceitual da probabilidade e o estudo da

Transposição didática (análise de livros didáticos, PCN, Proposta Curricular;

análise das concepções dos alunos - Teste Piloto), estabelecemos um resumo

dos principais problemas relacionados ao ensino-aprendizagem do conceito de

probabilidades no ensino médio:

a. A ausência de abordagem no processo de ensino-aprendizagem

de noções que compõem o campo conceitual probabilístico:

I. Experimentos determinísticos

II. Características de um experimento aleatório

III. Noção de Acaso

IV. Espaços amostrais não equiprováveis
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b. A abordagem exclusiva da visão laplaciana (clássica) de

probabilidades, sem qualquer referência, portanto, à visão

freqüentista de probabilidades. Tal aspecto acaba por

proporcionar aos alunos apenas uma das visões, uma das faces

da teoria probabilística.

c. A abordagem de noções probabilísticas (Evento, Espaço

Amostral, Definição de Probabilidade) utilizando-se a terna

"definição-exemplo-exercício", em contraposição à proposta na

qual, partindo-se de uma atividade ou situação-problema, atinge-

se na seqüência a formalização do conceito.

d. A abordagem de noções probabilísticas utilizando-se apenas a

definição seguida de exemplos, sem qualquer atividade

"complementar" (exercícios, testes, etc) com o intuito de retomar

e aprofundar as noções estudadas:

I. Tipos de experimentos

II. Experimentos aleatórios

III. Tipos de eventos

IV. Noções históricas da Teoria das Probabilidades

           Levando-se em consideração os quatro ítens apresentados

anteriormente, nos quais expomos os principais problemas relacionados ao

processo de ensino-aprendizagem do conceito de probabilidades, com base

em nossas análises realizadas até o momento, podemos dizer que nossos

problemas de pesquisa convergem ou se resumem na seguinte questão de

pesquisa:

           "É possível organizar uma seqüência de ensino que encaminhe

uma apreensão de modo significativo e abrangente da noção de

probabilidades?"

2.2. Hipóteses de Pesquisa

           Tendo em vista os problemas constatados no processo de ensino-

aprendizagem, assim como o estabelecimento de nossa problemática,
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elaboramos nossas hipóteses de pesquisa, tendo como base a fundamentação

teórica apresentada no capítulo I.

          Para proporcionar aos alunos uma apreensão significativa e

abrangente do conceito de probabilidades, propomos uma seqüência de ensino

na qual os aspectos a seguir (os quais consideramos hipóteses nesse

momento) sejam levados em consideração:

           a) A abordagem no processo de ensino-aprendizagem do campo

conceitual probabilístico (relacionado à introdução ao conceito de

probabilidades), composto pelas noções descritas abaixo, proporciona uma

apreensão abrangente do conceito de probabilidades.

I. Experimentos Aleatórios e Experimentos Determinísticos;

II. Características de um Experimento Aleatório;

III. A Noção de Acaso;

IV. Espaços Amostrais equiprováveis e não-equiprováveis

V. Evento;

VI. Tipos de Eventos: Certos, Impossíveis, Elementares,

Complementares e Mutuamente Exclusivos.

           b) Como podemos observar em nosso estudo histórico e epistemológico,

o conceito de probabilidades desenvolveu-se numa perspectiva multiforme na

qual observamos o surgimento de duas visões probabilísticas: a laplaciana

(também identificada como "clássica" ou "pascaliana") e a freqüentista.

Pensamos que a adoção de apenas uma das visões probabilísticas no

processo de ensino-aprendizagem proporciona uma apreensão parcial e

limitada do conceito de probabilidades: uma proposta de ensino na qual as

duas visões probabilísticas sejam enfocadas, proporcionaria aos alunos uma

apropriação mais significativa e abrangente do conceito de probabilidades.

           c) Com base nos PCN, deve se proporcionar ao aluno a possibilidade

de situar na história o conceito em questão: a aprendizagem de um conceito

deve:

(...) desenvolver competências e habilidades para que o aluno
entenda a sociedade em que vive como uma construção humana,
que se reconstrói constantemente ao longo de gerações, num
processo contínuo e dotado de historicidade". (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, Parâmetros Curriculares Nacionais,
Brasil, 1999, p. 203 até p. 213.)
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           Dessa forma, pensamos que, oferecendo ao aluno a possibilidade de

contato com elementos da história das probabilidades após o desenvolvimento

do conceito de probabilidades, este se tornará mais significativo para o aluno.

           d) Pensamos que os aspectos apresentados nos itens "a", "b" e "c"

(anteriores) sejam desenvolvidos, no processo de ensino-aprendizagem,

partindo-se de atividades ou situações-problema para, em seguida, ocorrer a

formalização ou a institucionalização da noção em estudo: esta forma de

abordagem produz, com base em nossa fundamentação teórica como um todo,

uma apreensão de porte mais significativo por parte do aluno, em

contraposição à proposta de abordagem "definição-exemplo-exercício".

           Desse modo, procuramos elaborar uma seqüência de ensino na qual os

aspectos ressaltados nos itens "a", "b", "c" e "d" anteriores fossem levados em

consideração, tendo ainda a seguinte linha norteadora:

Quadro 1 – Forma de trabalho com os alunos

Etapa Descrição da etapa
1 Apresentação de uma atividade ou situação-problema
2 Leitura em conjunto (professor e alunos) da atividade proposta
3 Debate, discussão entre alunos e professor aplicador: momento no qual
 os alunos são instigados a responderem as questões e as soluções pro-
 postas pelos alunos são discutidas.
4 "Correção" da atividade proposta.
5 Formalização e/ou institucionalização do conceito ou noção em estudo
6 Apresentação de uma "atividade complementar" para retomada, aprofun-
 fundamento e fixação da noção em estudo.
7 "Correção" da atividade complementar.

           Propomos ainda a divisão das etapas descritas no quadro anterior em

fases as quais apresentamos a seguir:

                                Quadro 2: Fases de trabalho com os alunos

Fase Etapa

Introdução 1

 2

Discussão 3

 4

Institucionalização 5

Complementação 6

 7
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           Pensamos que tal proposta de trabalho no desenvolvimento do conceito

de probabilidades proporcionará uma aprendizagem mais significativa de tal

conceito por parte dos alunos. Utilizamos o termo "conceito" segundo

Vergnaud (VERGNAUD, 1991), conforme discussão apresentada no próximo

capítulo desta pesquisa.

A metodologia consiste nos meios, a priori previstos, para provar as

hipóteses, ou pelo menos para colocar o que se propõe na realidade,

quer seja construída ou não. A interpretação faz-se em relação ao

quadro teórico de referência escolhido.(ALMOULOUD, 1997, p. 103)

           Para validar (ou invalidar) nossas hipóteses de pesquisa, recorremos,

com base no exposto na citação acima:

•  à elaboração  e aplicação de uma seqüência didática para se

introduzir o conceito de probabilidades;

•  à observação e anotação de elementos pertinentes para nossa

pesquisa, no desenvolvimento dessa seqüência didática com os

alunos;

•  à análise a posteriori dessa seqüência de ensino, tendo como

elementos de análise as atividades (complementares) recolhidas ao

longo do desenvolvimento da seqüência.

           A observação e análise de atividades, recolhidas ao longo do

desenvolvimento da seqüência, nos permitirá constatar quais os resultados da

proposta apresentada em cada aula (veja o "Quadro 1 – Forma de trabalho

com os alunos" – p. 22).
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Capítulo III

A Fundamentação
Teórica
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Capítulo III - A Fundamentação Teórica

1. Introdução

           A seguir, apresentamos alguns elementos da Didática da Matemática

que embasaram o desenvolvimento desta pesquisa.

           Damos início a este capítulo com o fenômeno da Transposição Didática

de Yves Chevallard (CHEVALLARD, 1991) que é o conjunto de transformações

pelas quais passa um conhecimento científico a fim de ser ensinado. Também

apresentamos um estudo sobre o que consideramos "situações-problema" em

nosso trabalho, nos termos de Michel Henry (HENRY, 1991).

           Em seguida, realizamos uma análise da Teoria dos Campos Conceituais

de Gerard Vergnaud (VERGNAUD, 1991) enfocando elementos que

configurarão como base teórica em nossa pesquisa.

2. A  Transposição Didática (Yves Chevallard)

           Chamamos Transposição Didática, nos termos de Chevallard

(CHEVALLARD, 1991), o conjunto de transformações pelas quais passa um

conhecimento científico a conhecimento escolar.

Essas transformações podem estar relacionadas a:

•  Descontextualização do saber;

•  Sistematização do saber;

•  Situações-problema que criem condições desse saber ser adquirido;

•  Mudança de quadro;

•  Criação de seqüências didáticas;

•  Formalização;

•  Divisão em etapas

É interessante ressaltar que quando analisamos os livros didáticos,

estamos também avaliando a forma como os saberes passam a "saberes a

ensinar".

O fenômeno da transposição didática pode ser dividido, segundo Yves

Chevallard, em etapas as quais são apresentadas a seguir:
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•  saber "sábio" (conhecimento científico): o conhecimento apresentado à

sociedade científica pelo pesquisador, porém, sem expor o processo de

desenvolvimento do conceito em questão nem o problema que gerou

sua pesquisa.

•  objetos a ensinar: os conhecimentos escolhidos (pelos departamentos

educacionais responsáveis em uma cidade, um estado ou uma nação)

como necessários à formação do aprendiz;

•  saber a ensinar: aquele que o professor escolhe para ensinar aos

alunos. Nesse caso, o conhecimento é adaptado para o nível em que o

aluno se encontra e organizado em disciplinas;

•  saber escolar: conjunto de conhecimentos assimilados pelos alunos

após determinado curso;

•  saber ensinado: o professor gerencia a aquisição do saber pelo aluno,

adaptando os objetos a ensinar, a forma de apresentação do conceito e

o tempo de estudo;

•  saber disponível: o conhecimento que o aluno já adquiriu  e pode ser

usado como ferramenta para novas aprendizagens.

A seguir estabelecemos uma relação entre o  fenômeno  da

transposição

didática e o desenvolvimento da noção de probabilidades:

•  saber sábio: o conjunto de definições, axiomas e teoremas que

compõem a noção de probabilidades. Nesse âmbito, os fenômenos

históricos e epistemológicos do desenvolvimento do conceito de

probabilidades, bem como suas aplicações não são levados em

consideração.

•  objetos a ensinar: os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta

Curricular para o Ensino de Matemática (ensino médio – SP),

apresentam os conhecimentos probabilísticos escolhidos como

necessários e adequados ao desenvolvimento cognitivo dos alunos do

ensino médio. Esses conhecimentos probabilísticos são adaptados e

apresentados em manuais didáticos, como por exemplo, os livros

didáticos entre os quais selecionamos alguns para análise que se

encontra no capítulo VI.
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•  saber a ensinar: são os conhecimentos de probabilidades escolhidos

pelo professor  para ensinar aos alunos.  Nesta pesquisa podemos citar

como exemplo o conjunto de noções, conceitos e atividades

probabilísticos propostos em nossa seqüência de ensino, analisada no

capítulo VII.

•  saber ensinado: nesse momento, levamos em consideração o que de

fato ocorreu, no desenvolvimento de nossa seqüência didática. Tais

elementos se encontram em "Relato da experimentação", no capítulo VII

desta dissertação.

•  saber disponível: é o conhecimento assimilado pelo aluno e que pode

ser utilizado como base para o desenvolvimento de novas

aprendizagens. No capítulo VII, no qual entre outros elementos,

realizamos a análise a posteriori de um teste piloto, estamos

interessados em verificar qual o conjunto de noções probabilistas se

apresentam como um "saber disponível" pelos alunos após a proposta

de ensino desenvolvida. Ainda no capítulo VII, durante o

desenvolvimento das sessões de nossa seqüência de ensino, aplicamos

e recolhemos atividades com o intuito de realizar uma análise a

posteriori de nossa proposta de ensino-aprendizagem do conceito de

probabilidades: tal análise nos permite constatar os conhecimentos

disponibilizados pelos alunos após a aplicação e desenvolvimento de

cada sessão.

O estudo da  transposição didática  nos permite  delinear a  abordagem

a

qual daremos ao nosso trabalho. Dessa forma, realizamos um estudo histórico

e epistemológico no qual analisamos o desenvolvimento histórico das

probabilidades. Também realizamos a análise da Proposta Curricular para o

Ensino de Matemática (SP), dos PCN, dos livros didáticos além da aplicação

de um teste piloto. Esse estudo direcionou o estabelecimento de nossas

hipóteses, questões e objetivos de pesquisa.
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3. A noção de "situação-problema" (Michel Henry)

           Ao longo de nosso trabalho de pesquisa fazemos referências às

chamadas "situações-problema". Consideramos "situações-problema" nos

termos de Michel Henry, ou seja:

           Uma situação-problema é a escolha de questões abertas
numa situação mais ou menos matematizada, envolvendo um campo
de problemas colocando-se em um ou vários quadros. (HENRY,
1991, citado em ALMOULOUD, 1997, p. 73)

           De acordo com Almouloud (ALMOULOUD, 1997, p. 73) a função

principal de uma situação-problema é a utilização implícita e depois explícita de

novas ferramentas matemáticas, através de questões que o aluno se coloca no

momento de sua pesquisa.

           Almouloud nos aponta ainda que:

           Os didatas definiram as condições para que uma situação-
problema conduza à aquisição de novas ferramentas:

•  Os alunos compreendem facilmente os dados e podem engajar-se na
exploração desses dados com os conhecimentos disponíveis. Podem
conceber claramente o que é uma resposta possível e pertinente à
questão colocada.

•  A situação-problema concerne a um campo conceitual que
desejamos efetivamente explorar, no qual se situam as
aprendizagem visadas.

•  Os conhecimentos antigos dos alunos são insuficientes para a
resolução imediata do problema.

•  Os conhecimentos, objetos da aprendizagem, fornecem as
ferramentas mais bem adaptadas para obter a solução.
(ALMOULOUD, 1997, p. 73)

           É neste contexto, portanto, que estaremos considerando a expressão

"situações-problema". Considerando-se as observações acima, elaboramos as

atividades que compõem toda nossa seqüência de ensino, apresentada no

capítulo VII.

4. A Teoria dos Campos Conceituais de Gerard Vergnaud

           A seguir, apresentamos alguns elementos sobre a Teoria dos Campos

Conceituais tendo como referência os estudos sobre o trabalho de Vergnaud
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(VERGNAUD, 1991) e sobre o Caderno de Educação Matemática, de autoria

do Dr. Saddo Ag Almouloud (ALMOULOUD, 1997).

          A Teoria dos Campos Conceituais foi inspirada por Gerard Vergnaud

(VERGNAUD, 1991). Vergnaud foi aluno de Piaget e se considera neo-

piagetiano e neo-vigotiskiano. Segundo Vergnaud, é fundamental que se

considere a Educação Matemática como uma ciência com características

próprias e bem definidas: é preciso dar uma identidade a aprendizagem e

ensino da Matemática.

           De acordo, com Vergnaud, é necessário e prioritário, no processo de

ensino-aprendizagem da Matemática, que um conceito matemático seja

funcional e significativo para o aluno: isto é, os conceitos devem ser explorados

por meio de situações-problema que despertem a curiosidade do aluno, que

tenham significado para o aluno, que permitam ao aluno associar conceitos a

sua realidade, percebendo a aplicabilidade do conceito.

          Nesse sentido, julgamos conveniente apresentar a definição de conceito

dada por Vergnaud.

           Um conceito é caracterizado por uma terna (S, I, s) na qual:
•  'S' é o conjunto de situações que dão sentido ao conceito. Cada

elemento de S é uma concretização do conceito, um dos
representantes;

•  'I' é o conjunto dos invariantes operatórios do conceito, o conjunto de
propriedades que são comuns aos elementos de S e que permitem
que os coloquemos na mesma categoria conceitual.

•  's' é um conjunto de termos, de denominações ou de símbolos que
designam o conceito.
(VERGNAUD, 1991, citado em ALMOULOUD, 1997, p.33)

           Além disso, um conceito deve ser explorado em diferentes situações-

problema, de modo que o aluno possa lidar com um conceito por meio de

diferentes pontos de vista, sob vários ângulos, de maneira concisa e

abrangente: apenas as definições não bastam para que um aluno construa seu

conhecimento. Desse modo, quando se pensa em apresentar um conceito

novo aos alunos, observa-se que este está relacionado a muitos outros e,

ainda mais, nas diversas situações em que ele aparece, pode envolver

diferentes aspectos e operações em diferentes soluções.
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           Também é preciso lembrar que os alunos podem usar uma variedade de

situações, palavras, gráficos, para aprender tal conceito, algumas vezes por

descoberta, outras representando por símbolos, outras repetindo, outras

diferenciando.

Tudo isso leva a considerar conjuntos de situações, cuja análise e

tratamento requer várias espécies de conceitos, que Vergnaud chama de

Campos Conceituais (VERGNAUD, 1991), como por exemplo: estruturas

aditivas, estruturas multiplicativas, geometria euclidiana e projetiva, álgebra

elementar. Segundo o próprio Vergnaud:

Um campo conceitual é o espaço de problemas ou situações-
problema cujo tratamento envolve os conceitos e processos de vários
tipos em estreita conexão. (VERGNAUD, 1991, citado em
ALMOULOUD, 1997)

Campos conceituais são, portanto, conjuntos de situações cuja análise e

tratamento requer várias espécies de conceitos. Um simples conceito não se

desenvolve isolado, mas em inter-relação com outros conceitos, através de

vários tipos de problemas e com a ajuda de várias expressões e simbolismos.

Assim, podemos dizer que, para desenvolver um dado conceito

matemático, inicialmente precisamos de uma situação-problema com o objetivo

de despertar no aluno o interesse em buscar a(s) solução(ões) do problema.

Esse processo de busca da solução envolve um conjunto de invariantes

(significados, relações, fórmulas, algoritmos, etc) e um conjunto de

representações simbólicas (linguagem oral, linguagem escrita, linguagem

matemática, etc) que serão utilizados com o intuito de resolver o problema.

Desse modo, Vergnaud nos aponta que um conceito torna-se significante

através da variedade de situações e diferentes aspectos que o envolve.

           Não se pode deixar de levar em conta que todos os conceitos têm um

domínio restrito de validade, que varia com a experiência e o desenvolvimento

de cada aluno; um problema não é um problema para um aluno, a menos que

ele exija a mobilização de conceitos que lhe permitam considerá-lo como

problema.

           Os  invariantes  citados anteriormente, são  chamados  por  Vergnaud

de
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"invariantes operatórios": eles referem-se às propriedades, objetos e relações

que o aluno usa numa estratégia de resolução de algum problema. Um tipo de

invariante é aquele relacionado a conceitos que, em geral, não são explicitados

pelos alunos: eles os constroem na ação e por isso são chamados conceitos-

em-ação; outro tipo é aquele susceptível de ser verdadeiro ou falso, que é

chamado "teorema-em-ação". Assim, "teoremas-em-ação" são relações

matemáticas levadas em consideração pelos estudantes quando eles escolhem

uma operação ou um seqüência de operações para resolver um problema:

essas ações do aluno não são expressas verbalmente e aparecem de maneira

implícita.

Um problema em educação vem do fato de que muitos professores

tomam conceitos matemáticos como objetos prontos, sem observar que esses

conceitos têm de ser construídos pelos estudantes para que estes possam usá-

los em diversos tipos de situações.

Outro problema que se pode citar é o fato de que, segundo Vergnaud,

muitos professores acham que uma vez que os alunos tenham estudado um

conteúdo, eles deveriam sabê-lo pelo menos em grande parte e, portanto, não

deveria ser necessário retomá-lo. A sugestão de Vergnaud é de se apresentar

os mesmos conteúdos vários anos seguidos, aprofundando-se cada vez mais,

sob diferentes aspectos e situações.

           Deve-se observar também que grande parte do conhecimento é

implícito; muitas vezes o aluno é capaz de resolver um problema corretamente,

sem, no entanto, ser capaz de justificar a solução. Uma análise cognitiva de tal

comportamento revela, muitas vezes, que existem poderosos teoremas

implícitos, que são os teoremas-em-ação.

Na elaboração das atividades de nossa seqüência de ensino (capítulo

VI) para a introdução do conceito de probabilidades, tomamos como referência

fundamental, elementos da Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud, a

qual fizemos um estudo neste tópico.

Entre os aspectos dessa teoria a qual salientamos em nossa proposta

didática, destacam-se as "três bases de sustentação" diagnosticadas por

Vergnaud para o desenvolvimento de um conceito:

a) Um conjunto de situações que tornem esse conceito significativo
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Levando em consideração esse aspecto, optamos por incorporar,  em

ca-

da sessão de nossa seqüência de ensino, atividades com o intuito de tornar o

conceito de probabilidade significativo para o aluno.

b) Um conjunto de invariantes que tal conceito envolve

Para estabelecermos o conceito de  probabilidade,  uma  série  de

outros

conceitos ou noções são necessários: os tipos de experimentos, os

experimentos aleatórios, as características de um experimento aleatório, a

noção de acaso, os conceitos de espaço amostral e evento, os tipos de

eventos e os tipos de espaço amostral. Temos, portanto, mais que um conceito

a ser definido: temos um campo conceitual a ser desenvolvido no processo de

ensino-aprendizagem.

c) Um conjunto de representações simbólicas

Ao termos como proposta o desenvolvimento do conceito de

probabilida-

des, nos deparamos com a necessidade de representarmos diversos

elementos que compõem tal teoria:

•  a linguagem corrente

•  a linguagem matemática (simbólica)

•  a linguagem da Teoria dos Conjuntos

•  as representações de forma fracionária

•  as representações de forma decimal

•  as representações de forma percentual

•  o trabalho com números decimais compreendidos entre 0 e 1

           Destacamos ainda, o aspecto ressaltado  por   Vergnaud  no qual   "um

conceito torna-se significante através da variedade de situações e diferentes

aspectos que o envolve" (VERGNAUD, 1991). Tendo como base tal aspecto,

optamos por uma variedade de atividades na elaboração de nossa seqüência

didática (capítulo VII). E ainda, tendo como referência o fato de que um

conceito se torna significante através dos diferentes aspectos que o envolve,

enfocamos em nossa pesquisa e em nossa seqüência de ensino duas

diferentes formas de se conceber o conceito de probabilidades: a laplaciana
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(baseada no segundo princípio de Laplace – veja capítulo V - também

conhecida como visão clássica de probabilidades) e a freqüentista (baseada na

Lei dos Grandes Números de Jacques Bernoulli).

           Outro fenômeno sobre a Teoria dos Campos Conceituais que

destacamos são os chamados teoremas-em-ação. Como já dissemos

anteriormente, de acordo com Vergnaud, muitos alunos dispõem de teoremas

implícitos que permitem atingir a solução correta ou não de um problema.

Como exemplo, podemos citar o fato de muitos alunos notarem que a

probabilidade de ocorrência de um "quatro" no lançamento de um dado comum

é 1/6, ou que temos 50% de chances de obtermos "coroa" no lançamento de

uma moeda comum. Podemos afirmar que nesses casos temos um dos

teorema-em-ação em jogo, no qual a probabilidade de ocorrência de um certo

evento é dada pela razão entre o número de casos favoráveis e o número de

casos possíveis do fenômeno em questão: o aluno estabelece de forma

implícita uma associação à visão clássica de probabilidades.

           Também podemos citar o trabalho de Coutinho (COUTINHO, 1994) no

qual ela nos aponta o fato de alguns alunos, devido a sua própria experiência

de vida, já utilizarem a noção de freqüência relativa de um evento para estimar

sua probabilidade, mesmo que de forma "bastante intuitiva", independente da

realização de experimentos para verificar sua estabilização.

           Os aspectos teóricos estudados nesse tópico (A Teoria dos Campos

Conceituais de Gerard Vergnaud) constituem elementos extremamente

fundamentais para o embasamento teórico e desenvolvimento de nossa

pesquisa.

           Ao longo desta pesquisa, estaremos fundamentados explícita ou

implicitamente à toda fundamentação teórica exposta neste capítulo.



33

Capítulo IV

Probabilidades:
História e

Epistemologia
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Capítulo IV – Probabilidades: História e Epistemologia

1. Introdução

           Neste capítulo apresentamos alguns dos principais aspectos

relacionados à história e epistemologia do conceito de probabilidade, colhidos,

selecionados e organizados ao longo de nossa pesquisa.

           O estudo de tais referências nos permitiu apreender os principais

aspectos do desenvolvimento do conceito de probabilidade, assim como

estabelecer e delinear nosso trabalho de pesquisa, pois, como veremos ao

longo deste estudo histórico e epistemológico, pudemos constatar o

desenvolvimento e estabelecimento de duas (entre outras) visões

probabilísticas, evidenciando a dualidade da noção de probabilidades.

2. Estudo Histórico

           A história da ciência atribui o interesse dos primeiros pesquisadores da

teoria das probabilidades a uma tentativa de dominar, ainda que parcialmente,

os resultados dos jogos de azar.

           Até recentemente, era comum creditar-se a decisão de qualquer evento

aos deuses ou alguma outra causa sobrenatural. Simplesmente não havia

espaço para uma abordagem que atribuísse ao acaso, e tão somente a ele,

essas ocorrências. Nesse sentido, Pichard (PICHARD, 1997) nos aponta o

seguinte período:

           A Humanidade precisou de centenas de anos para se
acostumar com um mundo onde alguns eventos não tinham causa ou
eram determinados por causas tão remotas que somente podiam ser
razoavelmente representados por modelos não-casuais. (PICHARD,
1997, p.47)

           A disciplina que assim foi construída, a Teoria das Probabilidades,

nasceu, mais precisamente falando, das tentativas de qualificação dos riscos

dos seguros e de avaliar as chances de se ganhar em jogos de azar.

           É fato que houve uma grande demora até que ligações entre os jogos de

azar e a Matemática fossem notadas. Isso se deve a três pontos principais:



35

•  os  primeiros dados não possuíam um balanceamento

perfeito: isso impedia que fosse percebida alguma

regularidade dos eventos possíveis;

•  é fato que as idéias de acaso e não determinismo foram

estranhas ao raciocínio humano durante muitos séculos;

•  os acontecimentos terrenos eram dirigidos por “Deus” ou

pelos deuses: assim se o resultado do lançamento de um

dado era este ou aquele, isto era simplesmente a

manifestação da(s) vontade(s) divina(s).

             Um poema medieval intitulado De Vetula, o qual contém cálculos sobre

o lançamento de três dados, pode ser considerado o primeiro trabalho sobre

probabilidades de que se tem conhecimento. Tal poema foi amplamente

difundido no século XIII (1250), evidenciando o fato de que o cálculo

probabilístico elementar era estabelecido e conhecido na Europa. Há ainda

evidências de que alguns dos leitores medievais que entraram em contanto

com De Vetula compreendiam claramente como os cálculos probabilísticos

apresentados ao longo do poema foram obtidos.

            Contudo, o desenvolvimento das idéias que formam a base da teoria

das probabilidades ocorreu com os trabalhos de Gerolamo Cardano (Jerome

Cardan, 1501-1576) e Galileu Galilei (1564-1642). Cardano em sua obra De

ludo aleae (Livro sobre os jogos de azar), escrita em 1550 e publicada em

1663, apresenta as primeiras noções de probabilidades, número de hipóteses,

cálculos de expectativas e previsões sobre jogos de dados. Galileu escreveu a

obra Sulla Scoperta dei dadi. É também autor de outro trabalho sobre jogos, o

Considerações sobre o jogo de dados.

           Somente cerca de cem anos depois de Girolamo Cardano escrever seu

Liber de ludo aleae (em torno de 1550) obra considerada o marco inicial da

teoria das probabilidades, seria dado o passo seguinte para a criação dessa

área da matemática.

           O cenário agora era a França, onde o requintado nobre francês Antoine

Gambaud, o Chevalier de Méré, como Cardano, um inveterado jogador, estava

às voltas com problemas como: “Dois jogadores de igual habilidade resolvem

interromper o jogo antes do término. Sendo conhecido o número de pontos de

cada um até essa altura, em que proporção devem ser divididas as apostas?”.
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Apesar de possuir várias idéias aritméticas sobre o assunto, fruto de sua

experiência e perspicácia, Gambaud decidiu recorrer ao grande matemático

francês Blaise Pascal (1623-1662). Este se entusiasmou tanto com as

questões que até iniciou correspondência a respeito com seu conterrâneo

Pierre de Femat, resultando desse episódio as bases da moderna teoria das

probabilidades.

           Embora sem transformar em livro sua correspondência sobre o assunto

com Fermat (a qual seria aproveitada por Huygens), em 1654 Pascal redige

seu Tratado do triângulo aritmético, uma exposição das propriedades dos

coeficientes binomiais e relações entre eles (a primeira sistemática a ser feita –

daí o triângulo estar associado ao nome de Pascal), com alguns princípios de

probabilidade. Por exemplo, a soma dos termos da terceira diagonal representa

o número de possibilidades no lançamento de três moedas.

           Pascal e Fermat aprofundaram seus estudos conjuntos sobre

probabilidades e, apesar de não terem publicado suas pesquisas, realizaram

estudos sobre:

- expectativa, chance e média

- técnicas de contagem

- estatísticas de incidência de casos num dado fenômeno

           De acordo com o artigo de Jean-François Pichard, “a correspondência

entre Pascal e Fermat é um dos marcos fundamentais da história da teoria das

probabilidades (PICHARD, 1997, p.84)".

           No século XVII, em 1657, o matemático holandês Christian Huygens

(1629 — 1695) influenciado pelos trabalhos de Pascal , publica De raciocínius

in ludo aleae (O raciocínio nos jogos de dados), no qual introduz explicitamente

e utiliza a noção de esperança matemática

          O suíço Jacques Bernoulli (1654-1705) inicia a visão freqüentista de

probabilidade em sua obra Ars Conjectandi (1713), na qual aproxima a

probabilidade de um evento pela sua freqüência observada quando a

experiência é repetida um grande número de vezes. Desse modo, Bernoulli

propõe um teorema (Lei dos Grandes Números ou Teorema de Bernoulli) no

qual a probabilidade de um evento ocorrer tende a um valor constante quando

o número de ensaios desse evento tende para o infinito.
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           (...) Assim são conhecidos os números de casos para que seja
sorteado de uma urna um cartão branco ou preto, e dizemos que
todos são igualmente possíveis, uma vez que é evidentemente
determinado e conhecido o número de cartões de cada espécie, e
que não vemos nenhuma razão para que este ou aquele deva ser
sorteado mais vezes que não importa qual outro. Mas quem então,
entre os mortais, definiria, por exemplo, o número de doenças, que
são tantos casos; quem tem o poder de invadir as inumeráveis partes
do corpo humano na medida que se quiser, e quem tem o poder de
nos prever a morte? Quem definirá o quanto é mais fácil a este ou
aquele, a peste ou a hidropisia, a hidropisia ou a febre, de aniquilar
um homem de modo que a partir disto possa ser formada uma
conjectura sobre o estado futuro de vida ou de morte?  (...) Mas, na
verdade, aqui se oferece a nós um outro caminho para obtermos o
que procuramos. Os dados que não nos são oferecidos “a priori” o
são ao menos “a posteriori”, isto é, serão numerosos exemplos
semelhantes; porque devemos presumir que, em seguida, cada fato
pode acontecer ou não acontecer no mesmo número, em um estado
de coisas semelhantes (...). (BERNOULLI, 1713, citado em
COUTINHO, 1994, p.16.)

           Bernoulli justifica este processo através da “Lei dos Grandes Números”,

conhecida pelo nome de Teorema de Bernoulli, demonstrada na seqüência da

obra, e cujo enunciado é o seguinte:

           Para evitar a fadiga de uma exposição sem que se aborde
diretamente o assunto, chamarei de “fecundos” ou “férteis” os casos
nos quais um evento pode se produzir, e “estéreis” aqueles nos quais
o mesmo evento não pode se produzir; da mesma forma, chamarei
experiências “fecundas” ou “férteis” aquelas nas quais constata-se
que um dos casos férteis pode ocorrer, e “infecundas” ou “estéreis”
aquelas para as quais observa-se que um dos casos estéreis se
produz. Seja então o número de casos férteis em relação ao número
de casos estéreis, precisamente ou aproximadamente na razão r/s, e
que seja, em conseqüência, em relação ao número total na razão
r/(r+s) ou r/t, admitindo os limites (r+l)/t e (r-l)/t. É necessário mostrar
que se pode conceber experiências em tal número que as tornem
mais verossímeis quantas vezes se quiser que o número de
observações caia no interior destes limites mais freqüentemente que
fora deles, isto é, que o número de observações férteis seja, em
comparação ao número de todas as observações, uma razão nem
maior que (r+l)/t nem menor que(r-l)/t. (BERNOULLI, 1713, citado em
COUTINHO, 1994, p.17)
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           Prosseguindo nesse percurso histórico, Thomas Bayes (1702-1761)

escreve La Doctrine des chances publicada em 1763, na qual introduz uma

nova concepção de probabilidade, matematicamente idêntica a de Pascal.

           Os métodos bayesianos têm sua origem na idéia de atribuir uma

probabilidade às causas de um evento observado a partir de um valor tomado

“a priori” e recalculado em função dessa observação, de onde a classificação

de “subjetiva”. Note-se bem a diferença entre esta e a concepção de Jacques

Bernoulli, dita “objetiva”, uma vez que dependia apenas do número de

observações feitas sobre o evento estudado.

           Jean le Rond D’Alembert (1717-1783) em seu artigo Croix et Pile

apresenta um questionamento sobre a independência entre duas jogadas

consecutivas de uma moeda: esse questionamento de D’Alembert é um dado

muito importante na história das probabilidades.

(...) no curso normal da natureza, o mesmo evento (qualquer que
seja ele) ocorre muito raramente duas vezes consecutivas, mais
raramente três e quatro vezes, e jamais cem vezes consecutivas.
(D'ALEMBERT, 1784, citado em COUTINHO, 1994, p. 18)

Segundo Coutinho (COUTINHO, 1994, p. 19) existe aqui uma

confusão entre realidade sensível e modelo matemático, observada

principalmente na atribuição do valor 1/3 para a probabilidade de obter “cruz”

no lançamento. Vejamos a explicação de D’ Alembert no artigo Croix et Pile, ou

seja, “Cruz ou Cunho”, atualmente conhecido como o jogo de “Cara ou Coroa”.

           Este jogo, que é muito conhecido, e que não tem necessidade

de definição, nos fornecerá as reflexões seguintes. Queremos saber

qual a aposta a se fazer para tirarmos “Cruz” jogando duas vezes

consecutivas. As respostas que encontramos em todos os autores, e

seguindo os princípios ordinários, é esta. Existem quatro

combinações:

PRIMEIRA JOGADA SEGUNDA JOGADA

             Cruz                Cruz

             Cunho                Cruz

             Cruz                Cunho

             Cunho                Cunho
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Destas quatro combinações, uma fará perder e três farão
ganhar; existem então 3 contra 1 para apostar a favor do jogador que
lança a moeda. Se apostarmos em três jogadas, encontramos oito
combinações, das quais uma fará perder e sete farão ganhar; assim,
existirão 7 contra 1 a apostar. Entretanto, isto é exato? Por que
tomando apenas o caso das duas jogadas não é necessário reduzir a
uma as duas combinações que resultam “cruz” na primeira jogada?
Porque, uma vez que temos "cruz" como resultado,; o jogo está
terminado, e a segunda jogada de nada adianta. Assim, existem
propriamente apenas três combinações de possibilidades:

Cruz, primeira jogada

Cunho, cruz, primeira e segunda jogadas.

Cunho, cunho, primeira e segunda jogadas.

           Logo, existem apenas 2 contra 1 para apostar (...). Isto é
digno, me parece, da atenção dos calculistas, e irá reformar as
regras unanimemente reconhecidas sobre os jogos de azar.

                            (D'ALEMBERT, 1784, citado em COUTINHO, 1994, p. 19)

           Desse modo, D'Alembert sugere que a probabilidade de se obter cara

em dois lances de uma moeda deveria ser 2/3 e não 3/4.

           Boyer, nos aponta que:

           Um matemático de Genebra fez notar a D'Alembert que seus
três casos não são igualmente prováveis, mas D'Alembert conservou
seu ceticismo quanto ao argumento comum. (...) Em vista da
situação, ele (D'Alembert) sugeriu que quando possível as
probabilidades deveriam ser determinadas experimentalmente. Nisso
ele teve a aprovação do Comte de Buffon (1707-1788), autor de uma
célebre Histoire naturelle em vários volumes. (BOYER, 1996, p. 335)

           Os matemáticos conhecem Buffon por duas contribuições – uma

tradução para o francês do Métodos dos fluxos de Newton e o “problema  da

agulha de Buffon” na teoria das probabilidades. Buffon também ficara

impressionado com o “paradoxo de Petersburgo” e no Essai d’arithmética

morale, publicado em 1777 no quarto volume de um suplemento de sua

Histoire naturelle: ele deu várias razões para considerar o jogo como

inerentemente impossível. Buffon sugeriu também, no mesmo “Essai”, o que

era essencialmente um novo ramo da teoria das probabilidades – problemas

envolvendo considerações geométricas.
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           A seguir, indicamos o "problema da agulha de Buffon":

           Buffon propôs que sobre uma grande área plana se traçassem
retas paralelas eqüidistantes e que uma agulha fina fosse lançada ao
acaso sobre a área plana. A probabilidade de a agulha cair cortando
uma das retas ele deu corretamente como sendo "2.L / π.d", onde "d"
é a distância entre as retas e "L" o comprimento da agulha sendo "L<
d". O “Essai” continha também uma coleção de tabelas, cobrindo os
anos de 1709 a 1766 em Paris, sobre nascimentos, casamentos e
mortes, bem como resultados sobre expectativa de vida. (BOYER,
1996, p. 335)

           A teoria das probabilidades teve numerosos devotos durante o começo

do século dezoito, e desses um dos mais importantes foi Abraham de Moivre

(1667-1754). De Moivre produziu uma quantidade de pesquisa considerável.

Em 1711 publicou em Philosophical transactions um longo trabalho sobre as

leis do acaso, e esse ele expandiu em um volume célebre, a Doctrine of

Chances, que apareceu em 1718 (e em edições posteriores). O trabalho e o

volume contêm numerosas questões sobre dados, o problema de "pontos", tirar

bolas de cores diferentes de um saco, e outros jogos. No prefácio da Doutrine

of Chances o autor se refere à obra sobre probabilidades de Jacques, Jean e

Nicolaus Beunoulli. As várias edições do volume contêm mais de cinqüenta

problemas sobre probabilidades, bem como questões referentes a anuidades

vitalícias. Freqüentemente é atribuído a De Moivre o princípio, publicado na

Douctrine of Chances, que diz que a probabilidade de um evento composto é o

produto das probabilidades das componentes, mas esse princípio já aparecia

por implicação em trabalhos anteriores.

           Um dos aspectos característicos do século XVIII era uma tendência a

aplicar a todos os aspectos da sociedade os métodos quantitativos que tinham

tanto sucesso nas ciências físicas. Não é então surpreendente ver tanto Euler

quanto D’Alembert escrevendo sobre problemas de expectativa de vida, o valor

de uma anuidade, loterias, e outros aspectos da ciência social. As

probabilidades, afinal, tinham sido um dos interesses principais de dois amigos

de Euler, Daniel e Nicolaus Bernoulli.            

           Em 1785, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, o Marquês de

Condorcet (1743 – 1794) publica Essai sur l’Application De L’Analyse a la
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Probabilite des Decisions Rendues a la Pluraite des Voix, onde tenta utilizar as

técnicas probabilistas a fim de fundar uma matemática social.

           Em 1812, Pierre Simon Laplace (1749-1827) escreveu a Théorie

Analytique des Probabilités, dando forma e uma estrutura de raciocínio a um

conjunto de definições dessa área.  Nesse momento, a teoria das

probabilidades ocupa definitivamente o quadro matemático. Adotando uma

visão pascaliana, Laplace escreve ainda a obra Ensaio Filosófico sobre

Probabilidades (1825).

           O matemático Henri Poincaré (1854-1912) deu ao conceito de acaso um

enfoque moderno, relacionando-o à complexidade dos fenômenos observados,

sem, entretanto, tentar alterar os instrumentos básicos do Cálculo das

Probabilidades.

           Abaixo segue uma citação de Poincaré sobre o equilíbrio do cone,

evidenciando a limitação do determinismo de Laplace:

Se um cone repousa sobre sua ponta, nós sabemos que ele vai
tombar, mas não sabemos para que lado; nos parece que somente o
acaso vai decidir. (POINCARÉ, 1987)

           A partir desta afirmação, Poincaré faz uma avaliação sobre todas as

variáveis que podem influenciar no fenômeno em questão: a simetria do cone

em relação ao seu eixo, causas aleatórias como uma trepidação muito ligeira

ou sopro de ar. São efeitos consideráveis que não podem passar

despercebidos, e, então, dizemos que estes efeitos são devidos ao acaso (que

assim, é mais que a medida de nossa simples ignorância).

           Em 1914, Emile Borel (1871-1956), conclui sua obra Le Hasard (O

acaso), onde realiza uma axiomatização do cálculo das probabilidades.

           Em suas variadas obras sobre o assunto, retoma numerosas
considerações epistemológicas sobre a noção de Probabilidade,
assim como discorre sobre inúmeras aplicações. Com a publicação
da obra de John Maynard Keynes (1883-1946), “A Treatise on
Probability” (1921), Borel resume estas concepções em uma análise
deste livro, publicada em “Revue de Philosophie”. Destacamos que
tanto Borel quanto Keynes tratam de uma probabilidade subjetiva.
(COUTINHO, 1994, p. 24)
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           A teoria de Von Mises, que aproxima a noção de probabilidade à de

freqüência experimental, dentro de sua teoria dedutiva, supõe essencialmente

a probabilidade definida como limite de freqüências.

           Com relação à obra de Henri Lebesgue (1875-1941), a elaboração de

uma Teoria de Integração, fundamentada pela Teoria das Medidas de Borel,

colocou a Análise Matemática em uma perspectiva revolucionária, mesmo que

Lebesgue não tenha desenvolvido suas conseqüências e aplicações à Teoria

das Probabilidades.

           As hipóteses formuladas por Wilard Gibbs (1839-1903) para explicar o

movimento molecular dos gases lançaram as bases da Teoria da probabilidade

do século XX.

           Os trabalhos de Norbert Wiener (1894-1964), Henri Lebesgue e Andrei

Kolmogorov, entre outros matemáticos, serviram para aplicar leis

probabilísticas precisas na interpretação de fenômenos atômicos da física e

tiveram influência decisiva na estruturação da mecânica quântica, que estuda o

fenômeno ocorrido no interior dos átomos, onde não se pode determinar com

precisão a posição de uma partícula, mas somente a do espaço.

           O matemático russo Andrei Kolmogorov (1903-1987), iniciador da

moderna teoria matemática da probabilidade, criou para ela uma base

axiomática fundamentada na Teoria dos conjuntos.

            Kolmogorov notou que seria possível, através da associação de

probabilidade e medida, utilizar todo o conjunto de resultados conhecidos neste

domínio (devidos a Borel e Lebesgue) e, por outro lado, relegar à etapa das

aplicações o difícil problema da relação com o real. No prefácio de sua obra

Kolmogorov ressalta que seu objetivo é explicitar e sistematizar o conjunto de

axiomas que já estavam sendo utilizados, embora de forma implícita, pela

maioria dos teóricos contemporâneos do Cálculo de Probabilidades.

           O matemático Andrey Markov (ou Markoff, 1856-1922) apresenta uma

moderna teoria de base probabilista conhecida como Modelos de Markov que

representam uma ferramenta para análise de sistemas complexos que

contenham probabilidades de determinados eventos ocorrerem, baseadas em

observações e estados anteriores.

             A história da Teoria das Probabilidades é extremamente rica no sentido

de notarmos o grande número de matemáticos que pesquisaram sobre o tema,
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suas contribuições para o desenvolvimento dessa teoria e a inter-relação entre

o desenvolvimento desta teoria com os outros campos matemáticos.

Encerramos humildemente esse estudo histórico, no qual elegemos alguns

elementos para análise, conscientes de que não "esgotamos o assunto", mas

que tal estudo fundamenta e embasa nosso trabalho de pesquisa como um

todo.

3. Estudo Epistemológico

           A seguir apresentamos um levantamento de aspectos relacionados à

epistemologia do conceito de probabilidades.

           A análise epistemológica é importantíssima para o didata, pois
a identificação dos obstáculos, que ela permite, facilita a seleção,
entre as dificuldades geralmente encontradas pelo ensino ou na
aprendizagem das noções matemáticas, aquelas que são realmente
inevitáveis porque constitutivas do desenvolvimento do
conhecimento. (ALMOULOUD, 1997, p.126)

           Esse estudo tem como referência artigos do livro Enseigner les

probabilités au lycée (IREM, 1997). A seguir, estaremos destacando elementos

que consideramos pertinentes em nossa análise para o desenvolvimento de

nosso trabalho de pesquisa.

           Bernard Parzysz (PARZYSZ, 1997) no seu artigo intitulado Les

probabilités et la statisque dans le secondaire d'hier à aujourd'hui (“As

probabilidades e a estatística no ensino secundário de ontem e de hoje”),

justifica o fato do tópico probabilidades estar incluído nos programas escolares.

Em um primeiro período (1970 - 1981), segundo Parzysz:

O simples enunciado das noções dos tratados probabilísticos
colocam em evidência uma outra razão (que pode ser a mais
profunda) dessa introdução e do interesse das estruturas dos
conjuntos nas ciências, na indústria e mesmo na vida corrente.
(PARZYSZ, 1997, p. 26)

           Desse modo, ao se propor o ensino de conceitos probabilísticos,

estaremos permitindo aos alunos reinvestir todos os seus conhecimentos

relativos aos conjuntos (união, interseção, complementar, partição, etc.) assim

como aqueles conhecimentos relativos às correspondências entre os conjuntos

(relação, função, imagem recíproca, etc.). Parzysz ressalta que nesse
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momento do ensino destaca-se não o cálculo das probabilidades, mas os

espaços probabilísticos e, ainda, que a nova orientação do ensino da

matemática destaca a potência de seu aspecto dedutivo: um pequeno número

de axiomas permite obter um grande número de resultados derivados.

           Parzysz afirma que podemos destacar no processo de ensino-

aprendizagem de conceitos probabilísticos um período no qual a escolha da

apresentação para o ensino das probabilidades é toda naturalmente axiomática

(o que apresenta a vantagem de se integrar facilmente aos tipos de ensino

dogmático então em vigor). Em resumo, o estudo das probabilidades é por

várias razões incorporado ao ensino secundário, principalmente devido a:

•  seu lugar rapidamente crescente na pesquisa científica (fundamental e

aplicada);

•  sua intervenção nas situações simples da vida corrente (estudo dos

jogos do acaso, a gênese histórica dos conceitos probabilísticos)

•  possibilidade de uma apresentação axiomática;

•  possibilidade de uma retomada, nessa ocasião, dos conhecimentos

sobre a teoria dos conjuntos.

           De acordo com Parzysz, nós podemos resumir as razões que foram

levadas em conta pelos concebedores dos programas de Matemática para

incluir as probabilidades:

- uma intenção sócio-cultural: se aproximar do mundo real exterior à classe;

- uma intenção epistemológica: mostrar o papel crucial que desempenha a

Matemática no desenvolvimento das outras ciências e em todos os

domínios da vida;

- uma intenção didática: integrar ao ensino os domínios recentemente

constituídos da Matemática e igualmente fornecer um campo de aplicação a

certos conceitos teóricos.

           Em um segundo período (1981 - 1986) do ensino de probabilidades,

Parzysz nos informa  que "os novos programas apresentam-se menos

ambiciosos" (PARZYSZ, 1997, p.82) que os programas precedentes. Segundo

esses novos programas, deverá ser feita aos alunos apenas uma referência às

probabilidades, consistida na utilização (sem teoria) da fórmula de Laplace;

sendo assim, os aspectos axiomáticos dos programas anteriores cedem lugar a

uma aproximação notadamente mais pragmática.
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           Em um terceiro período (1986 - 1990), a concepção de probabilidades

subjacente aos novos programas acaba por estabelecer-se de forma mais

consistente. O estudo da “combinatória – probabilidades” – se decompõe em:

1) Organização dos dados combinatórios; enumerações;

2) Cálculo de probabilidades

           Prevalece nesse período, portanto, segundo Parzysz, a aproximação

laplaciana.

           O quarto período (1990 - ...) relacionado ao ensino de probabilidades

apresenta uma aproximação freqüentista de probabilidades: tal fenômeno é

observável notadamente no ensino francês. Os novos programas introduzem

as probabilidades, numa aproximação bem precisamente do tipo freqüentista,

de modo que a introdução da noção de probabilidade está apoiada sobre o

estudo das séries estatísticas obtidas por repetição de uma experiência

aleatória destacando-se as propriedades das freqüências e a relativa

estabilidade da freqüência de um evento dado quando essa experiência é

repetida um grande número de vezes. Parzysz afirma que os novos programas

do ensino francês propõem claramente a descoberta da noção de

probabilidade por meio da noção freqüentista e de fazer aparecer numa

seqüência de testes repetidos – e de modo fortemente pragmático – a

convergência da seqüência das freqüências observadas de um evento dado a

um limite, que será a probabilidade desse evento (Lei dos Grandes Números).

A combinatória adquire então um papel secundário, limitado ao cálculo efetivo

de certas probabilidades. Esse fenômeno observável da estabilização das

freqüências é que de certo modo, afirma a passagem do quadro estatístico ao

quadro probabilístico. Essa constatação revê um papel maior dessa

aproximação da noção de probabilidade. Ela é em seguida formalizada sob a

forma de um teorema de probabilidades, apelidado “Lei dos Grandes

Números”, dando-se uma formulação dos casos simples do teorema de

Bernoulli.

           Em nosso estudo dos livros didáticos (capítulo VI) pudemos constatar

que a proposta de uma aproximação freqüentista para o ensino de

probabilidades não vem sendo abordada em tais livros, apesar da Proposta

Curricular do Ensino de Matemática (Ensino Médio – SP) sugerir tal

abordagem: o quarto período destacado por Parzysz no ensino de
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probabilidades parece caminhar a passos lentos no Brasil. No sentido de dar

encaminhamentos a uma proposta de ensino de probabilidades com um

enfoque freqüentista, podemos citar o trabalho desenvolvido por Coutinho

(COUTINHO, 1994) no qual há um estudo da abordagem do conceito de

probabilidades por meio da concepção freqüentista.

           Parzysz conclui este estudo, afirmando que vamos assistir, então, no

desenvolvimento do ensino do conceito de probabilidades, à duas

aproximações sucessivas da noção de probabilidade:

1ª) Uma aproximação laplaciana, baseada sobre a “geometria do acaso”

descrita por Pascal. Nesse caso, a noção de probabilidade (chamada de

"probabilidade subjetiva") é determinada por considerações não experimentais.

Ela necessita de se reduzir a um universo no qual todos os eventos

elementares são equiprováveis: é uma apresentação restrita que não permite

tratar os casos, que não podem se reduzir a esse esquema. Essa aproximação

reduz o cálculo das probabilidades ao das “contagens”, destinado a aplicar a

fórmula de Laplace, onde a combinatória acaba por ocupar o lugar central.

Essa aproximação não realiza a confrontação sobre a realidade, o que é

constantemente verificável no modelo matemático. Kolmogorov levanta essa

fraqueza da aproximação laplaciana e observa que o conceito de probabilidade

matemática seria sem utilidade se não trouxesse uma concretização na

freqüência da árvore de eventos, seguida das experiências numerosas

realizadas em condições uniformes.

2ª) Uma aproximação freqüentista, baseada sobre o estudo experimental de

fenômenos aleatórios. A noção de probabilidades aparece então como limite de

uma seqüência de eventos observáveis experimentalmente. É uma

probabilidade objetiva, definida a posteriori, e que, como disse Bernoulli, é de

porte mais genérico. De fato, esse modo de proceder permite atribuir – sob

qualquer variação – uma probabilidade à realização de um evento aleatório, na

qual a "geometria do acaso" se revela insuficiente. O exemplo clássico é

aquele da “tachinha” que pode cair sobre a cabeça ou sobre a ponta, nas quais

as probabilidades de cada evento são difíceis de se avaliar por considerações

a priori.

           A seguir, realizaremos uma segunda parte de nosso estudo

epistemológico, tendo como referência o artigo de Bernard Dantal
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(DANTAL,1996) que trata do que é uma experiência aleatória e da modelização

em probabilidade.

           Vamos iniciar com a introdução de Michel Henry (HENRY, 1996) o qual

afirma que durante longos anos, no ensino de probabilidade do nível

secundário, as probabilidades foram ensinadas como aplicação da

combinatória, e as experiências aleatórias se limitando aos sorteios de acaso

das urnas ou de jogos de cartas. Segundo Henry, enquanto que num primeiro

período do ensino das probabilidades, um esboço da teoria probabilística foi

um dos objetos de ensino, os programas atuais, (notadamente os programas

franceses de ensino) vão radicalmente contra esse objetivo, destacando a

experimentação e sua descrição.

           De acordo com Henry, Levando-se em consideração os programas

atuais, é importante estar claro para alunos e professores o que é uma

experiência aleatória e, além disso, a separação entre a descrição de situações

reais e os modelos simplificados que as permitem matematizar (processo de

modelização).

           Segundo Dantal, nas propostas atuais de ensino da matemática, o

conceito de “experiência aleatória” está situado como primeira etapa da

construção de um modelo, levado em conta objetivamente de uma realidade

observada, na qual Dantal nos aponta dois casos possíveis:

•  Primeiro caso: Para que um observador decida descrever uma

experiência real sob o termo de experiência aleatória, é preciso que

após as condições da experiência:

a) O observador pense que não pode prever o resultado;

b) O observador pense poder identificar, no processo, o conjunto dos

resultados possíveis. De fato, como em toda modelização, são escolhidas as

propriedades pertinentes relativas ao experimento que se deseja modelar.  A

partir dessa escolha é que identificam-se os resultados que devem ser

considerados neste processo (modelização).

c) O observador decide a priori, seja pela observação das condições, seja por

um contingente total (aproximação de Pascal e Fermat, posição subjetiva de

Laplace) que todos os resultados possíveis são igualmente prováveis.

           Observações sobre o primeiro caso:



48

I. Essa é uma modelização que se enquadra bem a posteriori da realidade, nos

casos facilmente reprodutíveis dos jogos de acaso, nas quais as soluções são

simétricas (é a partir dessa observação que Pascal introduz o termo “geometria

do acaso”).

II. De acordo com Dantal, esse modelo é restrito, pois é preciso determinar a

priori o conjunto dos resultados possíveis. Esse fato é por outro lado

inadequado para descrever a realidade quando as soluções da experiência não

se reduzem a um sistema de casos equiprováveis.

III. Essa aproximação conduz a definição de Fermat e de Laplace de

probabilidade representada pela fórmula na qual a probabilidade de ocorrência

de um evento é dada pela razão entre o número de casos favoráveis e o

número de casos possíveis.

•  Segundo caso: para que um observador decida descrever uma

experiência real sob o termo de experiência aleatória, é necessário que,

após as condições da experiência:

ele pense que não pode prever o resultado;

ele pense que pode reproduzir a experiência um grande número de vezes em

condições semelhantes (recomeça a mesma experiência)

           Observações sobre o segundo caso:

I. A definição da palavra “semelhante” deve ser preciso.

II. Para um observador, as condições são semelhantes quando decide que as

variações das condições que não são levadas em conta não modificam as

características da experiência.

III. Isto é um trabalho histórico de Jacques Beunoulli, “Ars Conjectandi”, que

conduz à "Lei dos Grandes Números".

           Dantal conclui seu artigo dizendo que é "lamentável" o fato da noção

freqüentista de probabilidades ainda não se encontrar difundida nos programas

de ensino secundário.

           A terceira parte de nossa análise epistemológica está baseada no artigo

de Girard (GIRARD, 1996) sobre a noção de acaso e de experiência aleatória.

Segundo Girard, no senso comum, um teste aleatório é simplesmente o oposto

de uma experiência determinista, como encontramos na Física, para a qual nós

podemos determinar o que vai acontecer se conhecemos perfeitamente as

condições iniciais. Uma experiência aleatória é, portanto, uma experiência na
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qual não se pode prever os resultados, mesmo se nós repetíssemos a

experiência uma segunda vez nas mesmas condições que exprimem essa

experiência aleatória.

            Girard destaca que, em uma experiência concreta, física, real, nós não

temos jamais exatamente as mesmas condições iniciais. Por exemplo, nos não

podemos lançar um dado duas vezes do mesmo local, com a mesma rapidez, e

a mesma direção e, de qualquer modo, no mesmo tempo: as mudanças,

mesmo imperceptíveis, entre duas experiências (sobre pelo menos uma dessas

condições), conduzem a resultados diferentes. Essa é a maneira como

Poincaré define, em certos casos, o “acaso”: a grande sensibilidade às

condições iniciais.

           Nesse sentido, Girard afirma que o sucesso em um exame, o tempo que

fará amanha ou a determinação do sexo de um bebê, são fenômenos (reais)

aleatórios, isto é, dados em parte ao acaso, mesmo se o acaso que intervenha

não seja sempre claramente identificável. Mas como apreender esse acaso?

Girard nos deixa três questões:

a) Ele é o encontro de duas séries causais independentes? (no sentido de

Aristóteles ou Cournot)

b) Ele é dado à complexidade de um sistema, o que lhe causa bastante

sensibilidade às condições iniciais? (no sentido de Poincaré)

c) Não é ele o reflexo de nossa ignorância? (no sentido de Laplace)

           No próximo capítulo retomamos nossa discussão sobre a noção de

"acaso".

           Concluímos nosso estudo epistemológico tomando como referência o

trabalho desenvolvido por Coutinho (COUTINHO, 1994). De acordo com a

autora, podemos afirmar que a evolução histórica da formação do conceito de

probabilidade nos leva a observar os seguintes obstáculos:

a) a dificuldade em selecionar-se um modelo matemático adequado

para expressar a relação entre os conceitos probabilísticos e o

"mundo real";

b) os obstáculos causados pela falta de um suporte matemático

adequado, evidenciada nos estudos que antecedem o trabalho do

matemático russo Kolmogorov;
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c) os obstáculos evidenciados na resolução de questões nas quais o

caráter subjetivo (clássico) ou objetivo (freqüentista) de probabilidade

estava envolvido.

d) os obstáculos decorrentes de certos problemas onde a complexidade

da lógica combinatória estava em evidência.

             Analisando a história e a epistemologia da noção de probabilidades,

podemos notar que esses obstáculos, quando não trabalhados

adequadamente, podem reforçar concepções errôneas dos alunos.

Ressaltamos aqui, que segundo o quadro teórico desenvolvido, uma

concepção errônea é uma concepção fora do domínio de validade

estabelecido.

            Fischbein (FISCHBEIN, 1991) nos aponta o subjetivismo da

probabilidade, proposto por Bayes, o qual, muitas vezes, reforça a concepção

de que a probabilidade de um evento depende das informações obtidas sobre

esse evento, isto é, depende das informações obtidas pelo observador. Desse

modo, "constatações distintas" gerariam "probabilidades distintas" para um

mesmo evento do experimento aleatório em análise. Essa concepção

subjetivista reforça a idéia de que uma informação nova, dependendo do

sujeito, pode modificar a probabilidade do evento.

           No livro Cálculo de Probabilidades, escrito em 1908, Poincaré começa

seu primeiro capítulo afirmando que não se pode fornecer uma definição

satisfatória de probabilidade.

           Tomando como referência esse estudo histórico e epistemológico,

delineamos, juntamente com os demais elementos teóricos de nossa pesquisa,

nossa proposta de ensino evidenciada através de uma seqüência didática

(capítulo VII) a qual, englobando e integrando as visões laplaciana e

freqüentista de probabilidades, propõe uma aprendizagem de cunho mais

profundo, abrangente e significativo do conceito de probabilidades por parte do

aluno.

           Ressaltamos ainda que a análise epistemológica das noções de

experimento aleatório e acaso, constituem referências para a elaboração e

análise de nossa seqüência de ensino.
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Capítulo V

Probabilidades:
um estudo
conceitual
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Capítulo  V -  Probabilidades: um estudo conceitual

1. Introdução

           Nesse tópico, realizamos um estudo conceitual do ramo da Matemática

denominado "Teoria das Probabilidades", ressaltando as diversas formas de

concepção sobre esta teoria, destacando-se os pontos de vista laplaciano e

freqüentista de probabilidades.

           Consideramos relevante ainda, o estudo da noção de "acaso". Tal

análise não objetiva esgotar o assunto, evidentemente, mas sim apreender

elementos que embasam e complementam nosso projeto de pesquisa.

           O estudo deste capítulo forneceu elementos que deram maior densidade

e estrutura a nossa pesquisa, contribuindo de forma essencial, junto aos

demais fundamentos didáticos, para a elaboração e o aprimoramento da

seqüência didática proposta no capítulo VII.

2. Os Conceitos de Probabilidade

           Na obra "Azar y Probabilidad" (GODINO et al, 1996), podemos constatar

o apontamento de diversas formas de se conceber o conceito de

probabilidades:

•  Usos informais da probabilidade

•  A Teoria Clássica de Probabilidade

•  Teorias Lógicas

•  Probabilidade freqüentista ou empírica

•  Probabilidade Subjetiva

•  Probabilidade Formal

            Como podemos observar, existem variadas formas de se definir a

proba-

bilidade de um evento. No entanto, baseados em nosso estudo histórico e

epistemológico, observamos o enfoque, no processo de ensino-aprendizagem

a nível secundário (ensino médio), de duas vertentes principais: a clássica e a

freqüentista. Desse modo estaremos analisando estas duas últimas

concepções probabilísticas.
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2.1. A visão clássica de probabilidade: a obra de Laplace

É notável que uma ciência que começou com considerações sobre
jogos de azar pudesse ter se elevado ao nível dos mais importantes
assuntos do conhecimento. (LAPLACE, 1825)

Com efeito, foi isso o que efetivamente ocorreu com a teoria das

probabilidades, a que se refere a citação. Mas, deve-se acrescentar, a bem da

verdade, como conseqüência do gênio e do esforço de grandes matemáticos

que se dedicaram ao assunto, entre os quais o próprio autor da frase: Pierre-

Simon de Laplace (1749-1827).

A obra-prima de Laplace é o Traité de mecanique celeste, publicada ao

longo de 26 anos (1799-1825), em cinco volumes que totalizam 2000 páginas.

Reunindo as grandes descobertas até então realizadas no campo da mecânica

celeste com sua enorme contribuição ao assunto, Laplace completou o trabalho

de Newton no sentido de mostrar que todos os movimentos dos corpos do

sistema solar são dedutíveis da lei da gravitação.

A mecânica celeste contribuiu fortemente para que a teoria das

probabilidades viesse a ser uma das preocupações científicas de Laplace.

Afinal, era preciso, entre outras coisas, determinar a probabilidade de erros em

dados de observações experimentais. Mas outros tópicos, como por exemplo a

demografia, também o levaram para esse campo. Assim, de um conjunto de

memórias ligadas ao tema, a primeira de 1774, resulta em 1812 o clássico

Théorie analytique des probabilités.

Esta obra, além de reunir e sistematizar boa parte do que era previamente

conhecido sobre o assunto, traz contribuições próprias de Laplace, muitas das

quais serviram de fonte até para avanços em outros campos da matemática,

como a idéia de Função Geradora e a Transformada de Laplace. Um dos

pontos altos do livro é a aplicação da probabilidade ao método dos quadrados

mínimos, justificando a conveniência de seu uso.

           Como astrônomo, a teoria das probabilidades não era um fim para

Laplace, mas apenas um meio. Mesmo assim ele é, sem dúvida, um dos

grandes nomes desse campo que com tanto talento ajudou a criar.



54

           Laplace acreditava num determinismo absoluto: “Uma coisa não pode

começar a ser sem uma causa que a produza” e afirma que “a probabilidade é

relativa em parte à nossa ignorância, em parte aos nossos conhecimentos”.

           De acordo com Coutinho:

           Laplace desenvolveu seu modelo matemático baseando-se
em dez princípios dispostos como axiomas e definições, traduzindo
sua visão “pascaliana” e, utilizando os dois primeiros, corrigiu o
exercício de D’Alembert, “Cruz ou Cunho” ("cara ou coroa") com dois
lançamentos. Vejamos então os dois princípios.
           Primeiro princípio: (a probabilidade) é a relação entre o
número de casos favoráveis e o número de casos possíveis.
           Segundo princípio: mas isto supõe os diversos casos
igualmente possíveis. Se não o são, determina-se primeiro suas
possibilidades respectivas, cuja justa apreciação é um dos pontos
mais delicados da teoria do acaso. Então, a probabilidade será a
soma das possibilidades de cada caso favorável.
           Em seu sexto princípio, Laplace reflete sobre as
probabilidades condicionais e enuncia a fórmula impropriamente
devida a Bayes. Com Laplace e sua Teoria Analítica da
Probabilidade, tem impulso o desenvolvimento do cálculo
probabilístico que, no entanto, se deparou com os mesmos
paradoxos já existentes além de outros novos devidos à larga
utilização, pelos matemáticos, do infinito e das passagens ao limite
sem embasamento suficiente. (COUTINHO, 1994).

           A teoria das probabilidades deve mais a Laplace que a qualquer outro

matemático. Segundo Laplace, a teoria das probabilidades é apenas o senso

comum expresso em números, mas sua obra Théorie analytique mostra a mão

de um mestre da análise que conhece seu cálculo avançado.

           Entre as muitas coisas a que Laplace chamou a atenção em sua Théorie

Analytique  foi o cálculo de π através do problema da agulha de Buffon que

tinha sido praticamente esquecido por trinta e cinco anos. Esse problema é

conhecido às vezes como problema da agulha de Buffon-Laplace, pois Laplace

estendeu o problema original a um reticulado de duas coleções

perpendiculares entre si de retas paralelas eqüidistantes.

           Laplace também tirou do esquecimento o trabalho de Thomas Bayes

sobre probabilidade inversa.  Em Théorie Analytique também se encontra a

teoria dos mínimos quadrados, estudada por Legendre, juntamente com uma
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prova formal que Legendre não dera. Essa obra contém ainda a Transformada

de Laplace, muito útil no estudo das equações diferenciais.

2.2. A visão freqüentista: A lei dos Grandes Números

           Importantes campos novos da matemática, como o Cálculo, a
Geometria Analítica e a Teoria das Probabilidades, despontaram em
sua forma moderna no século XVII. Mas, obviamente, considerando
inclusive o estágio da matemática na época, de maneira incipiente e
até meio tosca. Explorar as potencialidades desses campos e
fundamentá-los seria uma tarefa longa. E já no século XVII esse
trabalho se inicia revelando nomes de grande talento matemático,
como os irmãos Jacques Bernoulli (1654-1705) e Jean Bernoulli
(1667-1748), da Basiléia, na Suíça. (BOYER, 1996, p. 306).

           Dentre as múltiplas contribuições de Jacques Bernoulli à Matemática, tal

-vez a que o tenha tornado mais conhecido seja seu livro Ars conjectandi (A

arte de conjecturar) no qual trabalhou cerca de 20 anos.

           A obra Ars conjectandi está dividida em quatro partes. Na primeira,

reproduz a breve introdução de Huygens ao assunto. A segunda é um

apanhado geral dos resultados básicos sobre permutações e combinações.

Nela figura inclusive a primeira demonstração correta (por indução) do teorema

binomial para expoentes positivos. A terceira parte da obra apresenta 24

problemas sobre jogos de azar muito populares na época. A última termina

com o célebre “Teorema de Bernoulli” ou “Lei dos grandes números” (Jacques

não viveu para incluir nela as aplicações à economia e à política que tinha em

vista).

           A terceira e a quarta partes da Ars conjectandi são dedicadas

principalmente a problemas que ilustram a teoria das probabilidades. Em nosso

estudo histórico, pudemos observar como Bernoulli apresenta a definição

freqüentista de probabilidades (capítulo IV – p.38), a "Lei dos Grandes

Números" de Bernoulli, que em linguagem moderna pode ser traduzida por:

            "Se p é a probabilidade de um evento, se m é o número de
ocorrências do evento em n experiências, se ∈∈∈∈  é um número positivo
arbitrariamente pequeno, e se P é a probabilidade de que a
desigualdade | m/n – p | < ∈∈∈∈  esteja satisfeita, então lim P = 1."
(B0YER, 1996, p. 308)
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           Convém salientar ainda que à Ars conjectandi está anexado um longo

artigo sobre séries infinitas.

3. A noção de acaso

            O discurso apresentado a seguir tem como referência o trabalho de

Ronald Entler, A definição do Acaso (ENTLER, 1997).

           A complexidade do conceito de acaso já pode ser deduzida da

quantidade de palavras que surgem em nosso cotidiano e que se relacionam

ou se confundem com ele: sorte, azar, coincidência, acidente, contingência,

indeterminação, destino, causa fortuita, aleatoriedade.

           Segundo Entler:

(...) definir tais palavras não é um bom caminho para o acaso, pois
suas relações são obscuras, elas não se complementam e nem
necessariamente se assemelham. Não são categorias de acaso: não
podemos dizer que há acasos do tipo azar, do tipo coincidência,
acidente, pois são definições que partem de bases distintas. Esses
termos podem às vezes cumprir o papel de sinônimo do acaso sem
necessariamente serem sinônimas entre si. Ao contrário, podem ser
antônimas, como o sentido recorrente de sorte e azar que temos na
língua portuguesa. E alguns deles, ora afirmam, ora negam o acaso.
Quando se diz alguma coisa é obra do destino, pode-se estar
querendo dizer que é um produto de um jogo de forças imprevisíveis
da natureza, de cruzamentos não necessários, acidentais. Uma
afirmação do acaso. Mas pode ainda referir-se a algo que já estava
escrito, previsto num roteiro minuciosamente traçado, do qual não se
pode escapar. Negação do acaso. (ENTLER, 1997, p. 2)

           De acordo com Entler, é bastante nítido como o acaso assume com

freqüência, e cada vez mais, o centro de debates da filosofia, da matemática,

da física, da biologia. Mas, mesmo no interior de cada uma dessas disciplinas,

estamos longe de poder observar um consenso sobre o significado desse

termo.

           Se buscarmos a síntese, o que todas as suas definições parecem ter em

comum, algo que, portanto, pode lhe definir uma essência, é o fato de que o

acaso é sempre denominado a partir da impossibilidade de localizar as

determinações de um fenômeno. Daí, outros fatores decorrem: a

imprevisibilidade desse fenômeno, a falta de controle sobre ele, etc. Mas
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quando as várias disciplinas que abordam o acaso, ou ainda, quando nosso

julgamento cotidiano afirma essa impossibilidade de localização das

determinações, pode-se estar afirmando coisas distintas sobre o processo

fenomenológico: as causas do fenômeno são desconhecidas, as causas do

fenômeno são desconexas, ou o fenômeno não possui causa.

           De acordo com Entler:

Estas três situações sintetizam não propriamente classes distintas de
fenômenos, mas três fenomenologias, três posições epistemológicas,
pois veremos que dizem respeito à legitimidade do conhecimento
que se pode ter sobre tal fenômeno que se chama acaso. (ENTLER,
1997)

3.1. Acaso como desconhecimento das causas

           Existe um princípio básico da filosofia que, em geral, não temos muita

dificuldade para intuir, que é o de que todo efeito tem uma causa. E se algo

imprevisto ocorre, posso denominar o acaso sem que isso signifique que o

fenômeno escapou às determinações que regem o universo. Aqui, o acaso diz

respeito a um lapso do conhecimento e não da natureza, como diz o

matemático Émille Borel: “o acaso é apenas o nome dado a nossa ignorância”.

3.2. Acaso como cruzamento de séries causais independentes

           Uma série causal é a cadeia de causas e efeitos interligados: um

fenômeno determina um outro, que determina um outro, e juntos eles

constituem uma série causal. Dentro dela, pode-se localizar as razões da

existência de cada fenômeno, isto é, podemos dizer que cada fenômeno é

“necessário”.

            Duas séries são independentes uma da outra quando falta um elo de

determinação entre os fenômenos que compõem cada uma delas: hoje tem

eclipse da lua, e furou o pneu de um carro; são fenômenos desconexos. Ou

seja, não se pode observar numa série nada que possa ter determinado uma

ação sobre a outra. No entanto, elas podem se cruzar no tempo e no espaço,

determinando em conjunto um novo fato. Esta noção de acaso foi elaborada

pelo matemático Antoine Augustin Cornout.
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3.3. Acaso como ausência de causas

           A ausência de causas parece ser o significado mais corriqueiro do

acaso. Quando alguém diz que algo aconteceu por acaso, quer dizer, ainda

que pouco refletidamente, que não há um "por quê" a ser considerado. Ainda

que esta definição pareça conter o significado literal de acaso, ela corresponde

também à situação mais difícil de compreender no âmbito de nossa natureza.

Como pode haver um fenômeno sem causa?

           Uma descrição clássica desse acaso absoluto aparece no pensamento

do filósofo romano Lucrécio.

           O físico francês Rémy Lestienne (LESTIENNE, 1993), aponta no

pensamento de uma série de teóricos esse acaso absoluto: “o acaso, por

definição, recusa todo recurso a um antecedente: podem ser ditos casuais, em

sentido estrito, apenas os eventos que não são determinados por nenhuma

causa”.

           Segundo Lestienne, esse acaso absoluto se manifesta com mais clareza

na física quântica. A teoria quântica parte do princípio de que certos

comportamentos das partículas subatômicas não podem ser medidos com

precisão e, assim, adota ferramentas probabilísticas para descrevê-los.

           A organização deste capítulo de nossa pesquisa tem como objetivo

fundamental fornecer elementos de ordem conceitual ao desenvolvimento de

nossa pesquisa. Pudemos analisar neste estudo as duas concepções

probabilísticas eleitas como tema de nossa dissertação.

           Além do fato mencionado acima, o estudo sobre as diferentes

concepções de acaso, nos permitiu uma apreensão mais significativa deste

fenômeno, possibilitando uma forma de trabalho fundamentada em nossa

seqüência de ensino – apresentada no capítulo VII.
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Capítulo VI

Estudo do objeto
"probabilidades"

no ensino
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Capítulo VI - Estudo do objeto "probabilidades" no ensino

1. Introdução

           Nosso estudo está baseado na análise do objeto matemático tomado

como tema de nosso trabalho, isto é, o conceito de probabilidade. Realizamos

uma análise da Proposta Curricular para o Ensino de Matemática do Estado de

São Paulo (2º grau – ensino médio), análise dos Parâmetros Curriculares

Nacionais (PCN) – Ensino Médio, análise de seis livros didáticos selecionados

e análise das concepções dos alunos acerca do conceito de probabilidades por

meio da aplicação e análise de um teste piloto – o qual será analisado no

capítulo VII.

2. As Probabilidades na Proposta Curricular para o Ensino de Matemática

do Estado de São Paulo – Ensino Médio

           Neste tópico, procuramos analisar a Proposta Curricular para o Ensino

de Matemática (SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, 1992) no que diz

respeito às sugestões e formas de abordagem das noções probabilísticas

apresentadas neste meio didático.

           Segundo a Proposta Curricular:

Assim como na Análise Combinatória, também em Probabilidades,
os problemas constituem a parte central do curso. Os problemas
aparecem em grande número e estão graduados de acordo com o
grau de complexidade das idéias que pretendemos trabalhar com os
alunos.  De acordo como essa proposta, os problemas colocados aos
alunos poderão desempenhar uma dupla função: servem como ponto
de partida para as discussões sobre as primeiras noções envolvidas
nas quais os alunos deverão ter condições de discuti-los livremente,
de propor resoluções, as mais informais possíveis para,
paulatinamente, orientados pelo professor, sistematizarem tais idéias
e aperfeiçoarem a linguagem utilizada. (SECRETARIA DO ESTADO
DA EDUCAÇÃO, Proposta Curricular para o Ensino de Matemática,
São Paulo,1992, p. 137)

           Um aspecto interessante que a proposta curricular ressalta é que a

visão intuitiva de probabilidade deve servir de guia nas resoluções dos

problemas, como no início do tratamento de um conceito:
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Definições e propriedades só aparecem no decorrer do trabalho com
os conceitos, após sua compreensão e a partir de situações-
problema que sejam concretas para os alunos. Inicialmente a
linguagem de conjuntos é evitada o máximo possível, tentando
garantir, antes de tudo, a compreensão das idéias fundamentais e,
só no final do curso, lança-se mão dela, se for necessário e
adequado à clientela a que se destina o curso. (SECRETARIA DO
ESTADO DA EDUCAÇÃO, Proposta Curricular para o Ensino de
Matemática, São Paulo,1992, p. 137)

           A Proposta Curricular nos informa que os conteúdos desenvolvidos em

Análise Combinatória não são pressupostos no trabalho com Probabilidade.

           Com relação aos problemas sugeridos na Proposta Curricular, a maior

parte deles trata de situações relacionadas à sorte nos jogos de dados,

baralhos, bolas coloridas, papeizinhos numerados, lotos e moedas:

Os alunos devem ser organizados para realizar, às vezes, dezenas
de experimentos repetidos (...), de modo que se possa validar os
resultados dos problemas propostos, ou sugerir procedimentos de
resolução. A intuição é uma medida que, às vezes, falha, e deve ser
contestada à vista dos cálculos, que visam o estudo da
Probabilidade. (SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO,
Proposta Curricular para o Ensino de Matemática, São Paulo, 1992,
p. 138)

           A Proposta Curricular sugere que, para os objetivos de ensino serem

atingidos, adote-se um trabalho inicial com freqüência relativa de eventos, na

medida do possível experimental, vinculado às expectativas intuitivas dos

alunos. Desse modo, a abordagem inicial de probabilidade de um evento num

espaço amostral qualquer, está vinculada às propriedades de sua freqüência

relativa. Posteriormente, este estudo toma um caráter independente da

experimentação e restringe-se a espaços amostrais finitos e equiprováveis.

            A seguir, apresentamos dois quadros de referência organizados para

análise da Proposta Curricular (SÃO PAULO, Proposta Curricular para o

Ensino de Matemática, 1992, p. 136 até p. 172), no que diz respeito à

introdução ao conceito de probabilidades.
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Quadro 1 – Critérios para Análise da Proposta Curricular

Critério Descrição do critério
A Sugere a abordagem da noção a partir de situações-problema para em
 seguida formalizar ou definir esta noção.
B Sugere atividades (testes, exercícios) para complementar a noção estu-
 dada.
C Sugere a abordagem da noção a partir de uma definição para,  em  se-
 guida, dar continuidade ao estudo através de exemplos e exercícios.
D Apresenta a noção, mas não sugere  qualquer tipo de atividade para a
 abordagem em aula.
E Não sugere a abordagem da noção.

           Os critérios para análise da Proposta Curricular, apresentados no

"Quadro 1", têm como objetivos constatar a forma como estão sendo

sugeridas as noções probabilísticas apresentas no "Quadro 2". Pensamos

que tais critérios podem, possivelmente, dar encaminhamentos à uma análise

sobre o modo como as sugestões de abordagem do campo probabilístico estão

sendo propostas.

Quadro 2 – Noções probabilísticas analisadas

Noção Descrição da noção

1 Introdução à Teoria das Probabilidades

2 Tipos de Experimento: Aleatórios e Determinísticos

3 Experimentos Aleatórios

4 As Características de um Experimento Aleatório

5 A Noção de Acaso

6 Espaço Amostral

7 Evento

8 Tipos de Eventos: Elementares, Certos, Impossíveis, Complementares e

  Mutuamente Exclusivos

9 Tipos de Espaço Amostral: Equiprováveis e Não-Equiprováveis

10 A Definição Freqüentista de Probabilidade

11 A Definição Laplaciana (clássica) de Probabilidade

12 Noções da História da Teoria das Probabilidades

         As noções probabilísticas apresentadas no "Quadro 2" constituem as

noções as quais consideramos integrantes de uma "introdução ao conceito

de probabilidades" visto que:

•  são as noções preliminares no estudo da Teoria das Probabilidades;
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•  são as noções as quais permeiam todo o campo probabilístico;

•  são as noções as quais, integradas a uma proposta de ensino,

conduzirão à definição de probabilidade.

           Tendo como referência os quadros 1 e 2, elaboramos um quadro de

análise da Proposta Curricular :

Quadro 3: Análise da Proposta Curricular

Critério\noção 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A      x x   x   
B       x  x    
C        x    x  
D x  x x       x
E  x   x     x    

           A Proposta Curricular apresenta uma introdução ao estudo da Teoria

das Probabilidades: um breve resumo histórico e citações de algumas

aplicações da teoria. Entretanto, como podemos constatar no quadro 3, a

Proposta Curricular não sugere que, no desenvolvimento da teoria com os

alunos, tal introdução ocorra, tão pouco sugere atividades nesse sentido.

           Com base no quadro 3 podemos verificar que a Proposta Curricular não

sugere a abordagem de algumas noções as quais, com base em nosso estudo

histórico, epistemológico e conceitual, constituem os alicerces da teoria

probabilística:

a) Os tipos de experimento (aleatórios e determinísticos), destacando-se os

experimentos aleatórios, objetos de estudo da teoria das probabilidades;

b) As características de um experimento aleatório

           A Proposta Curricular apresenta um comentário sobre os experimentos

aleatórios e suas características, no entanto, não apresenta qualquer

comentário sobre os outros tipos de experimentos, ou seja, os experimentos

determinísticos. Também não há sugestões de abordagem destas noções no

trabalho com os alunos. Resumindo, não há atividades que tratam:

•  dos tipos de experimentos: aleatórios e determinísticos

•  das características de um experimento aleatório;

c) A noção de Acaso
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           A partir da existência do acaso surgem os experimentos aleatórios e é a

partir da ocorrência desse fenômeno (o acaso) que existe a aleatoriedade em

determinadas experiências. Tendo como referência os experimentos nos quais

o acaso impera (os experimentos aleatórios), surge então a teoria das

probabilidades.

           Na Proposta Curricular não há qualquer referência à noção de acaso,

tão pouco a sugestão de atividades que apresentem tal noção.

           Em relação ao desenvolvimento dos conceitos de espaço amostral e

evento, a Proposta Curricular sugere o seu estudo a partir de atividades para

em seguida estabelecer a formalização. Há um total de seis "exemplos" assim

distribuídos:

Quadro 4 – Espaço amostral e evento na Proposta Curricular

Critério\Conceito Espaço Amostral Evento
Introdução ao conceito 1 1

Complementos sobre o conceito 2 2

           Os tipos de eventos aparecem "distribuídos" ao longo da Proposta: não

há sugestão de um subtópico "tipos de eventos". Também não constatamos a

presença de atividades complementares para a abordagem desta noção.

           A Proposta Curricular apresenta, a partir de uma atividade, os chamados

espaços amostrais equiprováveis. Entretanto, não constatamos (conforme

podemos observar no "quadro 3"):

•  referências aos espaços amostrais não-equiprováveis;

•  atividades que tratam dos tipos de espaço amostral: equiprováveis e

não-equiprováveis.

           Tendo em vista a visão freqüentista de probabilidades, a Proposta

Curricular inicia o estudo realizando uma breve citação sobre a regularidade

estatística:

Trataremos agora, mais particularmente, de uma das propriedades
que caracterizam um experimento aleatório: a regularidade
estatística que se alcança ao repetirmos um experimento desse tipo
um grande número de vezes. (SECRETARIA DO ESTADO DA
EDUCAÇÃO, Proposta Curricular para o Ensino de Matemática, São
Paulo, 1992, p. 146-147.)
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           Em seguida, partindo de uma atividade, a Proposta Curricular sugere

que os alunos determinem a freqüência relativa do evento "cara" no

lançamento de uma moeda.

           Realizado o estudo da noção freqüentista de probabilidade, a Proposta

Curricular cita os espaços amostrais equiprováveis e propõe a definição

(clássica) de probabilidades.

           Após este estudo inicial o qual chamamos em nossa pesquisa de uma

"introdução ao conceito de probabilidades", a Proposta Curricular prossegue

suas orientações sobre os demais aspectos da teoria probabilística, aspectos

os quais nosso trabalho de pesquisa não abrange, como por exemplo:

"probabilidade de eventos complementares", "probabilidade da união de

eventos", "probabilidade condicional", etc.

           Essa análise da Proposta Curricular para o Ensino de Matemática

(Ensino Médio – SP), nos permitiu observar quais as orientações sugeridas

neste meio didático, bem como estabelecer uma comparação com os livros

didáticos (exposta mais adiante, neste capítulo) no que diz respeito à forma de

abordagem de todo o campo conceitual que o ramo probabilístico envolve.

3. As Probabilidades nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o

Ensino Médio

           Os PCN destacam aspectos importantes relacionados aos

conhecimentos de Matemática:

À medida que vamos nos integrando ao que se denomina uma
sociedade da informação crescente globalizada, é importante que a
Educação se volte para o desenvolvimento das capacidades de
comunicação, de resolver problemas, de tomar decisões, de fazer
inferências, de criar, de aperfeiçoar conhecimentos e valores, de
trabalhar cooperativamente. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO
DESPORTO, Parâmetros Curriculares Nacionais, Brasil, 1999, p.
251)

           Segundo os PCN, a Matemática no Ensino Médio tem um valor

formativo, que ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, porém

também desempenha um papel instrumental, pois é uma ferramenta que serve
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para a vida cotidiana e para muitas tarefas específicas em quase todas as

atividades humanas:

(...) Nesse sentido, é preciso que o aluno perceba a Matemática
como um sistema de códigos e regras que a tornam uma linguagem
de comunicação de idéias e permite modelar a realidade e interpretá-
la. Assim, os números e a álgebra como sistemas de códigos, a
geometria na leitura e interpretação do espaço, a estatística e a
probabilidade na compreensão de fenômenos em universos finitos
são subáreas da Matemática especialmente ligadas às aplicações.
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, Parâmetros
Curriculares Nacionais, Brasil, 1999, p. 251 –252.)

           Os PCN destacam ainda que:

 As habilidades de descrever e analisar um grande número de dados,
realizar inferências e fazer predições com base numa amostra de
população, aplicar as idéias de Probabilidade e combinatória a
fenômenos naturais e do cotidiano são aplicações da Matemática em
questões do mundo real que tiveram um crescimento muito grande e
se tornaram bastante complexas. Técnicas e raciocínios estatísticos
e probabilísticos são, sem dúvida, instrumentos tanto das Ciências
da Natureza quanto das Ciências Humanas. Isto mostra como será
importante uma cuidadosa abordagem dos conteúdos de contagem,
estatística e probabilidade no Ensino Médio, ampliando a interface
entre o aprendizado da Matemática e das demais ciências e áreas”.
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, Parâmetros
Curriculares Nacionais, Brasil, 1999, p. 257.)

           Podemos notar, de acordo com os PCN, a importância do estudo da

Probabilidade e das suas aplicações. De acordo com o que consta nos

Parâmetros, os conceitos matemáticos que dizem respeito a conjuntos finitos

de dados ganham também papel de destaque para as Ciências Humanas e

para o cidadão comum, que se vê imerso numa enorme quantidade de

informações de natureza estatística ou probabilística.

           Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino da Probabilidade

aparece inserido no bloco de conteúdos denominado “Tratamento das

Informações”, o qual é justificado pela demanda social e por sua constante

utilização na sociedade atual, pela necessidade de o indivíduo compreender as

informações veiculadas, tomar decisões e fazer previsões que influenciam sua

vida pessoal e em comunidade. Nesse bloco, além das noções de estatística e

probabilidade, destacam-se também as noções de combinatória.
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           Os PCN consideram que tais assuntos possibilitam o desenvolvimento

de formas particulares de pensamento e raciocínio, envolvendo fenômenos

aleatórios, interpretando amostras, fazendo inferências e comunicando

resultados por meio da linguagem estatística.

           Ressaltam também que o estudo desses temas desenvolve, nos

estudantes, certas atitudes que possibilitam o posicionamento crítico, o fazer

previsões e o tomar decisões. Acreditam que tratar essas questões, durante o

Ensino Médio, seja necessário para a formação dos alunos.

           Pudemos constatar nos PCN orientações gerais sobre o ensino de

probabilidades que certamente podem contribuir no processo de ensino

aprendizagem do conceito de probabilidade. No entanto, salientamos o fato de

não haver qualquer tipo de sugestão mais "objetiva", como por exemplo, uma

atividade, ou uma proposta de desenvolvimento das noções probabilísticas.

4. As Probabilidades nos Livros Didáticos

           Neste tópico, procuramos realizar uma análise de seis livros didáticos

com o intuito de constatar como é proposto o desenvolvimento do conceito de

probabilidades nestes meios didáticos.

           Existem inúmeros livros didáticos disponíveis, o que muitas vezes

dificulta a seleção para uma análise em um trabalho de pesquisa. Entretanto,

optamos por realizar uma pesquisa com cinco professores de Matemática da

"E.E. Profª Sumie Iwata", visto que foi este o local onde aplicamos um Teste

Piloto para avaliação das concepções dos alunos (conforme analisaremos mais

adiante, no capítulo VII) e desenvolvemos uma Seqüência Didática (também

analisada no capítulo VII) para o conceito de probabilidades. Por meio desta

pesquisa, solicitamos que cada professor indicasse dois livros didáticos de sua

preferência (nos quais o conceito de probabilidades fosse abordado). Entre os

livros apontados pelos professores, selecionamos os seis mais indicados.

Dessa forma, pensamos poder estabelecer uma comparação mais coerente

entre os livros didáticos, o teste piloto e nossa seqüência de ensino, inclusive

pelo fato de alguns dos livros didáticos selecionados serem utilizados pelos

professores que atuam nessa escola.

           A seguir apresentaremos um quadro contendo informações

bibliográficas dos seis livros didáticos selecionados.
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Quadro 1 – Bibliografia dos Livros Didáticos

N° do
Livro Autor(es) Obra Editora/Ano

I Manoel Jairo Matemática para Scipione

 BEZERRA o E.M., vol. único 2001-SP

II Paulo Curso Prático de Moderna

 BUCCHI Matemática,vol.2 2000-SP

III Luiz Roberto Matemática: Contexto Ática

 DANTE e Aplicações,vol.2 2000-SP

IV GENTIL,MARCONDES Matemática para o Ática

 GRECO,BELLOTO 2° grau 1996-SP

V GIOVANI,BONJORNO Matemática FTD

 GIOVANI JR. Fundamental,vol.único 1996-SP

VI BONGIOVANNI, Matemática e Ática

 VISSOTO, LAUREANO Vida, vol .2 1993-SP

           Tendo em vista toda a análise histórica, epistemológica e conceitual da

Teoria das Probabilidades e como base nossa fundamentação teórica,

estabelecemos um conjunto de noções que compõem o campo conceitual

probabilístico. A seguir indicamos em um quadro, as noções que utilizamos

para análise da Proposta Curricular.

Quadro 2 – Noções probabilísticas

Noção Descrição da noção

1 Introdução à Teoria das Probabilidades

2 Tipos de Experimento: Aleatórios e Determinísticos

3 Experimentos Aleatórios

4 As Características de um Experimento Aleatório

5 A Noção de Acaso

6 Espaço Amostral

7 Evento

8 Tipos de Eventos:Elementares, Certos, Impossíveis,  Complementares

 e Mutuamente Exclusivos

9 Tipos de Espaço Amostral: Equiprováveis e Não-Equiprováveis

10 A Definição Freqüentista de Probabilidade

11 A Definição Laplaciana (clássica) de Probabilidade

12 Noções da História da Teoria das Probabilidades



69

           Ressaltamos que, tendo como referência o estudo efetuado até o

momento, consideramos as doze "noções" indicadas no quadro anterior

(Quadro 2 – Noções Probabilísticas) como constitutivas de uma introdução ao

conceito de probabilidades.

           A seguir indicamos um outro quadro com alguns critérios para análise

dos livros didáticos do "Quadro 1" tendo como referência as noções

apresentadas no "Quadro 2". Pensamos que tais critérios possibilitem, até certo

modo, dar encaminhamentos à uma análise dos livros didáticos selecionados.

Tal quadro também foi utilizado na análise da Proposta Curricular.

Quadro 3 – Critérios para análise dos livros didáticos

Critério Descrição do critério

A Sugere a abordagem da noção a partir de situações-problema para em

 seguida formalizar ou definir esta noção.

B Sugere atividades (testes, exercícios) para complementar a noção estu-

 dada.

C Sugere a abordagem da noção a partir de uma definição  para  em  se-

 guida dar continuidade ao estudo através de exemplos e exercícios.

D Apresenta a noção, mas  não  sugere  qualquer tipo de atividade para a

 abordagem em aula.

E Não sugere a abordagem da noção.

           Com o intuito de dar maior objetividade a nossa análise elaboramos

um outro quadro no qual analisamos como as noções probabilísticas

(propostas no quadro 2) são abordadas, segundo os critérios estabelecidos (

no quadro 3), nos livros didáticos selecionados (indicados no quadro 1).
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Quadro 4 – Análise dos livros didáticos

Livro\noção 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I D D D E E C,B C,B D E* E C,B E

II E D D D E C,B C,B C E* E C,B D

III D E** D E E C,B C,B C E* E C,B D

IV D D D E E C,B C,B C E*** E C,B D

V D D D D E C,B C,B C E E C,B E

VI D E** D E E C,B C,B C E* E C,B E

* aborda apenas os espaços amostrais equiprováveis sem apresentação de

qualquer atividade;

** aborda apenas os experimentos aleatórios sem qualquer referência aos

experimentos determinísticos;

*** há a seguinte citação: "experimento aleatório equiprovável".

           O quadro anterior (quadro 4), apresenta na primeira coluna o número

dos livros apresentados no quadro 1; na primeira linha aparecem os números

das noções estabelecidas como componentes do campo conceitual

probabilístico indicadas no quadro 2; as letras que aparecem completando o

quadro representam os critérios de análise estabelecidos no quadro 3.

           Observando o quadro 4 podemos notar que entre os seis livros didáticos

analisados não há nenhum que apresente o critério "A" (quadro 3), isto é, entre

os livros selecionados nenhum apresenta noções probabilísticas a partir de

uma situação-problema ou atividade. Os conceitos de análise "C", "D" e "E"

praticamente prevalecem em todo o quadro 4.

           Em nossa análise dos livros didáticos pudemos observar que, em geral,

a introdução à Teoria das Probabilidades é feita através de um texto contendo

elementos da história das probabilidades, sem atividades relacionadas

conforme podemos constatar no quadro 4. Os tipos de experimentos aleatórios

são apresentados através de exemplos, sem qualquer atividade; e ainda, dois

dos livros analisados não apresentam qualquer referência aos experimentos

determinísticos.
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           Os experimentos aleatórios são exemplificados por todos os livros

didáticos e quatro entre os seis livros não apresentam referências às

características de tais tipos de experimentos.

           A noção de acaso é unamidade: nenhum dos livros didáticos cita, ou

propõe qualquer atividade sobre tal noção.  Os conceitos de espaço amostral e

evento são abordados através da terna "definição-exemplo-exercício".

           Os tipos de eventos são definidos e exemplificados sem a proposta de

atividades (testes, exercícios, etc). Outro fato que ressaltamos é que nenhum

dos livros se reporta aos espaços amostrais não-equiprováveis: a proposta é a

equiprobabilidade do espaço e a definição laplaciana de probabilidades. Dessa

forma não observamos referências aos espaços amostrais não-equiprováveis,

tão pouco à visão freqüentista de probabilidades.

           O quadro 4, resultado da análise dos seis livros didáticos nos aponta,

em suma,  as formas de abordagem do conceito de probabilidades presentes

nestes meios didáticos. Este estudo permitiu-nos identificar como estão sendo

propostas as noções probabilísticas que selecionamos como integrantes do

campo conceitual probabilístico. Tal estudo forneceu elementos importantes

para o estabelecimento de nossa problemática de pesquisa, apresentada no

capítulo II.

          O estudo destes três meios didáticos (Proposta Curricular, Parâmetros

Curriculares Nacionais, Livros Didáticos) nos indica como a introdução ao

conceito de probabilidades vem sendo sugerida. Segundo o fenômeno da

Transposição Didática de Yves Chevallard, os meios didáticos constituem a

etapa do fenômeno denominada "objetos a ensinar". Temos ainda duas fases

que permeiam o fenômeno da transposição didática:

•  saber ensinado: trata-se do saber gerenciado e transmitido pelo

professor aos alunos;

•  saber disponível: é o saber que o aluno já apreendeu e tem como

disponibilizá-lo para novas aprendizagens.

           No capítulo VII, procuramos analisar, por meio da aplicação e análise de

um Teste Piloto, o "saber disponível" dos alunos no que diz respeito à

introdução ao conceito de probabilidades.
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Capítulo VII

A Fase
Experimental: o
Teste Piloto e a

Seqüência
Didática
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Capítulo VII – A Fase  Experimental: o Teste Piloto e a

Seqüência Didática

1. O Teste Piloto

1.1. Objetivos

           Com o intuito de efetuarmos uma análise sobre as concepções dos

alunos, realizamos a elaboração, aplicação e análise de um Teste Piloto, com o

qual procuramos constatar se os alunos:

•  apresentavam conhecimentos sobre os principais aspectos da

história da probabilidades;

•  possuíam noções sobre o fenômeno denominado "acaso";

•  compreendiam o que é um experimento aleatório e o que é um

experimento determinístico;

•  conheciam e compreendiam o que é um espaço amostral

equiprovável e um espaço amostral não equiprovável;

•  compreendiam o que é um evento e identificavam os tipos de

eventos;

•  conheciam a noção laplaciana de probabilidade;

•  conheciam a noção freqüentista de probabilidade;

            Além dos objetivos citados acima, destacamos ainda o fato de, tendo

em vista os elementos apresentados na análise a priori dos teste piloto,

realizarmos um levantamento de dados de pesquisa pertinentes, baseados na

análise a posteriori deste teste. Tais dados constituiram elementos importantes

para o direcionamento de nossa proposta de ensino.

1.2. Breve Relato do Teste Piloto

           O teste piloto contendo 13 questões foi aplicado em uma turma de 43

alunos (freqüentes) da terceira série do ensino médio (3° A) do período

matutino da "E.E. Sumie Iwata". Segundo entrevista que realizamos com o

professor de Matemática da turma, para se introduzir o conceito de
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probabilidades foi adotada uma abordagem durante aproximadamente 10

aulas, realizada entre março e abril de 2001.

           Este teste foi aplicado no dia oito de maio de 2001, terça-feira, das 7:00

às 10:00, tendo, portanto, um tempo máximo de 3 horas de duração.

           Os alunos, individualmente, receberam o caderno de questões (na forma

de xerox) e após a leitura de cada questão em conjunto com o professor

aplicador do teste, iniciaram a resolução das questões.

           É importante salientarmos que o professor da turma (3° A) já havia

avisado previamente os alunos sobre a realização do teste, informando-os

ainda que a participação e o envolvimento comporiam a avaliação do bimestre.

Esse fato, deve ter gerado um comprometimento maior por parte dos alunos na

resolução das questões, resultando em um aspecto positivo para nossa

pesquisa.

           Os alunos foram orientados verbalmente a não rasurarem as questões

do tipo "teste" (com alternativas), pois não colocamos tal observação escrita no

teste.

           Uma "tachinha" foi apresentada aos alunos pelo professor apenas com o

intuito de que os alunos identificassem o tipo de objeto em estudo proposto na

questão 13 e assim, não deixassem de responder a questão alegando

desconhecimento do objeto (a "tachinha"). Feitas essas observações iniciais,

os alunos realizaram o teste sem o fornecimento de outros tipos de

informações por parte do professor.

           A seguir, dividimos nossa análise das concepções dos alunos em duas

etapas. Na primeira, realizaremos uma breve análise a priori do teste piloto,

evidenciando as questões que o integraram e as formas de cada questão. Na

segunda etapa, organizamos uma análise a posteriori do teste piloto,

destacando os principais resultados do teste, tendo em vista nossa análise a

priori como também as análises da Proposta Curricular, PCN e livros didáticos.

1.3. Análise a priori do Teste Piloto

           Tomando como referência os objetivos explicitados anteriormente,

elaboramos um teste piloto envolvendo 13 questões que tratam de elementos

que compõem o processo de introdução ao conceito de probabilidades. A
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seguir apresentamos um quadro no qual indicamos o tema probabilístico

proposto em cada questão:

Quadro 1 – Temas das questões do Teste Piloto

Questão Tema da questão

1 Noções históricas da Teoria das Probabilidades

2 A Noção de Acaso

3 Experimentos Aleatórios

4 Experimentos Determinísticos

5 Espaço Amostral

6 Evento

7 Tipos de Eventos

8 Definição de um Espaço Amostral Equiprovável

9 Exemplo de um Espaço Amostral Equiprovável

10 Definição de um Espaço Amostral Não-equiprovável

11 Exemplo de um Espaço Amostral Não-equiprovável

12 A Visão Laplaciana de Probabilidades

13 A Visão Freqüentista de Probabilidades

           As questões propostas no teste piloto não são da forma "O que é X?" ou

"Defina Y". Não propomos interrogações diretas sobre a noção a qual

pretendemos verificar se os alunos apresentam conhecimento. Pelo fato de

termos como objetivo a identificação de "saberes disponibilizados" pelos

alunos, optamos por questões que apresentam explanações sobre as noções

em questão: dessa forma os alunos poderiam ler e quando possível "retomar"

noções probabilísticas estudadas no 1° bimestre de 2001, conforme entrevista

realizada com o professor de Matemática da turma (3° A).

           A seguir apresentamos um esquema no qual disponibilizamos as formas

(ou tipos) das questões selecionadas, tendo em vista os elementos descritos

no parágrafo anterior.
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Quadro 2 – Formas das questões do Teste Pitoto

Questão Forma da questão
1 Associar (5 itens a 7 itens)
2 Assinalar  e Justificar (6 itens)
3 Teste (5 alternativas)

4 Teste (5 alternativas)
5 Teste (5 alternativas)
6 Teste (5 alternativas)

7 Associar (5 itens)
8 Teste (5 alternativas)
9 Teste (5 alternativas)

10 Teste (5 alternativas)
11 Teste (5 alternativas)
12 Cálculo da probabilidade; 2 testes (5 alternativas cada)

13 Explicar o procedimento; 2 testes (5 alternativas cada)

           As questões do teste piloto encontram-se no "Anexo" deste trabalho de

pesquisa.

1.4. Avaliação geral do teste piloto

           A seguir apresentamos uma avaliação geral do teste piloto. Estamos

propondo um resumo dos resultados do teste piloto, pois uma parte das

situações propostas é parte integrante de nossa seqüência de ensino – capítulo

VII.

           Desse modo, optamos por um relato sucinto, no qual apresentamos os

principais resultados observados na aplicação do teste.

           A seguir apresentamos um gráfico com o desempenho dos alunos por

questão.
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Análise geral do Teste Piloto

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N° da questão

P
e

rc
e

n
tu

a
l 

d
e

 a
lu

n
o

s
 q

u
e

 a
c

e
rt

a
ra

m
 a

 
q

u
es

tã
o

* Nas questões 1, 2, 7, 12 e 13 consideramos como "questão correta" o caso

em que o aluno fez corretamente toda a questão.

           A análise do teste piloto permitiu-nos constatar que, possivelmente, as

propostas para o ensino de probabilidades analisadas no capítulo VI não têm

proporcionado uma apreensão significativa por parte dos alunos analisados (há

que se considerar ainda o trabalho do professor em sala de aula). Como

podemos observar no gráfico acima, os alunos obtiveram baixos desempenhos

por questão e em determinados aspectos da teoria probabilística (por exemplo:

história, noção de acaso, visão freqüentista), os resultados foram quase nulos.

              No entanto, esses aspectos nos motivam a repensar o estudo da

Teoria das Probabilidades, a propor novos caminhos, a sugerir novas

atividades, a elaborar novas formas para se introduzir o conceito de

probabilidades, tendo em vista contribuir no processo de ensino-aprendizagem

desse conceito, proporcionando uma apropriação significativa por parte do

aluno.
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              O estudo deste capítulo contribuiu de forma fundamental para o

esclarecimento e delineamento de nossa problemática e hipóteses de

pesquisa, apresentadas no capítulo II.

              A análise a posteriori do teste piloto forneceu elementos para a

elaboração de nossa seqüência de ensino, cujo desenvolvimento

apresentaremos a seguir.

2. A Seqüência Didática

2.1. Objetivos

           Com o intuito de dar continuidade ao desenvolvimento de nossa

proposta e analisar nossas hipóteses de pesquisa, elaboramos uma seqüência

de ensino para o desenvolvimento do conceito de probabilidade no ensino

médio.  Segundo a Proposta Curricular e os livros didáticos (analisados no

capítulo VI), este tema deve ser desenvolvido na segunda (2ª) série do ensino

médio.

           Em suma, podemos dizer que nossa seqüência didática tem como

objetivo trazer contribuições para o processo de ensino-aprendizagem do

conceito de probabilidades, possibilitando uma apropriação significativa e

abrangente, por parte do aluno, deste conceito matemático.

2.2. Estrutura e Embasamento Teórico da Seqüência Didática

           A seguir apresentamos um quadro contendo o número de sessões de

nossa seqüência de ensino, o tema desenvolvido em cada sessão e o número

de aulas estimado para o desenvolvimento de cada sessão:
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Sessão tema N° de aulas

1 Motivação/Introdução à Teoria das Probabilidades 1

2 Tipos de Experimentos: Determinísticos e Aleatórios 1

3 Características de um Experimento Aleatório 1

4 A Noção de Acaso em Probabilidades 1

5 Espaço Amostral e Evento 2

6 Tipos de Eventos 2

7 Tipos de Espaços Amostrais 1

8 Introdução a Definição de Probabilidades 2

9 As definições Laplaciana e Freqüentista de Probabilidades 2

10 Noções da História da Teoria das Probabilidades 1

Total de Sessões: 10

Total de Aulas: 14

Duração de cada aula: 55 minutos

            Tomando como referência o fenômeno da Transposição Didática de

Yves Chevallard, destacamos em nossa seqüência didática os seguintes

aspectos:

•  "situações problemas cujo intuito é criar condições de um saber

sábio ser adquirido"

•  "criação de seqüências didáticas"

•  "divisão em etapas"

•  "sistematização do saber

•  "formalização"

           Ao elaborarmos esta seqüência didática, o saber sábio "conceito de

probabilidades" sofreu transformações didáticas as quais explicitamos a seguir:

projetamos uma "seqüência de ensino" dividida em 10 sessões ("divisão em

etapas") compostas de atividades ("situações–problema que pretendem criar

condições para que o conceito de probabilidades possa ser adquirido). As

sessões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 apresentam situações-problema seguidas de

comentários sendo finalizadas com a institucionalização da noção em questão

("sistematização do saber"). As sessões 8 e 9 de nossa seqüência visam o

estabelecimento da definição de probabilidades ("formalização do saber") e a

sessão 10 tem como objetivos fornecer conhecimentos históricos para o
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estudante e permiti-lhe conhecer como surgiu e se desenvolveu o conceito de

probabilidades ("desenvolvimento das noções da história e epistemologia de

um conceito").

           Dando continuidade a esta análise, nossa seqüência didática tem como

referencial teórico fundamental a Teoria dos Campos Conceituais de Gerard

Vergnaud na qual o desenvolvimento de um conceito deve ser baseado em três

bases de sustentação:

•  um conjunto de situações que tornam esse conceito significativo;

•  um conjunto de invariantes que tal conceito envolve;

•  um conjunto de representações simbólicas.

           Assim, ao projetarmos nossa seqüência didática procuramos elaborar

situações-problema que tornem o conceito de probabilidades significativo para

o aluno, levando em consideração todo o conjunto de invariantes que o

conceito de probabilidades envolve. Portanto, não temos apenas um conceito a

ser desenvolvido, mas todo um campo conceitual a ser trabalhado de modo

significativo com o aluno. Desse modo, quando temos por objetivos

proporcionar ao aluno a construção e desenvolvimento do conceito de

probabilidades, levamos em consideração todo o campo conceitual (ou da

maneira mais completa que conseguimos) que envolve tal conceito, todo o

conjunto de invariantes que permitirá ao aluno, por meio de situações-problema

significativas e de um conjunto de representações simbólicas, estabelecer o

conceito de probabilidades.

           De acordo com nosso estudo e pesquisa realizados até o momento,

temos por objetivo desenvolver o conceito de probabilidades e, para tal,

levaremos em conta uma gama de outros conceitos ou noções, a saber:

•  experimentos aleatórios e determinísticos

•  a noção de acaso

•  espaço amostral

•  tipos de espaços amostrais

•  eventos

•  tipos de eventos

           Portanto temos um campo conceitual a ser desenvolvido no qual o aluno

estará conhecendo e ou utilizando um conjunto de representações simbólicas:
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as notações de conjuntos, a notação fracionária, a notação decimal, a notação

percentual e os demais símbolos matemáticos que compõem a linguagem

simbólica.

           Levando-se em consideração estes aspectos, projetamos uma

seqüência didática que, tendo como linha norteadora os elementos descritos

anteriormente:

a) apresente um conjunto de situações que tornem o conceito de

probabilidades "significativo" para o aluno.

           Utilizando esse aspecto como referência, elaboramos as sessões 1, 2,

3, 4, 5, 6 e 7 partindo sempre de situações-problema as quais, de certa forma,

desafiam e despertam a curiosidade do aluno para, em seguida,

estabelecermos a institucionalização da noção em questão. Pensamos que

dessa forma, as noções em estudo passam a ter, possivelmente, maior

significado para o aluno.

           Convém destacar que, tendo em vista o aspecto de se levar em

consideração um conjunto de situações que tornem o conceito de

probabilidades significativo para o aluno, elaboramos a "Sessão 1" com o tema

"Motivação", na qual partindo de situações-problema, institucionalizamos o

estudo feito em Teoria das Probabilidades e ainda, optamos por deixar como a

última sessão a apresentação dos principais aspectos históricos da Teoria das

Probabilidades: de posse de todo o estudo feito e do conceito de

probabilidades, a análise histórica pode ser mais significativa para o aluno.

           Observamos que nos livros didáticos analisados ocorrem dois aspectos:

a não presença de elementos da história das probabilidades ou o início do

estudo das probabilidades com elementos históricos. No segundo caso, o aluno

estuda elementos históricos de uma teoria que ainda desconhece: uma

situação não significativa. Podemos tomar como embasamento para a

explanação de tal aspecto a análise do teste piloto (capítulo IV), no qual os

resultados concernentes a questão sobre a história das probabilidades se

revelaram praticamente nulos.  Por isso nossa opção em estudar os principais

aspectos das probabilidades na sessão 10 de nossa seqüência.

b) apresente todo o "campo conceitual" que o conceito de probabilidades

envolve.



82

           Tendo como base este aspecto, elaboramos as sessões 2, 3, 4, 5, 6 e 7

nas quais estudamos - por meio de situações-problema - toda a gama de

conceitos ou noções que envolve a definição de probabilidades:

•  Sessão 2: Tipos de Experimentos, Determinísticos e Aleatórios

•  Sessão 3: Características de um Experimento Aleatório

•  Sessão 4: A noção de Acaso em Probabilidades

•  Sessão 5: Espaço amostral  e  Evento

•  Sessão 6: Tipos de Eventos

•  Sessão 7: Tipos de Espaços Amostrais

c) utilize um "conjunto de representações simbólicas" as quais

permitam ao aluno indicar por meio de notações os objetos em estudo

na teoria das probabilidades.

           Esse aspecto aparece ressaltado nas sessões 5, 6, 7, 8 e 9, nas quais

fazemos uso das notações da teoria dos conjuntos, das representações

decimal, fracionária e percentual e dos demais símbolos matemáticos que

incorporam a linguagem simbólica.

d) apresente o aspecto ressaltado por  Gerard Vergnaud no qual "um

conceito torna-se significante através da variedade de situações e

diferentes aspectos que o envolve" (VERGNAUD, 1991)

           Como objetivamos tornar o conceito de probabilidades "significante"

para o aluno, propomos nas sessões 8 e 9 de nossa seqüência, enfocar os

"diferentes aspectos" que envolvem o conceito de probabilidades: a visão

laplaciana (ou clássica) e a visão freqüentista de probabilidades, fazendo uso

de uma "variedade de situações"  de forma que o conceito de probabilidades

se torne significativo para o estudante.

2.3. Análise a priori da Seqüência Didática

           A seguir apresentaremos uma análise a priori de cada sessão de nossa

seqüência didática,  apresentando o enunciado, os objetivos, análise

matemática e didática de cada questão.
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Sessão 1: Introdução à Teoria das Probabilidades

           Nesta sessão pretendemos realizar uma introdução à Teoria das

Probabilidades.

           Em nossa análise dos livros didáticos constatamos que cinco entre os

seis livros analisados iniciam o estudo da Teoria das probabilidades a partir de

um texto com elementos históricos da Teoria das Probabilidades: os alunos

estarão lendo um texto sobre a história de uma teoria que ainda não

estudaram. Observamos ainda que um dos livros analisados não apresenta

qualquer introdução sobre o estudo das probabilidades e quatro entre os seis

livros analisados não apresentam, ou expõem o estudo realizado nesta teoria.

A Proposta Curricular apresenta uma introdução ao estudo da teoria das

probabilidades, mas não sugere que tal introdução seja desenvolvida no

trabalho com os alunos nem aponta atividades nesse sentido.

           Ao elaborarmos a "Sessão 1" os seguinte objetivos foram priorizados:

            I. Motivar e despertar o aluno para o estudo de novos conceitos

matemáticos, no caso, conceitos relacionados à Teoria das Probabilidades.

Dessa forma, ao contrário das propostas apresentadas nos livros

didáticos, optamos por introduzir o estudo da Teoria das Probabilidades a partir

de uma atividade contendo uma introdução seguida de outras questões para

que os alunos respondam: tais questões visam motivar, despertar e instigar os

alunos ao estudo do campo probabilístico.

As questões baseiam-se em situações nas quais o acaso intervém

ocasionando a ocorrência da aleatoriedade, núcleo da teoria probabilística.

Como pré-requisito para a resolução dessa atividade o aluno deverá ter

conhecimento da linguagem escrita.

Atividade 1

I. Introdução

           Em nossa vida ocorrem numerosas situações em que vários fatores intervindo impedem:

que se possa ter certeza da ocorrência de um determinado acontecimento; que se possa

prever precisamente qual será o resultado de um determinado acontecimento.

II.  Responda as questões a seguir:

1) Lançando-se uma moeda comum qual face ficará voltada para cima? Cara ou coroa?

2) Lançando-se dois dados, qual será a soma dos pontos das faces superiores?
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3) Quais serão as dezenas sorteadas na próxima "tele-sena"? Existe uma forma para se

determinar as chances de um determinado jogador ser o premiado?

4) Retira-se uma carta de um baralho comum de 52 cartas. É mais provável que essa carta

seja uma "rainha" ou que essa carta seja um "rei de paus"?

5) Considere uma urna com cinco bolas vermelhas e cinco bolas brancas, todas do mesmo

tamanho. Desejamos retirar uma bola dessa urna ao acaso. Há maior chance para extrair-se

uma bola branca ou uma bola vermelha?

6) Uma gestante possui mais chance de ter um filho do sexo masculino ou um filho do sexo

feminino?

7) Numa determinada turma de alunos, a professora colocou os nomes dos alunos numa urna

para sortear aquele que deveria ser o paraninfo na festa de formatura. O que é mais provável,

uma menina ser sorteada ou um menino?

8) Sabemos que o número sorteado no primeiro prêmio da loteria federal estará entre 00000 e

99999. O que nos impede de saber antecipadamente qual será exatamente o número sorteado

no primeiro prêmio?

             O objetivo fundamental destas questões é tentar fazer com que os

alunos notem que existem inúmeras situações em que "diversos fatores

intervindo" impedem que se possa predizer com certeza qual o resultado

preciso de um dado acontecimento.

             Como possíveis estratégias de resolução, podemos citar o fato de

alguns alunos interpretarem as questões como sendo questionamentos que

exigem uma resposta única e precisa, e assim, apresentarem essa "resposta".

Esse aspecto está fundamentado nos estudos realizados por Fichbein

(FICHBEIN, 1984), no qual este nos aponta o caráter determinista dos

currículos atuais, os quais acabam por "reforçar" a idéia de que para cada

questão deve existir uma única resposta.

            Esta atividade será recolhida para análise a posteriori, além do que

poderá constituir material para uma avaliação contínua do professor.

            Na "Sessão 2" entregaremos as atividades já corrigidas para os alunos,

o que lhes permitirá observar o quanto estiveram mais próximos ou mais

distantes dos aspectos formalizados nesta sessão (1): o estudo realizados na

Teoria das Probabilidades.

           II. Formalizar o estudo realizado na Teoria das Probabilidades.

           Nesse caso:
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As soluções das questões propostas surgem de um debate provocado pelo

professor aplicador. Após essa discussão inicial, entregaremos aos alunos

as soluções das questões apresentadas, abrindo espaço para possíveis

comentários do professor e dos alunos.

Entregaremos aos alunos um texto no qual pretendemos formalizar os

aspectos dos quais o campo probabilístico trata.

Formalização

           Com base nas questões anteriores e em outros exemplos que você mesmo pode

imaginar, você deve ter percebido que existem experimentos ou fenômenos que, mesmo

repetidos várias vezes, sob condições semelhantes, apresentam resultados completamente

imprevisíveis. Tanto isto é verdade, que alguns destes fenômenos são usados nos jogos de

azar (moeda, dados, cartas, loteria, etc.).  Nestes casos, em que existem dois ou mais

resultados possíveis, surge então a seguinte idéia: estimar as chances de ocorrência de cada

um dos resultados de um  experimento (ou de um fenômeno) por meio de um modelo

matemático. É esse tipo de cálculo que se estuda em um dos ramos da Matemática

denominado Teoria das Probabilidades.

           Na sociedade atual são inúmeras as situações em que intervêm conceitos

probabilísticos (ou seja, da teoria das probabilidades): jogos, rifas, sorteios, bingos, loterias,

pesquisas eleitorais, características hereditárias, condições meteorológicas, estudos

populacionais, previsões em campeonatos esportivos e outros relacionados às ciências

naturais e a vida social.

          Ao longo deste estudo apreenderemos os principais elementos da Teoria das

Probabilidades.

          Tendo como referência o desenvolvimento da "Sessão 1", prosseguimos

o desenvolvimento de nossa proposta de ensino com a "Sessão 2".

Sessão  2: Experimentos Aleatórios e Experimentos Determinísticos

Nesta sessão abordaremos os experimentos aleatórios e

determinísticos.

Tendo como referência a análise dos livros didáticos, dentre os seis

livros analisados, quatro apresentam os experimentos aleatórios e

determinísticos a partir de definição seguida de exemplos. Dois dos livros

analisados citam apenas os experimentos aleatórios sem qualquer referência

aos experimentos determinísticos, fato que também ocorre na Proposta
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Curricular. Pudemos notar ainda, a não presença de atividades sobre essas

noções probabilísticas nestes meios didáticos.

           Procurando dar encaminhamentos a uma aprendizagem significativa dos

conceitos de experimento aleatório e determinístico:

a) iniciamos esta sessão a partir de uma atividade (e não de definições) na qual

o aluno para respondê-la entrará em contato com as noções de experimento

determinístico e experimento aleatório e ainda, sobre o que se considera em

probabilidade, “condições semelhantes”.

Atividade 2

           A seguir temos uma lista com dez experimentos (testes, experiências):

1. Lançamento de uma moeda.

2. Lançamento de uma moeda e observação da face voltada para cima.

3. Lançamento de um dado.

4. Lançamento de um dado e observação do número da face de cima.

5. De um baralho comum de 52 cartas, retirar uma carta e observar seu naipe.

6. Sortear uma bolinha no bingo e verificar o número.

7. Lançar um dado e verificar a velocidade com que ele atinge o solo.

8. Verificar a que temperatura um determinado tipo de leite ferve.

9. Encontrar um semáforo em condições normais de funcionamento, e observar qual é a cor

que ele está indicando.

10. Abandonar um corpo em queda livre a partir de uma altura conhecida e determinar o tempo

gasto para este corpo atingir o solo.

           Imagine que cada um desses dez experimentos possa ser repetido um número qualquer

de vezes e classifique-os em um dos dois grandes grupos a seguir: (assinale com um x os

experimentos que pertencem a cada um dos grupos).

A. Experimentos Determinísticos: experimentos que ao serem repetidos várias vezes, em

condições semelhantes*, apresentam resultados constantes, isto é, os resultados podem ser

previstos. Nestes experimentos existe a possibilidade de se fazer a previsão lógica e precisa de

qual será o resultado do experimento.

(   ) 1          (    ) 2         (    ) 3       (    ) 4          (    ) 5

(   ) 6          (    ) 7         (    ) 8       (    ) 9          (    )10

B. Experimentos Aleatórios: Experimentos que ao serem repetidos várias vezes, em condições

semelhantes*, apresentam resultados variados, não sendo possível, portanto, a previsão lógica

dos resultados. Sabemos quais são os possíveis resultados do experimento, mas não sabemos

qual particular resultado ocorrerá.
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(   ) 1          (    ) 2         (    ) 3       (    ) 4          (    ) 5

(   ) 6          (    ) 7         (    ) 8       (    ) 9          (    )10

* condições semelhantes: dizemos que as condições de realização de um experimento são

semelhantes, quando as variações das condições que não são levadas em conta não

modificam as características da experiência. Podemos dizer ainda que as condições de

realização de um experimento são semelhantes, quando estas condições permanecem

essencialmente inalteradas.

b) As soluções da "Atividade 2" deverão surgir de uma discussão suscitada

pelo professor aplicador. Após esse debate inicial, apresentamos aos alunos as

soluções da atividade proposta, abrindo espaço para esclarecimento de

dúvidas dos alunos e comentários do professor.

c) Como pré-requisitos para resolução desta atividade, os alunos deverão ter

conhecimentos da linguagem escrita, assim como atenção para a interpretação

das definições apresentadas.

d) Como possíveis erros apresentados pelos alunos nessa atividade,

poderemos observar (possivelmente) uma tendência maior dos alunos em

considerar os experimentos dados como experimentos deterministas e não

como experimentos aleatórios. Tal fato pode ser justificado pelos trabalhos de

Fichbein (FICHBEIN, 1984) o qual assinala o fato do caráter exclusivamente

determinista dos currículos atuais.

Soluções da Atividade 2

•  Os experimentos 1, 3, 7, 8 e 10 pertencem ao grupo A: são os chamados

experimentos determinísticos.

•  Os experimentos 2, 4, 5, 6 e 9  pertencem ao grupo B, são os experimentos

aleatórios.

e) Em seguida, formalizamos os conceitos de experimento aleatório e

experimento determinístico, finalizando o texto com um “elo” para a próxima

sessão que tratará do estudo das características dos experimentos aleatórios.

Formalização

•  Experimentos Determinísticos: experimentos que ao serem repetidos várias vezes, em

condições semelhantes*, apresentam resultados constantes, isto é, os resultados

podem ser previstos. Nestes experimentos existe a possibilidade de se fazer a previsão

lógica e precisa de qual será o resultado do experimento.
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•  Experimentos Aleatórios: Experimentos que ao serem repetidos várias vezes, em

condições semelhantes*, apresentam resultados variados, não sendo possível,

portanto, a previsão lógica dos resultados. Sabemos quais são os possíveis resultados

do experimento, mas não sabemos qual particular resultado ocorrerá.

           A Teoria das Probabilidades estuda formas de se estabelecer a possibilidade de

ocorrência de cada particular resultado de um experimento aleatório.

f) Tendo a noção de experimento aleatório e experimento determinístico

formalizada, propomos uma atividade complementar na qual o aluno terá a

oportunidade de retomar, aplicar e fixar tais noções.

Atividade Complementar 1

1) Classifique os experimentos a seguir em EA para experimento aleatório ou ED para

experimento determinístico:

a)(....) Lançar duas moedas comuns e observar a seqüências de caras e coroas obtidas.

b)(....) Lançando-se uma moeda em queda livre de uma determinada altura, verificar a

velocidade com que a moeda chega ao chão.

c)(....)  Lançar  dois  dados comuns e observar a soma dos  números das faces voltadas para

cima.

d)(....)  De um lote de 80 peças boas e 20 defeituosas, selecionar 10 peças e observar o

número de peças defeituosas.

e)(....) Colocar um tipo específico de barra metálica em aquecimento e observar a que

temperatura a barra começa a fundir-se ("derreter-se").

f)(....)  De uma urna contendo 3 bolas vermelhas e 2 bolas brancas, indistinguíveis pelo tato,

selecionar uma bola e observar sua cor.

g)(....) De um baralho comum de 52 cartas, selecionar uma carta e observar seu naipe.

h)(....)  Sob a pressão de uma atmosfera, verificar em que  temperatura a água transforma-se

em vapor.

i)(....)  Lançando-se um determinado objeto em queda livre, de um determinada altura, verificar

o tempo gasto para este objeto atingir o solo.

j)(....)  Numa cidade onde 10% de seus habitantes possuem determinada moléstia, selecionar

20 pessoas e observar o número de portadores da moléstia.

           Esta atividade será recolhida para a análise a posteriori, sendo que na

próxima aula ("Sessão 3") os alunos receberão essa atividade corrigida

seguida das soluções. Desta forma:

•  os alunos poderão observar os erros cometidos e verificarem as

respostas corretas.
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•  o professor terá um material para uma avaliação contínua, realizada ao

longo do processo de ensino.

Soluções da Atividade Complementar 1

a) (  EA  )   b) (  ED  )    c) (  EA  )   d) (  EA  )   e) (  ED  )

f) (  EA  )   g) (  EA  )    h) (  ED  )    i) (  ED  )    j) (  EA  )

Sessão 3: Características de um Experimento Aleatório

Finalizamos a formalização da sessão 2 afirmando que a Teoria das

probabilidades estuda os experimentos aleatórios: nesta sessão (3)

procuramos proporcionar aos alunos uma apropriação significativa das

características de um experimento aleatório.

Em nossa análise dos livros didáticos observamos que quatro entre os

seis livros analisados não apresentam nenhuma referência às características

dos experimentos aleatórios; os outros dois livros analisados apenas citam

estas características, sem qualquer tipo de atividade inicial ou complementar. A

Proposta Curricular cita tais características, no entanto não sugere o

desenvolvimento dessas noções no trabalho com os alunos, tão pouco propõe

atividades que envolvam estas noções.

Objetivando o ensino das características de um experimento aleatório e

uma aprendizagem significativa por parte do aluno de tais noções:

Iniciamos a sessão 3 de nossa seqüência a partir de uma atividade composta

de uma introdução seguida de três questões com o intuito de instigar o

aluno a estabelecer as características de um dado experimento aleatório.

Atividade 3

           Como já vimos, chamamos experimento aleatório o experimento que, ao ser realizado

repetidas vezes, em condições semelhantes, apresenta resultados variados.

           Considere o seguinte experimento aleatório: lançamento de um dado e observação do

número da face voltada para cima.

           Responda às questões a seguir:

1) É possível repetir-se esse experimento várias vezes em condições semelhantes?

2) Existe a possibilidade de se estabelecer o conjunto de todos os resultados possíveis

desse experimento? Se existe essa possibilidade, quais são, então, os resultados

possíveis neste experimento?

3) Ao lançar o dado, pode-se prever qual será o número da face voltada para cima?
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b) Como possíveis estratégias na resolução desta atividade podemos citar que,

apesar de já termos definido o que consideramos como "condições

semelhantes" na atividade 2, alguns alunos poderão utilizar seu próprio

conceito de "condições semelhantes" gerando a resposta "não" para a questão

1. Um tipo de erro possível também poderá ocorrer na questão 3 na qual o

aluno interpreta como sendo uma questão que solicita os "possíveis

resultados".

c) As soluções da "Atividade 3" deverão surgir de um debate provocado pelo

aplicador. Após esse debate inicial, apresentamos aos alunos as soluções da

atividade proposta, abrindo espaço para esclarecimento de dúvidas dos alunos

e comentários do professor.

d) Durante o debate o professor poderá retomar as considerações sobre

"condições semelhantes", assim como estabelecer uma distinção entre

"previsão dos resultados possíveis" e "previsão do resultado", visto que

consideramos estes aspectos como possíveis soluções ou dúvidas

apresentadas pelos alunos.

Soluções da Atividade 3

1) Sim, é possível repetir várias vezes o experimento aleatório em questão em condições

semelhantes. Na "Atividade 2" estabelecemos o que consideramos por "condições

semelhantes".

2) Sim, podemos prever quais são os possíveis resultados do experimento aleatório: 1, 2,

3, 4, 5 ou 6.

3) Ao lançarmos o dado não é possível prever qual será o número da face voltada para

cima.

e) Em seguida, institucionalizamos as noções em questão, apresentando

formalmente as três características fundamentais de um experimento aleatório:

Formalização

              Na "Atividade 3", aparecem implícitas três características fundamentais de um

experimento aleatório :

•  Experimentos que podem ser repetidos várias vezes (indefinidamente) sob condições

semelhantes, isto é, condições essencialmente inalteradas (Questão 1);

•  Experimentos para os quais pode-se prever o conjunto de todos os resultados

possíveis (Questão 2);
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•  Experimentos para os quais não se pode prever qual particular resultado, entre todos

os possíveis, irá ocorrer (Questão 3);

           Os experimentos aleatórios, objeto de estudo da Teoria das Probabilidades, estão

sujeitos às "Leis do acaso". É exatamente a intervenção do acaso que nos impede de prever

qual particular resultado, entre todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, irá

ocorrer.

         Mas ... o  que  é "acaso" ?

Como pode ser observado, finalizamos a formalização acima propondo

uma questão (“Mas ... o que é acaso?”) desencadeando (possivelmente)

algumas indagações, mesmo que não explicitadas, por parte dos alunos e

ainda, com este tipo de questão objetivamos também estabelecer um “elo”

entre as sessões 3 e 4, visto que, na sessão 4, estudaremos a noção de acaso

em probabilidades.

f) Já realizada a formalização, propomos uma atividade complementar

("Atividade Complementar 2") que será recolhida com o intuito de que:

•  O aluno retome e aplique as noções estudadas em aula;

•  O professor tenha subsídios para uma avaliação contínua;

•  Tenhamos um material adequado para análise a posteriori de nossa

seqüência de ensino.

Atividade Complementar 2

           Considere o experimento aleatório: retirada de uma carta de um baralho comum e

observação do seu naipe.

           Tendo como referência o experimento aleatório acima, cite três características de um

experimento aleatório.

          Na próxima sessão ("Sessão 4") entregaremos aos alunos a atividade

complementar 2 corrigida seguida das soluções, o que:

•      Permitirá aos alunos identificarem os erros cometidos, verificando as

soluções corretas.

•      Possibilitará comentários do professor sobre a atividade.



92

Soluções da Atividade Complementar 2

           Considerando o experimento aleatório: retirada de uma carta de um baralho comum e

observação do seu naipe podemos distinguir três características fundamentais de um

experimento aleatório:

•  podemos realizar o experimento em questão um número indefinido de vezes;

•  podemos prever  todos os possíveis resultados do experimento: o naipe poderá ser de

"ouros", "copas", "paus" ou "espadas".

•  não podemos prever qual dos possíveis resultados do experimento ocorrerá.

Sessão 4:  A Noção de Acaso

           Nesta sessão temos como proposta abordar a noção de acaso.

           Tomando como referência nossas análises dos livros didáticos,

constatamos que nenhum dos seis livros selecionados aborda a noção de

acaso. A Proposta Curricular também não faz qualquer referência a noção de

acaso.

           Em Le Hasard Createur, Rémy Lestienne ressalta que:

           É notável observarmos que a teoria das probabilidades surgiu
e se desenvolveu tendo com base a existência de um fenômeno que
por vezes não é mencionado: o acaso. (LESTIENNE, 1993)

           De fato, nos seis livros didáticos, analisados e na Proposta Curricular

não há qualquer referência à noção de acaso,

           Em nosso estudo histórico e epistemológico observamos que, até

recentemente, era comum creditar-se a decisão de qualquer evento aos

deuses ou alguma outra causa sobrenatural, portanto não havia espaço para

uma abordagem que atribuísse ao acaso essas ocorrências. Lestienne nos

aponta que:

            A Humanidade precisou de centenas de anos para se
acostumar com um mundo onde alguns eventos não tinham causa ou
eram determinados por causas tão remotas que somente podiam ser
razoavelmente representados por modelos não-causais.
(LESTIENNE, 1993)

           Com os elementos descritos até o momento pretendemos ressaltar a

importância da abordagem da noção de acaso no processo de ensino-

aprendizagem da Teoria das Probabilidades.
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           Tendo como referência os aspectos descritos anteriormente,

procuramos encaminhar uma aprendizagem significativa da noção de acaso

por parte do aluno. Para tal:

a) Iniciamos nossa proposta de ensino por meio de uma atividade (atividade 4)

composta de:

•  Um texto apresentando os principais aspectos da noção de acaso.

           Com o intuito de fornecer uma visão ampla da noção de acaso,

elaboramos um texto no qual as três concepções epistemológicas do acaso

fossem apresentadas. Tal texto tem como referência nosso estudo “conceitual”

das probabilidades – Capitulo V desta dissertação.

•  Uma questão da forma "verdadeiro ou falso" na qual o aluno deverá

respondê-la com base no texto apresentado.

Atividade  4

           A complexidade do conceito de acaso já pode ser deduzida da quantidade de palavras

que surgem em nosso cotidiano e que se relacionam ou se confundem com ele: sorte, azar,

coincidência, acidente, contingência, indeterminação, destino, causa fortuita, aleatoriedade.

           Mas definir tais palavras não é um bom caminho para o acaso, pois suas relações são

obscuras, elas não se complementam e nem necessariamente se assemelham. Não são

categorias de acaso: não podemos dizer que há acasos do tipo azar, do tipo coincidência,

acidente, pois são definições que partem de bases distintas. Esses termos podem às vezes

cumprir o papel de sinônimo do acaso sem necessariamente serem sinônimas entre si. Ao

contrário, podem ser antônimas, como o sentido recorrente de sorte e azar que temos na língua

portuguesa. E alguns deles, ora afirmam, ora negam o acaso. Quando se diz alguma coisa é

obra do destino, pode-se estar querendo dizer que é um produto de um jogo de forças

imprevisíveis da natureza, de cruzamentos não necessários, acidentais. Uma afirmação do

acaso. Mas pode ainda referir-se a algo que já estava escrito, previsto num roteiro

minuciosamente traçado, do qual não se pode escapar. Negação do acaso.

           É bastante nítido como o acaso assume com freqüência, e cada vez mais, o centro de

debates da filosofia, da matemática, da física, da biologia. Mas, mesmo no interior de cada uma

dessas disciplinas, estamos longe de poder observar um consenso sobre o significado desse

termo.

           Se buscarmos a síntese, o que todas as suas definições parecem ter em comum, algo

que, portanto, pode lhe definir uma essência, é o fato de que o acaso é sempre denominado a

partir da impossibilidade de localizar as determinações de um fenômeno. Daí, outros fatores

decorrem: a imprevisibilidade desse fenômeno, a falta de controle sobre ele, etc. Mas quando

as várias disciplinas que abordam o acaso, ou ainda, quando nosso julgamento cotidiano

afirma essa impossibilidade de localização das determinações, pode-se estar afirmando coisas
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distintas sobre o processo fenomenológico: as causas do fenômeno são desconhecidas; as

causas do fenômeno são desconexas; ou o fenômeno não possui causas.

Estas três situações sintetizam não propriamente classes distintas de fenômenos,

mas três fenomenologias, três posições epistemológicas, se se quiser, pois veremos que dizem

respeito à legitimidade do conhecimento que se pode ter sobre tal fenômeno que se chama

acaso.

(Texto adaptado de "A definição de Acaso" de Ronald Entler, 1997)

          Assinale "V" para sentença verdadeira e "F" para sentença falsa.

           Com base no resumo acima podemos dizer que num dado fenômeno (ou experimento)

intervém o acaso, quando:

a) (.....) as causas do fenômeno são desconhecidas ou não temos controle sobre as causas ou

não conhecemos todas as causas do fenômeno: dizemos então que o fenômeno ocorreu por

"acaso".

b) (.....) as causas do fenômeno são perfeitamente conhecidas o que nos permite realizar uma

previsão precisa de qual particular resultado do fenômeno ocorrerá.

c) (.....) o fenômeno não possui causas, isto é, a ausências de causas é que nos leva a  dizer

que  o fenômeno ocorreu por "acaso".

d) (.....) as  causas  do  fenômeno  são  desconexas, ou seja, não  existe  um encadeamento

lógico  que  justifique  racionalmente  a ocorrência do fenômeno: dizemos então que o

fenômeno ocorreu por  "acaso".

e) (.....) as causas do fenômeno apresentam uma conexão lógica e racional o que possibilita

predizer com certeza absoluta qual resultado do fenômeno em estudo.

b) Após uma discussão inicial, suscitada pelo aplicador, os alunos deverão

tentar responder a questão proposta na "Atividade 4". Seguido um período de

tempo para que os alunos respondam a "Atividade 4", recolheremos a questão

com o objetivo de:

•  Verificar se o texto permitiu aos alunos identificarem as diferentes

concepções epistemológicas sobre o acaso.

•  Obter material para uma análise a posteriori de nossa seqüência de

ensino.

•  Fornecer subsídios para uma avaliação contínua do aluno por parte do

professor.

c) Como possíveis obstáculos nesse tipo de situação, podemos citar os

obstáculos psicológicos, nos quais a crença, aceitação ou rejeição do acaso
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como determinante do destino estão arraigados às representações particulares

do indivíduo (aluno).

d) Em seguida apresentamos as soluções da "Atividade 4", momento em que

podem ocorrer comentários do professor e esclarecimento de dúvidas dos

alunos.

Soluções da Atividade 4

a) verdadeira       b) falsa         c) verdadeira        d) verdadeira          e) falsa

e) Tendo como base a atividade 4 e os aspectos descritos no itens “a”, “b”  e

"c" anteriores, realizamos então a “institucionalização”  da noção de acaso, por

meio da formalização apresentada num resumo teórico.

Formalização

           De acordo com o texto de referência podemos notar três formas distintas de se conceber

o acaso. Assim dizemos que num dado fenômeno (ou experimento) intervém o acaso quando:

•  As causas do fenômeno são desconhecidas ou não temos controle sobre as causas ou

não conhecemos todas as causas do fenômeno.

•  O fenômeno não possui causas, isto é, a ausências de causas é que nos leva a dizer

que o fenômeno ocorreu por "acaso".

•  As causas do fenômeno são desconexas, ou seja, não existe um encadeamento lógico

que justifique racionalmente a ocorrência do fenômeno.

f) O objetivo básico desta atividade é tentar propiciar aos alunos a possibilidade

de entrar em contato com as diferentes formas de conceber o acaso.

Entretanto, podemos dizer que poderemos encontrar possíveis entraves de

natureza pessoal por parte dos alunos no que diz respeito à noção de acaso.

Sessão 5: Espaço Amostral e Evento

Nesta seção pretendemos desenvolver as noções de Espaço Amostral

e Evento.

Na análise dos livros didáticos, efetuada no capítulo VI, constatamos

que todos os livros apresentam tais conceitos através da seqüência “definição-

exemplo-exercício". A Proposta Curricular sugere a apresentação dos
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conceitos de Espaço Amostral e Evento a partir de exemplos seguidos de

definição.

Um outro aspecto que julgamos relevante em nossa análise é o fato de

que os livros sugerem atividades complementares envolvendo as noções em

questão, enquanto que a Proposta Curricular não sugere atividades nesse

sentido.

Tendo como meta dar encaminhamentos a uma construção

significativa das noções de espaços amostral e evento, a "Sessão 5" foi

dividida em três fases: na primeira fase abordamos a noção de espaço

Amostral; na segunda fase, a noção de evento, e na terceira fase uma

atividade de apoio envolvendo as noções estudadas na primeira e segunda

fase.

Como requisito básico para a resolução destas atividades, o aluno

deverá disponibilizar conhecimentos elementares da teoria dos conjuntos:

representação de conjuntos, igualdade de conjuntos e número de elementos de

um conjunto - notações utilizadas nesta teoria.

A seguir, apresentamos nossa proposta para cada fase:

1ª Fase  - A noção de Espaço Amostral

           Com o intuito de possibilitar uma apropriação significativa da noção de

Espaço Amostral, iniciamos nossa proposta de ensino a partir de uma atividade

na qual o aluno entra em contato com essa.

Atividade  5

           Considere os seguintes experimentos aleatórios:

A: Lançamento de um dado comum (não viciado) e observação do número da face voltada

para cima.

B: Lançamento simultâneo de duas moedas comuns distintas e observação de cada uma das

figuras das faces voltadas para cima.

a) Apresente um conjunto de todos os resultados possíveis do experimento aleatório "A".

b) Apresente um conjunto de todos os resultados possíveis do experimento aleatório "B".

           Como possíveis erros ou estratégias de resolução que podem se

apresentados pelos alunos nesta atividade, ressaltamos a questão proposta no

item "b", no qual a não percepção do fato de que as moedas são distintas
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(conforme enunciado) pode gerar uma solução da forma B = {(cara,

cara),(cara,coroa),(coroa,coroa)}.

           As soluções da "Atividade 5" deverão emergir de uma discussão

provocada pelo professor aplicador. Após esse debate inicial, apresentamos

aos alunos as soluções da atividade proposta, abrindo espaço para

esclarecimento de dúvidas dos alunos e comentários do professor.

Soluções da Atividade 5

           Vamos representar o conjunto de todos os resultados possíveis de cada experimento

por  "S" e o número de elementos do conjunto S de n(S).

a)  S = { 1; 2; 3; 4; 5; 6 }

     n(S) = 6

b)  S = { (cara;cara); (cara;coroa); (coroa;cara); (coroa;coroa) }

    n(S) = 4

              Cada um dos conjuntos que você determinou recebe o nome de ESPAÇO

AMOSTRAL do experimento aleatório.

Tendo em vista esse estudo inicial, institucionalizamos por meio da

formalização a noção de Espaço Amostral.

Formalização

•  Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um

experimento aleatório.

2ª Fase – A noção de Evento

Com o intuito de possibiltar uma aprendizagem significativa da noção

de evento probabilístico, propomos uma seqüência de ensino na qual, partindo

de uma atividade inicial composta de duas questões, o aluno (implicitamente)

entrará em contato com a noção de evento. Como requisitos básicos para a

resolução desta atividade, os alunos deverão apresentar conhecimentos sobre

números pares, ímpares e primos, além dos quesitos apresentados no início da

análise dessa sessão.

Atividade 6

           Considere o experimento aleatório: lançamento simultâneo de um dado e uma moeda

comuns (não viciados) e observação das faces voltadas para cima.
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1) Determine o espaço amostral "A" do experimento aleatório acima.

2) Determine os subconjuntos "E" do espaço amostral "A" que satisfaçam as condições a

seguir:

a) ocorrência de número par no dado.

b) ocorrência de número ímpar no dado e cara na moeda.

c) ocorrência de coroa na moeda.

d) ocorrência de número primo no dado e coroa na moeda.

           As soluções da "Atividade 6" deverão surgir de um debate suscitado

pelo aplicador. Após essa discussão inicial e um período de tempo para que os

alunos respondam às questões propostas, apresentamos aos alunos as

soluções da atividade: desse modo os alunos identificam os erros, verificam as

soluções corretas e o professor pode fazer eventuais comentários.

Soluções da Atividade 6

1) O espaço amostral "A" do experimento aleatório dado é:

     A = { (1; cara); (2; cara); (3; cara); (4; cara); (5; cara); (6; cara);

     (1;coroa); (2;coroa); (3;coroa); (4;coroa); (5;coroa); (6;coroa)}

2) Os subconjuntos "E" do espaço amostral "A" são:

a) ocorrência de número par no dado

E = { (2;cara); (4;cara); (6;cara); (2;coroa); (4;coroa); (6;coroa)}

b) ocorrência de número ímpar no dado e cara na moeda

E = { (1;cara); (3;cara); (5;cara) }

c) ocorrência de coroa na moeda

E = { (1;coroa); (2;coroa); (3;coroa); (4;coroa); (5;coroa); (6;coroa)}

d) ocorrência de número primo e coroa

E = {(2; coroa); (3; coroa); (5; coroa)}

              Cada um dos subconjuntos do espaço amostral "A" que você determinou recebe o

nome de Evento.

Como possíveis erros ou estratégias neste tipo de questão podemos

citar o fato de que alguns alunos podem não compreender o tipo de

experimento em questão: assim, quando se pede "ocorrência de número par",

alguns alunos poderão uma solução da forma E = {2, 4, 6}, não percebendo a

relação com o lançamento simultâneo da moeda.

Em seguida, institucionalizamos a noção em estudo: cada um dos

subconjuntos apresentados pelos alunos na "Atividade 6" recebe o nome de

evento.
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Formalização

•  Evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral.

3º Fase - Atividade Complementar

            Tendo já formalizados os conceitos de Amostral e Evento, propomos

uma atividade complementar (que será recolhida no final da sessão) com o

intuito de:

a) Permitir ao aluno retornar, fixar e aplicar os conceitos de  Espaço Amostral

e Evento;

b) Fornecer subsídios para uma avaliação contínua por parte do professor;

c) Termos elementos para uma análise a posteriori.

Atividade Complementar 3

1) Considere o experimento aleatório: "lançar dois dados e observar o número das faces

voltadas para cima". Determine:

a) o espaço amostral do experimento

b) o evento: a soma dos pontos é menor que cinco

c) o evento: a soma dos pontos é par

2) Considere o experimento aleatório: "lançamento de três moedas comuns e observação das

figuras das faces voltadas para cima". Construa o espaço amostral e enumere os seguintes

eventos:

a) A: ocorrer pelo menos uma cara

b) B: ocorrer uma única coroa

3) Seja uma urna contendo cartões 5 cartões brancos e 5 cartões azuis. Considere o

experimento aleatório: "retirar dois cartões sucessivamente e observar a cor". Apresente:

a) o espaço amostral A deste experimento

b) o evento E: o segundo cartão é azul

c) o evento F: pelo menos um dos cartões é branco

d) o evento G: os dois cartões são da mesma cor

4) Um casal planeja ter três filhos. Apresente o espaço amostral do experimento: observação

da seqüência de sexos dos três filhos. Em seguida determine o evento: "nascimento de no

máximo uma menina"

Na próxima sessão ("Sessão 6") os alunos receberão esta atividade

complementar corrigida seguida das soluções: eventuais dúvidas poderão ser

sanadas e o professor poderá realizar comentários que julgar pertinentes.
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Soluções da Atividade Complementar 3

1)a) A = { (1;1); (1;2); (1;3); (1;4); (1;5); (1;6); (2;1); (2;2); (2;3); (2;4); (2;5); (2;6);

                (3;1); (3;2); (3;3); (3;4); (3;5); (3;6); (4;1); (4;2); (4;3); (4;4); (4;5); (4;6);

                (5;1); (5;2); (5;3); (5;4); (5;5); (5;6); (6;1); (6;2); (6;3); (6;4); (6;5); (6;6) }

b) E = { (1;1); (1;2); (1;3); (2;1); (2;2); (3;1) }

c) E = { (1;1); (1;3); (1;5); (2;2); (2;4); (2;6);

                  (3;1); (3;3); (3;5); (4;2); (4;4); (4;6);

                  (5;1); (5;3); (5;5); (6;2); (6;4); (6;6) }

2) Fazendo C = cara e K = coroa, temos os seguinte espaço amostral para o experimento:

•  A = { (C,C,C), (C,C,K), (C,K,C), (C,K,K),(K,C,C), (K,C,K), (K,K,C), (K,K,K) }

•  n(A) = 8

   a) E = { (C,C,C), (C,C,K), (C,K,C), (C,K,K), (K,C,C), (K,C,K), (K,K,C) }

   b) E = { (C,C,K), (C,K,C), (K,C,C) }

3) Fazendo  a = azul e b = branco, temos :

a) A = { (a;a); (a;b); (b;a); (b;b) }

b) E = { (a;a); (b;a) }

c) F = { (a;b); (b;a); (b;b) }

d) G = { (a;a); (b;b) }

4) Adotando "M" para sexo masculino e "F" para sexo feminino, temos o seguinte espaço

amostral:

A = {(M, M, M), (M, M, F), (M, F, M), (M, F, F), (F, M, M),  (F, M, F),  (F, F, M), (F, F, F)}

      O evento em questão é dado por:

E = {(M, M, M), (M, M, F), (M, F, M), (F, M, M)}

Sessão 6: Tipos de Eventos

           Nesta sessão pretendemos abordar os tipos de eventos:

•  Eventos certos

•  Eventos impossíveis

•  Eventos elementares

•  Eventos complementares

•  Eventos mutuamente exclusivos

           O estudo de tais tipos de eventos incorpora o campo conceitual

probabilístico. Como podemos constatar em nossa análise dos livros didáticos,

cinco entre os seis livros analisados apresentam os tipos de eventos através da

seqüência “definição-exemplo”, sem apresentar qualquer outro tipo de atividade
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que enfoque tais noções. A Proposta Curricular sugere a seqüência “exemplo -

definição” sem, no entanto, propor atividades complementares.

           Com o intuito de proporcionar uma apreensão significativa dos tipos de

eventos (elementos importantes para se definir os tipos de espaço amostral,

assim como o estudo da probabilidade condicional, entre outros elementos) por

parte dos alunos, temos como proposta de ensino uma seqüência na qual os

aspectos a seguir a compõem:

a) Iniciamos o estudo dos tipos de eventos a partir de uma atividade ("Atividade

7") composta de uma introdução seguida de seis questões. Estas questões

enfocam os cinco tipos de eventos, sem ocorrer nesse momento referências

formais.

           Como requisitos básicos para a resolução desta atividade, os alunos

deverão dispor de conhecimentos sobre a teoria dos conjuntos, tais como

representações de um conjunto, igualdade de conjuntos, subconjuntos de um

dado conjunto, cardinal de um conjunto, as operações de união e intersecção

entre conjuntos; conhecimentos sobre múltiplos e divisores de um número

natural.

Atividade 7

              Como já sabemos, "Espaço Amostral" é o conjunto de todos os resultados possíveis

de um experimento aleatório e "Evento" é qualquer subconjunto do espaço amostral.

              Considere o seguinte experimento aleatório: "lançamento de um dado comum e

observação do número da face voltada para cima".

1) Apresente o espaço amostral do experimento.

2) Apresente os subconjuntos unitários do espaço amostral.

3) Apresente o evento: "ocorrência de número menor que oito"

4) Apresente o evento: "ocorrência de número múltiplo de sete"

5) Apresente os seguintes eventos:

a) A: ocorrência de número divisor de quatro

b) B: ocorrência de número múltiplo de cinco

c) O conjunto "M" tal que  M  =  A   ∩   B

6) Apresente:

a) o evento E: "ocorrência de número par"

b) o evento F : "ocorrência de número ímpar"

c) o evento E  ∩  F

d) o evento E  ∪   F
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b) As soluções da "Atividade 7" surgirão de uma discussão (ou debate)

suscitada pelo professor aplicador. Após esse debate inicial e um período

de tempo para que os alunos respondam as questões propostas,

apresentamos as soluções de cada questão seguida da formalização: nesse

momento podem ocorrer esclarecimentos de dúvidas dos alunos e

comentários do professor.

Soluções da Atividade 7 e Formalização

1) Apresente o espaço amostral do experimento.

S = { 1; 2; 3; 4; 5; 6 }

2) Apresente os subconjuntos unitários do espaço amostral.

A = { {1}; {2}; {3}; {4}; {5}; {6} }

              Os subconjuntos acima são chamados Eventos Elementares, ou seja:

•  Evento Elementar é qualquer subconjunto unitário de um espaço amostral.

3) Apresente o evento: "ocorrência de número menor que 8"

E = { 1; 2; 3; 4; 5; 6 }

              O evento acima é denominado Evento Certo. Dizemos que esse evento tem 100% de

chance de ocorrência.

•  Evento Certo é o próprio espaço amostral.

4) Apresente o evento: "ocorrência de número múltiplo de 7"

E = {   }  ou  E = ∅

              O evento acima não possui elementos: é um conjunto vazio. Eventos dessa natureza

são chamados eventos impossíveis.

•  Um subconjunto vazio do espaço amostral é chamado Evento Impossível.

5) Apresente os seguintes eventos:

a) A: ocorrência de número divisor de quatro

           A = {1; 2; 4}

b) B: ocorrência de número múltiplo de cinco

      B = { 5 }

c) M = A   ∩   B

           M = ∅

              Você deve ter observado que os eventos A e B anteriores não possuem elementos

comuns. Tais eventos são denominados Mutuamente Exclusivos.

•  Eventos Mutuamente Exclusivos são eventos cujos conjuntos são disjuntos

(a interseção é o conjunto vazio)
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6) Apresente:

a) o evento E : "ocorrência de número par"

E = { 2; 4; 6 }

b) o evento F : "ocorrência de número ímpar"

F = { 1; 3; 5 }

c) o evento E  ∩  F

     E  ∩  F = ∅

d) o evento E  ∪   F

     E  ∪   F = { 1; 2; 3; 4; 5; 6 }

              Observe que  os eventos "E'  e  "F" não possuem elementos comuns: a intersecção é

um conjunto vazio. No entanto, a união de "E" e "F" resultou no próprio espaço amostral.

Eventos dessa natureza são chamados Eventos Complementares.

•  Eventos Complementares são eventos cuja intersecção é o conjunto vazio

e cuja união é o próprio espaço amostral.

c) Em seguida propomos uma atividade complementar ("Atividade

Complementar 4" - que será recolhida) com o objetivo de:

•  Permitir aos alunos retomarem, fixarem e aplicarem os elementos

probabilísticos estudados nesta sessão: os tipos de eventos.

•  Fornecer material para um processo de avaliação contínua do aluno por

parte do professor.

•  Fornecer elementos para análise a posteriori de nossa seqüência didática.

Atividade Complementar 4

           Consideremos uma urna com 20 bolas idênticas numeradas de 1 a 20. Apresente um

exemplo de:

a) evento elementar

b) evento certo

c) evento impossível

d) eventos mutuamente exclusivos

e) eventos complementares

Na próxima sessão ("Sessão 7") devolveremos a "Atividade

Complementar 4" corrigida e seguida das soluções o que possibilitará que:

•  Os alunos identifiquem os erros cometidos e verifiquem quais as soluções

corretas.

•  O professor realize comentários que julgar pertinentes.
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Soluções da Atividade Complementar 4

1) Um exemplo de evento elementar: "ocorrência de número primo maior que 14 e menor que

18"

      E = { 17 }

2) Um exemplo de evento certo: "ocorrência de número natural"

      E = { 1;2;3;4;5;6;7;8;9;;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20}

3) Um exemplo de evento impossível: "ocorrência de número maior que 23"

      E = ∅

4) Um exemplo de eventos mutuamente exclusivos:

•  evento F : "ocorrência de número primo"

     F = { 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19 }

•  evento G : "ocorrência de número par maior que  5"

     G = { 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 }

•  F   ∩  G = ∅

5) Um exemplo de eventos complementares:

•  evento P : "ocorrência de número maior que 7"

P = { 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 }

•  evento Q : "ocorrência de número menor que 8"

Q = { 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 }

•  P ∩ Q = ∅

•  P ∪  Q = { 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 }

Sessão 7: Espaços Amostrais Equiprováveis e Não-equiprováveis

           Nesta sessão abordaremos os tipos de espaços amostrais:

equiprováveis e não equiprováveis. A identificação desses tipos de espaço

amostral nos permite compreender o campo de validade da definição clássica

(laplaciana) de probabilidades e ainda conceber uma outra visão probabilista: a

freqüentista.

           Tomando como referência nossa análise dos livros didáticos, pudemos

constatar que, entre os seis livros analisados, nenhum faz qualquer alusão ou

referência aos espaços amostrais não equiprováveis: uma proposta de ensino

deste tipo reduz todos os espaços amostrais à condição de eqüiprobabilidade.

Nas sessões 8 e 9 abordaremos as visões clássica e freqüentista de

probabilidade e para tal necessitaremos compreender a diferença entre um

espaço amostral equiprovável e um espaço amostral não-equiprovável.



105

           Tendo como referência essa introdução, projetamos uma proposta de

ensino para enfocar os dois tipos de espaço amostral: a "Sessão 7".

A seguir apresentamos nossa proposta:

a) Iniciamos nosso estudo não a partir de definições, mas tendo como ponto

de partida uma atividade composta de duas questões na qual o aluno,

implicitamente, se envolverá com as noções de eqüiprobabilidade e não

eqüiprobabilidade de um espaço.

b) Como pré-requisitos que deverão ser apresentados pelos alunos para

resolução desta atividade estão: conhecimentos sobre espaço amostral

(noção já desenvolvida na sessão 5); capacidade de leitura e interpretação

das explanações dadas na forma escrita ao longo da atividade.

Atividade  8

1) Considere o experimento aleatório: "lançamento de uma moeda comum (não viciada) e

observação da figura da face voltada para cima".

a) Determine o espaço amostral deste experimento.

b) Assinale a afirmação correta:

I. (   ) Temos um Espaço Amostral Equiprovável, isto é, os possíveis resultados deste

experimento são igualmente prováveis: as chances de se obter um resultado são as mesmas

de se obter outro.

II. (   ) Temos um Espaço Amostral não-equiprovável, ou seja, os possíveis resultados deste

experimento não são igualmente prováveis: as chances de se obter um resultado são maiores

que as chances de se obter outro.

2) Numa determinada classe de alunos existem 28 meninas e 23 meninos. Seus nomes são

colocados em pequenos cartões e depositados em uma urna com a finalidade de se realizar o

sorteio de um aluno da classe.

           Considere o experimento: "sortear o nome de um aluno e verificar se este é menino ou

menina".

a) Apresentar o espaço amostral deste experimento.

b) Assinale a afirmação correta:

I. (   ) Temos um Espaço Amostral Equiprovável, isto é, os possíveis resultados deste

experimento são igualmente prováveis: as chances de se obter um resultado são as mesmas

de se obter outro.

II. (   )  Temos um Espaço Amostral não-equiprovável, ou seja, os possíveis resultados deste

experimento não são igualmente prováveis: as chances de se obter um resultado são maiores

que as chances de se obter outro.
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c) As soluções da "Atividade 8" deverão emergir de um debate provocado pelo

professor aplicador. Após esse debate inicial e um período de tempo para que

os alunos respondam as duas questões da "Atividade 8",  apresentamos as

soluções desta atividade  e institucionalizamos através da formalização os dois

tipos de espaço amostral, abrindo espaço para esclarecimento de dúvidas dos

alunos e comentários do professor.

Soluções da Atividade 8 e Formalização

1) a) Ao lançarmos uma moeda comum e observarmos sua face temos dois resultados

possíveis: cara ( C )  ou coroa ( K ). Portanto seu espaço amostral é:

       A = { C; K }

     b) Temos um Espaço Amostral Equiprovável: a afirmação  " I " é a correta. Portanto:

•  Um Espaço Amostral é denominado Equiprovável quando todos os seus

eventos elementares correspondem a resultados igualmente prováveis.

2) a) O experimento aleatório em questão consiste em sortear um cartão da urna e verificar se

o nome corresponde a um menino ou a uma menina da classe. Temos dois resultados

possíveis: o cartão sorteado possui um nome correspondente a um menino (H) o cartão possui

um nome correspondente a uma menina (M).

     O espaço amostral é:  A = { H ; M }

c) Como há um número maior de meninas na classe parece-nos razoável admitir que o fato

de uma menina ser sorteada é mais provável que o fato de um menino ser sorteado. Os

eventos elementares { H } e { M } não são igualmente prováveis. Nesse caso, o espaço

amostral é dito não-equiprovável.

•  Um espaço amostral é denominado não equiprovável quando entre seus

eventos elementares existe(m) aquele(s)  com maior(es) chance(s) de

ocorrência.

Nesse momento, poderão ocorrer esclarecimentos de dúvidas dos

alunos e comentários pertinentes do professor.

d) Tendo já formalizados os conceitos de eqüiprobabilidade e não

eqüiprobabilidade de um espaço amostral, propomos uma atividade

complementar ("Atividade Complementar 5") com o intuito de:

•  Permitir ao aluno retomar, fixar e aplicar as noções formalizadas em nosso

estudo.

•  Fornecer elementos para uma avaliação contínua do professor.
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•  Obter material para uma análise a posteriori da seqüência didática.

Atividade Complementar 5

1) Uma urna contém 5 bolas verdes, 3 brancas e 4 pretas, indistinguíveis pelo tato. Considere o

experimento aleatório: retirada de uma bola da urna e observação de sua cor.

     Apresente o espaço amostral do experimento e em seguida classifique-o em equiprovável

ou não-equiprovável.

2) Considere o seguinte experimento aleatório: lançamento de um dado comum (não viciado) e

observação do número da face voltada para cima.

a) Qual o espaço amostral deste experimento?

    b) Este espaço amostral é equiprovável ou não-equiprovável?

3) Considere o seguinte experimento aleatório: retirada de uma carta de um baralho comum e

observação do naipe desta carta.

  Determine seu espaço amostral e, em seguida, classifique-o.

4) Imaginemos um experimento aleatório que consiste em lançar uma tachinha (também

conhecida como percevejo) e observar sua posição após a queda.

a) Apresente um espaço amostral para o experimento.

b) Classifique o espaço amostral encontrado.

Na próxima sessão ("Sessão 8"), devolveremos a "Atividade

Complementar 5" corrigida para os alunos, seguida das soluções: desse modo

os alunos poderão identificar os erros cometidos, verificar as soluções corretas

e esclarecer eventuais dúvidas e com o professor.

Soluções da Atividade Complementar 5

1) A = { verde, branca, preta }

    Este espaço amostral é não-equiprovável visto que seus eventos elementares não possuem

a mesma probabilidade de ocorrência.

2) a) A = { 1; 2; 3; 4; 5; 6 }

    b) Temos um espaço amostral equiprovável: as chances de ocorrência de cada um dos

eventos elementares são iguais.

3)  A = { ouros; copas; paus; espadas }

     O espaço amostral é equiprovável.

4)  Ao lançarmos uma tachinha o observarmos sua posição após a queda temos duas chances:

•  posição 1: "ponta  e cabeça encostadas no solo"

•  posição 2: "apenas cabeça sobre o solo"

A = { posição 1; posição 2 }

       Podemos notar através da experimentação que as posições "1" e "2" não são

igualmente prováveis. Temos um espaço amostral não-equiprovável.
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Sessão 8: Introdução à Definição de Probabilidades

Nesta sessão procuramos realizar uma introdução à definição de

probabilidades: não pretendemos ainda formalizar a definição, mas através de

um texto (que elaboramos com base em nosso estudo realizado neste,

trabalho) disponibilizar as duas posições que, historicamente, desenvolveram-

se quase que simultaneamente:

a) A possibilidade de estabelecer a probabilidade de um evento através de

uma previsão teórica (probabilidade calculada a priori);

b) A possibilidade de se estabelecer a probabilidade de um evento através da

realização prática do experimento (probabilidade calculada a posteriori).

           Como intentamos projetar uma proposta de ensino abrangente e

significativa do conceito de probabilidade, pensamos que as duas visões

probabilísticas devem ser abordadas.

           Dessa forma, iniciamos a "Sessão 8" através de uma atividade

("Atividade 9") composta de um texto e duas questões. Sugerimos que o texto

seja lido em conjunto (alunos e professores) e acompanhado de explanações

pertinentes do professor: a idéia central do texto é tentar possibilitar aos alunos

apreenderem dois modos de se estabelecer a probabilidade de um evento

(através de previsões teóricas ou através de realizações do experimento).

Como requisitos básicos para a realização da atividade, o aluno deverá

disponibilizar conhecimentos sobre leitura e interpretação de informações

dadas por meio de um texto no qual se mesclam elementos da linguagem

escrita e da linguagem matemática.

Atividade 9

           Neste estudo realizado até o momento estivemos preocupados com experimentos cujos

resultados não temos certeza, mas sobre os quais existe a possibilidade de se fazer previsões

matemáticas fornecidas pela Teoria das Probabilidades. São experimentos como "lançamento

de um dado comum e observação da face voltada para cima": qual das faces obteremos? Ou o

lançamento de uma moeda comum e observação da face voltada para cima: o resultado será

cara ou coroa? Ou ainda, a retirada de uma carta de um baralho comum: qual será seu naipe?

             Um aspecto importante que salientamos em nosso estudo é o de espaços amostrais

equiprováveis nos quais temos resultados igualmente prováveis ou igualmente possíveis.
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              Considerando-se o lançamento de um dado comum e observando-se a face voltada

para cima, estamos de comum acordo que qualquer uma das seis faces do dado tem

possibilidade igual à de qualquer outra de cair virada para cima: dizemos então que cada uma

das faces do dado tem uma chance em seis de cair voltada para cima. Em outras palavras,

dizemos que a probabilidade de obtermos face "5" (ou qualquer uma das outras faces) é 1/6

(uma "chance" em seis).

             Da mesma forma, ao lançarmos uma moeda comum (não-viciada) parece-nos razoável

admitir que qualquer uma das faces tem a mesma chance ou igual possibilidade de cair voltada

para cima. Podemos dizer que a face cara tem uma chance em duas de cair voltada para cima,

ou melhor, que a "probabilidade" de obter face cara é  1 / 2.

             Entretanto, precisamos verificar através da experiência se nossa intuição de fato está

correta, ou seja, se nossas conclusões ou previsões teóricas estão de acordo com a realização

prática do experimento.

             Consideremos, mais uma vez, o fenômeno aleatório "lançamento de uma moeda

comum e leitura da face voltada para cima". Se fizermos n vezes a experiência e obtivermos m

vezes o resultado "cara", diremos que a freqüência absoluta do evento "cara" é m e a

freqüência relativa é m/n e ainda, que a probabilidade de se obter cara é m/n quando n tende

ao infinito (isto é, realizamos a experiência um número n crescente de vezes).

             De fato, a experiência nos mostra que, repetindo-se o experimento um número n

crescente de vezes, a probabilidade de ocorrência do evento "cara" é ½, isto é, a ocorrência do

evento cara tende a estabilizar-se em torno de 0,5.

            A tabela abaixo mostra os resultados de algumas experiências históricas neste assunto:

experimentador KERRICH BUFFON PEARSON
m 5087 2048 12512
n 10000 4040 25000

m/n 0,5087 0,50693 0,50048

             Essas e muitas outras experiências mostram que, de fato, nossas conclusões estão

corretas: no lançamento de uma moeda perfeita (homogênea, simétrica, etc.) a "chance" ou

"probabilidade" de obter cara é 1/2  ou 0,5 ou 50%.

             Notemos que em nenhum dos casos da tabela acima o resultado experimental esteve

exatamente de acordo com a previsão teórica, mas esteve bem próximo. Se fizéssemos a

experiência com 100 000, 1 milhão, 1 bilhão de lançamentos, o quociente m/n (razão entre o

número de caras observadas e o número de vezes que o experimento foi realizado) estaria

bem mais próximo do valor teórico. Ou seja, 1/2  é o limite de m/n quando n tende ao infinito.

             Do mesmo modo, se fizéssemos experimentos com o lançamento de um dado comum

(não-viciado), notaríamos que o valor teórico 1/6 (ou 0,1666... ou 16,666...%) que propusemos

para probabilidade de cair uma das faces está de acordo com a experiência.

             Assim, quando fazemos uma "previsão teórica" de que probabilidade de ocorrência de

face 5 no dado é de 1/6 ou 0,1666... ou 16,666...% estamos implicitamente de acordo com a
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"realização prática do experimento": ao realizarmos "n" lançamentos observamos "m" faces 5  e

o quociente m/n (chamado freqüência relativa) tende a 0,1666... quando n tende ao infinito.

           Tendo como referência o texto anterior, responda às duas questões a seguir:

1) Numa urna existem cinco bolas indistinguíveis pelo tato: quatro vermelhas e uma amarela.

Deseja-se retirar uma bola dessa urna e verificar sua cor. Dizemos que a bola amarela tem

uma chance em cinco de ser retirada e que temos quatro chances em cinco de retirarmos uma

bola vermelha. Ou melhor:

•  A probabilidade de se retirar uma bola amarela é de 1/5 ou 0,2 ou 20%.

P(A) = 1 / 5

•  A probabilidade de se retirar uma bola vermelha é de 4/5 ou 0,8 ou 80%.

P(V) = 4 / 5

           Em termos de "realização prática do experimento", o que significa dizermos que a

probabilidade de retirarmos bola vermelha é de 4 / 5 ou de 0,8 ou de 80%?

2) Numa urna existem quatro cartões de mesma forma: um branco, um azul, um vermelho e um

preto. Considere o experimento: retirada de um cartão e observação da sua cor.

a) Qual a probabilidade de que o cartão retirado seja azul? Expresse o resultado nas formas

fracionária, decimal e percentual.

c) Como podemos explicar o resultado encontrado no item anterior através da realização de

experiências?

Após a leitura do texto (propomos uma leitura em "conjunto": alunos e

professor aplicador), uma discussão inicial incitada pelo aplicador e um

período de tempo para que os alunos respondam a "Atividade 9",

apresentamos as soluções das questões propostas nesta atividade, momento

em que o texto pode ser retomado e eventuais dúvidas dos alunos serem

esclarecidas.

Como possíveis entraves no desenvolvimento desta atividade,

podemos citar o fato de alguns alunos não apreenderem quais são as duas

formas de se obter a probabilidade de um dado acontecimento: possivelmente

poderão existir três casos: alunos que apreendam apenas a chamada

"previsão teórica"; alunos que apreendam apenas a chamada "realização

prática do experimento"; os alunos que compreendam a possibilidade conjunta

destas duas forma de determinação da probabilidade de um dado evento.

Soluções da Atividade 9

1) Ao afirmarmos, por meio de uma previsão teórica, que a probabilidade de retirarmos uma

bola vermelha é de "0,8", queremos informar que, ao realizarmos n vezes o experimento em
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questão (retirada de uma bola da urna e observação da sua cor), obtemos m vezes o resultado

"bola vermelha" e que o quociente m/n (freqüência relativa) tende a 0,8 quando o número n de

vezes que realizamos o experimento tende ao infinito. Ou ainda, que a freqüência m/n tende a

estabilizar-se em torno de 0,8 quando o número n de repetições do experimento é

suficientemente grande.

2) a) Como temos quatro cartões, sendo apenas um deles de cor azul, dizemos que temos uma

chance em quatro de retirarmos o cartão azul (evento A), ou seja, a probabilidade de obtermos

um cartão azul é:

•  P(A) = 1/4      (fracionária)

•  P(A) = 0,25    (decimal)

•  P(A) = 25%    (percentual)

    b) O valor teórico que determinamos no item "a" pode ter a seguinte interpretação do ponto

de vista da realização prática da experiência:

          Realizamos n vezes o experimento "retirada de um cartão da urna e observação da sua

cor". Anotamos as k vezes em que obtemos o resultado "cor azul". O quociente k/n tende ao

valor teórico 0,25 quando o número n de repetições do experimento tende ao infinito. Ou ainda,

à medida que aumentamos o número n de repetições do experimento, aumentamos a

aproximação entre o quociente k/n e o valor teórico 0,25.

Em seguida propomos uma atividade complementar ("Atividade

Complementar 6") na qual os alunos poderão retomar, fixar e aplicar o estudo

realizado até o momento. Tal atividade também poderá fornecer subsídios

para uma avaliação contínua dos alunos.

Esta atividade será recolhida para análise a posteriori de nossa

seqüência didática.

Atividade Complementar 6

1) Considere o experimento aleatório: "lançamento de um dado comum e observação do

número da face voltada para cima".

a) Qual a probabilidade de obtermos um número par no lançamento desse dado?

Expresse o resultado nas formas fracionária, decimal e percentual.

b) Como você obteve o resultado: valendo-se de uma previsão teórica ou da realização

prática do experimento?

c) Estabeleça uma comparação entre as duas formas (previsão teórica ou realização de

experiências) de se obter o resultado.

2) Você faz parte de um grupo de 10 pessoas. Será realizado um sorteio de uma pessoa desse

grupo. Quais as chances (ou a probabilidade) de você ser o sorteado? Indique o resultado nas

formas fracionária, decimal e percentual.



112

    Como explicar o resultado, imaginando que o experimento acima fosse realizado uma

infinidade de vezes?

3) Um baralho comum possui 52 cartas divididas em 4 naipes: ouros, copas, paus e espadas.

Considere o experimento aleatório: "retirar ao acaso uma carta do baralho e verificar seu

naipe".

a) Apresente o espaço amostral do experimento.

b) Qual a probabilidade de que a carta sorteada tenha naipe "espadas"? Apresente

probabilidade nas formas fracionária, decimal e percentual.

c) Você obteve a probabilidade do item "b" através de uma previsão teórica ou através da

realização prática do experimento?

d) Estabeleça uma comparação entre as duas formas de se obter a probabilidade de

ocorrência do naipe "espadas" na retirada de uma carta do baralho.

           Na próxima sessão ("Sessão 9") os alunos receberão a "Atividade

complementar 6" corrigida e seguida das soluções, com o intuito de:

•  Permitir ao aluno identificar os erros cometidos e verificar as soluções

corretas.

•  Permitir ao professor efetuar comentários e observações que julgar

pertinentes.

Soluções da Atividade Complementar 6

1) a) Ao lançarmos o dado temos 3 chances em 6 de obter um número par, ou seja, a

probabilidade de ocorrer o evento "número par" é:

•  P(E) = 3/6 = 1/2   (fracionária)

•  P(E) = 0,5            (decimal)

•  P(E) = 50%          (percentual)

b) No caso, fizemos o cálculo da probabilidade fazendo uso da previsão teórica.

c) De acordo com nossa previsão teórica, a probabilidade de se obter face par no lançamento

do dado é de 0,5. Vamos imaginar que realizássemos n lançamentos do dado e anotássemos o

número p de vezes em que obtivemos face par :  a medida que aumentamos o número n de

lançamentos, o quociente p / n se aproxima cada vez mais de 0,5. Quanto maior o número de

lançamentos mais próximos estaremos de 0,5: quando n tende ao infinito podemos dizer então

que o quociente p/n tende ao valor teórico 0,5.

2) Sendo você uma das dez pessoas, podemos dizer que você tem uma chance em dez de ser

sorteado(a), isto é, a probabilidade de você ser sorteado(a) é 1/10 ou 0,1 ou 10%.

     Imaginemos que você realize v vezes o experimento e observe o número s de vezes que

você foi o sorteado. A freqüência relativa s/v se aproxima cada vez de 0,1 à medida que o

número v de repetições do experimento também aumenta. Ao realizarmos o experimento uma
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infinidade de vezes, a freqüência relativa estabiliza-se em 0,1: por esse motivo é que dizemos

que a probabilidade de que uma pessoa (entre dez) seja sorteada é de 1/10 ou 0,1 ou 10%.

3) a) O espaço amostral é:

         A = {ouros, copas, paus, espadas}

   b) Temos 13 cartas de "espadas" de um total de 52 cartas, ou seja, 13 chances em 52 de tirar

uma carta de espadas. Portanto, a probabilidade da carta sorteada ter naipe "espadas" é

13/52=1/4 ou 0,25 ou 25%.

   c) Obtivemos o resultado do item "b" através de uma previsão teórica.

   d) Supondo que o experimento "retirada de uma carta do baralho e observação do seu naipe"

seja realizado "n" vezes, é possível verificar o número "e" de vezes em que a carta retirada

possui naipe "espadas".  O quociente "e/n" (freqüência relativa) aproxima-se cada vez mais de

0,25 (previsão teórica) à medida que aumentamos o número "n" de vezes que o experimento é

realizado.

Sessão 9: A Definição Laplaciana e a Definição Freqüentista de

Probabilidades

Nesta sessão pretendemos institucionalizar as definições "laplaciana" e

"freqüentista" de probabilidade, procurando dar encaminhamentos a uma

aprendizagem abrangente e significativa do conceito de probabilidades. Na

"Sessão 8" já desenvolvemos elementos que possivelmente permitirão uma

assimilação mais estruturada das definições clássica e freqüentista de

probabilidade.

           Em nossa análise dos livros didáticos constatamos que, entre os seis

livros analisados, nenhum faz qualquer referência à visão "freqüentista" de

probabilidade: a definição clássica aparece absoluta, única, tendo como

enfoque a seqüência “definição-exemplo-exercício”.

           Em nosso estudo histórico e epistemológico pudemos observar o

desenvolvimento e a importância do ensino destas duas visões probabilísticas.

           Tendo como referência essas observações iniciais, elaboramos uma

proposta de ensino (sessões 8 e 9) na qual:

a) A visão freqüentista de probabilidade seja abordada;

b) A visão clássica de probabilidade não seja abandonada, mas também seja

abordada;

c) O ensino das visões clássica e freqüentista seja realizado a partir de

atividades ("Sessão 8") e posterior formalização ("Sessão 9") - e não como
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ocorre nos livros didáticos: “definição-exemplo-exercício” - seguida de

atividades complementares.

A seguir apresentaremos nossa proposta de desenvolvimento da

"Sessão 9":

I. Iniciamos esta sessão entregando aos alunos a "Atividade complementar 6"

(da "Sessão 8") corrigida e seguida das soluções para os alunos: nesse

momento eventuais dúvidas dos alunos poderão ser esclarecidas e

comentários e observações que o professor julgar pertinentes poderão ocorrer.

II. Tendo como referência o trabalho desenvolvido na sessão 8,

institucionalizamos as definições clássica e freqüentista de probabilidade.

Nesse momento, destacamos como requisitos fundamentais, a capacidade de

leitura de textos no qual elementos da linguagem corrente aparecem juntos a

elementos da linguagem simbólica matemática.

Institucionalização

             Com base no estudo até aqui realizado, podemos notar duas "maneiras" de se obter a

probabilidade de ocorrência de um determinado evento "E" de um espaço amostral A de um

experimento aleatório: fazendo uso da "realização prática do experimento" ou da "previsão

teórica". Estas duas  "maneiras" representam formas de se definir o conceito de probabilidade.

A primeira (realização prática do experimento), conduz a chamada definição freqüentista de

probabilidade; a segunda (previsão teórica), conduz a chamada definição laplaciana* de

probabilidade  ( ou definição clássica de probabilidade).

* Laplace (1749-1827), matemático francês.

             Vamos definir, de forma simplificada, cada uma dessas visões probabilísticas:

Definição Freqüentista de Probabilidades

             Consideremos um experimento aleatório com um espaço amostral finito qualquer.

•  Suponhamos que o experimento seja repetido n vezes em condições

semelhantes.

•  Seja m (freqüência absoluta) o número de vezes que ocorre o evento

E.

a) Definimos freqüência relativa do evento "E" como sendo o número f, tal que   f = m / n.

             A freqüência relativa de um evento possui a seguinte propriedade fundamental:

0 �  f  �  1

b) Definimos probabilidade do evento E o número P(E)  tal que P(E) = m / n , quando  n ♠  ∞.
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             Portanto, a probabilidade de ocorrência do evento E é o limite de m/n quando o número

n de repetições do experimento tende ao infinito ou é suficientemente grande ("Teorema de

Bernoulli" apelidado de "Lei dos Grandes Números" de Jacques Bernoulli - matemático suíço –

1654-1705).

             Temos:         0 �  P(E)  �  1

Definição Laplaciana de Probabilidade

             Consideremos um experimento aleatório com espaço amostral "A" finito e equiprovável.

•  Seja n(A) o número de elementos do espaço amostral, ou seja, o

número de resultados possíveis do experimento.

•  Seja n(E) o número de elementos do evento E, ou seja, o número de

resultados favoráveis à ocorrência do evento E.

             Definimos probabilidade do evento E o número P(E) tal que

P(E)  =          número de elementos do evento E               =  n(E)
              número de elementos do espaço amostral A           n(A)
ou

P(E)  =   número de resultados favoráveis
               número de resultados possíveis

Conseqüências da definição:

•  P( ∅  ) = 0

•  P(A) =  n(A)  = 1
                                n(A)

•  0  �  P(E)  �  1      ou        0%  �  P(E)  �  100%

III.  Após uma explanação do professor sobre as definições laplaciana e

freqüentista de probabilidades e esclarecimento de eventuais dúvidas dos

alunos, propomos uma atividade ("Atividade 10") contendo três questões nas

quais os alunos deverão ter como base o estudo realizado até o momento para

respondê-las.

           Podemos dizer que possivelmente poderão existir alunos que:

a) compreendam as duas definições probabilísticas dadas;

b) compreendam apenas uma das definições probabilísticas

apresentadas;

c) não compreendam nenhuma das definições.
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Atividade 10

1) Uma urna contém 20 bolas idênticas, indistinguíveis pelo tato, numeradas de 1 a 20.

Considere o experimento aleatório que consiste em retirar ao acaso uma bola dessa urna e

observar seu número. Apresente o espaço amostral A desse experimento, n(A), e em seguida,

classifique-o.

       Determine a probabilidade de ocorrência de cada um dos eventos a seguir:

a) "Ocorrência de número par"

b) "Ocorrência de número divisor de vinte"

c) "Ocorrência de número múltiplo de cinco"

d) "Ocorrência de número primo"

      Para o cálculo das probabilidades acima, você fez uso da definição laplaciana ou da

definição freqüentista de probabilidades?

2) Considere o experimento aleatório: lançamento de duas moedas comuns (uma dourada e

uma prateada) e observação da figura da face voltada para cima. Qual a probabilidade de que:

a) Em ambas ocorra "cara"?

b) Em uma ocorra "cara" e na outra "coroa"?

c) Não ocorra nenhuma "cara"?

d) Ocorra pelo menos uma "coroa"?

      Para o cálculo das probabilidades acima, você fez uso de que tipo de definição: a

"laplaciana" ou a "freqüentista"?

3) No lançamento de uma tachinha ou percevejo (muito usada para afixar cartazes, entre

outras utilidades) para o alto e observação da sua posição de equilíbrio sobre o solo após a

queda.

a) Apresente um exemplo de evento impossível para o experimento em questão.

b) Apresente o espaço amostral do experimento.

c) O espaço amostral do experimento em questão é equiprovável ou não-equiprovável?

d)      Explique como poderíamos determinar a probabilidade de ocorrência de cada um dos

possíveis resultados do experimento. Diga qual a definição utilizada para determinar as

probabilidades: laplaciana ou freqüentista?

           Observemos que a questão 3 desta atividade, poderá ser solucionada

apenas com o uso da noção freqüentista de probabilidades. Entretanto,

podemos dizer que poderão ocorrer casos nos quais os alunos utilizem-se da

definição clássica de probabilidades para a resolução, ocasionando soluções

incorretas, como "a probabilidade de se obter um dos possíveis resultados do

experimento é 1/2".

           As questões 1 e 2 apresentam espaços amostrais equiprováveis, os

quais permitem a aplicação da noção clássica de probabilidade. Entretanto,
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como pode ser constatado, deixamos uma questão aberta para o aluno: "qual

das definições probabilísticas você fez uso?". Desse modo, poderão surgir com

bases nas estratégias do alunos respostas como "freqüentista".

IV. Após um período de tempo para que os alunos respondam a "Atividade 10",

as soluções são apresentadas junto a uma discussão promovida pelo aplicador

de modo a permitir que:

•  Os alunos identifiquem os erros cometidos e verifiquem as soluções

corretas.

•  Os alunos esclareçam eventuais dúvidas com o professor.

•  O professor efetue comentários que julgar pertinentes.

Soluções da Atividade 10

Questão 1

           O espaço amostral é S = {1;2;3;4;5;...;18;19;20} e n(S) = 20.

           a) A = {2;4;6;8;...;18;20} e n(A) = 10

           P(A) = n(A)/n(S) = 10/20 = 1/2 = 50%

           b) B = {1;2;3;5;10;20} e n(B) = 6

           P(B) = n(B)/n(S) = 6/20 = 3/10 = 30%

           c) C = {5;10;15;20} e n(C) = 4

           P(C) = n(C)/n(S) = 4/20 = 1/5 = 20%

           d) D = {2;3;5;7;11;13;17;19} e n(D) = 8

           P(D) = n(D)/n(S) = 8/20 = 2/5 = 40%

Questão 2

           Adotando-se c = cara e k = coroa, temos o seguinte espaço amostral no lançamento

simultâneo de duas moedas comuns:

S = {(c;c);(c;k);(k;c);(k;k)}  e n(S) = 4

           a) A = {(c;c)} e n(A) = 1

           P(A) = n(A)/n(S) = 1/4 = 25%

           b) B = {(c;k);(k;c)} e n(B) = 2

           P(B) = n(B)/n(S) = 2/4 = 1/2 = 50%

           c) C = {(k;k)} e n(C) = 1

           P(C) = n(C)/n(S) = 1/4 = 25%

           d) D = {(c;k);(k;c);(k;k)} e n(D) = 3

           P(D) = n(D)/n(S) = 3/4 = 75%

Questão 3

           a) Evento impossível: "cabeça da tachinha sem tocar o solo"

           b) posição 1: "ponta e cabeça da tachinha tocando o solo"
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               posição 2: "apenas a cabeça da tachinha tocando o solo"

              O espaço amostral do experimento é S = {posição 1; posição 2}

           c) O espaço amostral do experimento em questão é não equiprovável.

           d) Por se tratar de um espaço amostral não-equiprovável, não podemos aplicar a

definição clássica de probabilidades para determinar a probabilidade de cada evento. Nesse

caso, precisamos recorrer à noção de freqüência relativa de um evento, ou seja, realizamos o

experimento m vezes e anotamos as n vezes em que a "posição 1" ocorre: a probabilidade de

ocorrência da "posição 1" é dada pelo quociente n/m quando m tende ao infinito.

V. Após a etapa anterior propomos a apresentação de um texto (elaborado

tendo como base o estudo conceitual, histórico e epistemológico) com o qual

pretendemos:

•  Proporcionar ao aluno a oportunidade de perceber a integração entre as

duas visões probabilísticas.

•  Salientar aos alunos a importância da eqüiprobabilidade do espaço para

aplicação da definição laplaciana.

•  Permitir aos alunos notarem a abrangência da definição freqüentista de

probabilidades.

Integração das visões laplaciana e freqüentista de probabilidades

           A seguir estabelecemos uma comparação entre as duas definições:

•  A definição freqüentista, baseada no estudo experimental de fenômenos aleatórios

(definida a posteriori), é aplicável em um espaço amostral finito qualquer.

•  A definição laplaciana, baseada na previsão teórica (definida a priori), é aplicável

somente em espaços amostrais finitos e equiprováveis.

           Dessa forma, ao trabalharmos com Espaços Amostrais Equiprováveis (espaços

amostrais em que seus eventos elementares são igualmente prováveis), temos uma

equivalência entre as duas definições: portanto, temos duas opções para se estabelecer a

probabilidade de ocorrência um determinado evento E:

           1) Realizamos "y" vezes o experimento aleatório em estudo e observamos as "x" vezes

em que o evento E ocorre.

                 Assim, a probabilidade de ocorrência do evento E é:

            P(E) =  x         para     y ♠  ∞
                        y

           Quanto maior o número y de repetições do experimento, mais precisa será a

probabilidade de ocorrência do evento E.

           2) Determinamos o número de elementos do espaço amostral "A" do experimento – n(A)

– e o número de elementos do evento "E" – n(E).

                   Assim, a probabilidade de ocorrência do evento E é:
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      P(E)  =   n(E)
                    n(A)

             Ao trabalharmos com espaços amostrais não-equiprováveis, isto é, espaços amostrais

nos quais seus eventos elementares não são igualmente prováveis, o estudo experimental nos

mostra que a definição laplaciana não é aplicável: temos de recorrer à definição freqüentista

para estabelecermos a probabilidade de ocorrência de um determinado evento. No entanto, há

que se considerar a importância da definição laplaciana, pois essa nos permite o cálculo da

probabilidade de um evento (em um espaço amostral equiprovável) sem a necessidade da

realização prática do experimento.

Nessa etapa o professor aplicador fará a leitura do texto em conjunto

com os alunos, suscitando uma discussão e esclarecendo eventuais dúvidas

dos alunos.

VI. Propomos a aplicação de uma atividade complementar ("Atividade

complementar 7") com os seguintes objetivos:

•  Permitir aos alunos retomar, fixar e aplicar os conceitos formalizados nessa

sessão.

•  Fornecer elementos para análise posteriori de nossa seqüência.

Atividade Complementar 7

1) No lançamento de dois dados perfeitos e distinguíveis, um branco e outro vermelho, qual é a

probabilidade de que:

a) a soma seja "sete"?

b) ambos os números sejam pares?

c) ambos os números sejam iguais?

d) a soma seja um número primo?

    Classifique o espaço amostral do seu experimento e diga qual definição você utilizou para se

calcular as probabilidades acima.

2) Um casal planeja ter exatamente 3 crianças. Qual é a probabilidade de que:

a) duas crianças sejam meninos e a outra, seja menina?

b) pelo menos um menino?

     Qual definição você utilizou para calcular as probabilidades acima?

3) Um jogo de crianças consiste em lançar uma caixa de fósforos sobre uma mesa e observar a

face em que a caixa fica apoiada: face "pequena"(F1), face "média"(F2) ou face "grande"(F3).

     Apresente o espaço amostral A do experimento em questão e, em seguida, responda as

questões:
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a) O espaço amostral em estudo é equiprovável, isto é, os possíveis resultados são

igualmente prováveis?

b) Podemos dizer que a probabilidade de se obter qualquer uma das faces é 2/6 = 1/3 ?

c) Explique como poderíamos determinar a probabilidade de ocorrência de cada uma das

faces? Qual visão probabilística devemos utilizar: a "laplaciana" ou a "freqüentista"?

4) Considere o experimento aleatório que consiste em lançar uma tampa de um tubo de creme

dental e observar sua posição após a queda.

a)Podemos dizer que temos uma chance em três de obtermos uma entre as três posições

possíveis, ou seja, que a probabilidade de ocorrência de uma das posições do "tampa"

após a queda é  1/3 ? Justifique sua resposta.

b) O espaço amostral do experimento em estudo é equiprovável?

c) Como determinar a probabilidade de ocorrência de cada um dos eventos elementares do

experimento em questão?

Na próxima sessão ("Sessão 10"), entregaremos a "Atividade

complementar 7" corrigida e seguida das soluções: nesse momento, dúvidas

dos alunos poderão ser sanadas e comentários ou observações que o

professor julgar importantes poderão ser efetuados.

Soluções da Atividade Complementar 7

Questão 1

           O espaço amostral do experimento é

           S={(1;1);(1;2);(1;3);(1;4);(1;5);(1;6);(2;1);(2;2);(2;3);(2;4);(2;5);(2;6);

      (3;1);(3;2);(3;3);(3;4);(3;5);(3;6);(4;1);(4;2);(4;3);(4;4);(4;5);(4;6);

      (5;1);(5;2);(5;3);(5;4);(5;5);(5;6);(6;1);(6;2);(6;3);(6;4);(6;5);(6;6)}

e n(S) = 36

a) A = {(1;6);(2;4);(3;4);(4;3);(5;2);(6;1)} e n(A) = 6

    P(A) = n(A)/n(S) = 6/36 = 1/6 = 16,6...%

b) B = {(2;2);(2;4);(2;6);(4;2);(4;4);(4;6);(6;2);(6;4);(6;6)} e n(B) = 9

    P(B) = n(B)/n(S) = 9/36 = 1/4  = 25%

c) C = {(1;1);(2;2);(3;3);(4;4);(5;5);(6;6)} e n(C) = 6

    P(C) = n(C)/n(S) = 6/36 = 1/6 = 16,6...%

d) D = {(1;1);(1;2);(1;4);(1;6);(2;1);

 (2;3);(2;5);(3;2);(3;4);(4;1);

 (4;3);(5;2);(5;6);(6;1);(6;5)} e n(D) = 15

     P(D) = n(D)/n(S) = 15/36 = 5/12 = 41,6...%

Questão 2

           Adotando-se M = masculino e F = feminino, temos o seguinte espaço amostral: S =

{MMM; MMF; MFM;MFF; FMM; FMF; FFM; FFF} e n(S) = 8
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a) A = {MMF; MFM; FMM}  e n(A) = 3

               P(A) = n(A)/n(S) = 3/8 = 37,5%

b) B = {MMM; MMF; MFM; MFF; FMM; FMF; FFM} e n(B) = 7

    P(B) = n(B)/n(S) = 7/8 = 87,5%

Questão 3

           O espaço amostral é A = {F1; F2; F3}

a) O espaço amostral do experimento não é equiprovável, pois a face "grande" (F3) tem maior

chance de ocorrência.

b) Não podemos afirmar que a probabilidade de ocorrência de cada face é 1/3, pois tal fato

seria verdadeiro apenas se comprovada a eqüiprobabilidade do espaço amostral.

c) Nesse caso, devemos utilizar a visão freqüentista de probabilidade, realizando m vezes o

experimento em questão e observando os números a, b, c de freqüências absolutas dos

eventos F1, F2, F3, respectivamente. Assim, quando m tende a um valor muito grande,

podemos observar a estabilização das freqüências relativas a/m, b/m e c/m. Podemos dizer

que, quando m tende ao infinito, temos P(F1) = a/m; P(F2) = b/m e P(F3) = c/m.

Questão 4

a) Não. Como as posições "1", "2" e "3" não são igualmente possíveis, não podemos afirmar

que a probabilidade de ocorrer uma das posições é 1/3.

b) O espaço amostral do experimento é não-equiprovável.

c) Nesse caso, realizamos x vezes o experimento em questão e observamos os números "k",

"m" e "n" de vezes que ocorrem as posições "1", "2" e "3", respectivamente. Podemos obter a

probabilidade de cada evento, determinando as freqüências relativas k/x, m/x e n/x quando x

tende ao infinito.

Sessão 10: Noções da História da Teoria das Probabilidades

           Nesta sessão pretendemos proporcionar aos alunos a possibilidade de

contato com os principais elementos do desenvolvimento histórico do conceito

de probabilidade.

           De acordo com os PCN, a aprendizagem de um conceito deve:

Desenvolver competências e habilidades para que o aluno entenda a
sociedade em que vive como uma construção humana, que se
reconstrói constantemente ao longo de gerações num processo
contínuo e dotado de historicidade. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
DO DESPORTO, Parâmetros Curriculares Nacionais, Brasil, 1999, p.
251)

           Ubiratam D’ Ambrósio, em “Etnomatemática” (D'AMBRÓSIO, 1990)

ressalta a importância do ensino da história da Matemática:
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Para situar a Matemática como uma manifestação cultural de todos

os povos em todos os tempos, como a linguagem, os costumes, os

valores, as crenças e o hábitos, e como tal diversificada nas suas

origens e na sua evolução". (D' AMBRÓSIO, 1990, citado em

BIGODE, 2000, p. 10.)

E ainda:

Para mostrar que a Matemática que se estuda nas escolas é uma da
muitas formas de Matemática desenvolvida pela humanidade.
(D'AMBRÓSIO, 1990, citado em BIGODE, 2000, p. 10)

De acordo com Antônio José Lopes em “Matemática hoje é feita assim”

(BIGODE, 2000):

Os estudos recentes indicam que a utilização da História da
Matemática na sala de aula contribui para facilitar a aprendizagem da
Matemática, uma vez que a História pode esclarecer sobre as
origens e aplicações da Matemática e revelar o conhecimento
matemático como resultado de um processo evolutivo. (BIGODE,
2000, p. 10)

Tendo como referência os comentários aqui expostos, projetamos a

"Sessão 10" de nossa seqüência de ensino.

Em nossa análise dos livros didáticos pudemos constatar que três entre

os seis livros analisados iniciam o estudo das probabilidades a partir de

elementos históricos enquanto que os outros três livros não apresentam

qualquer noção sobre a história das probabilidades.

Pensamos que – conforme nossas hipóteses de pesquisa - tendo o

aluno já assimilado o conceito de probabilidades, a apresentação de elementos

históricos complementará o estudo realizado e permitirá uma apreensão mais

significativa por parte do aluno: ao contrário da proposta dos livros didáticos de

iniciar o estudo a partir da história, pois, nesse caso, o aluno estará estudando

a história de uma teoria que ainda desconhece.

Dessa forma, projetamos a "Sessão 10" com uma proposta de ensino

baseada nos seguintes aspectos.
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a) Iniciaremos o estudo da história das probabilidades a partir de uma atividade

("Atividade 11") composta de um texto seguido de uma questão.

Atividade 11

           A seguir apresentaremos um breve resumo de alguns elementos importantes da história

da Teoria das Probabilidades.

           Inúmeros povos da Antiguidade, por hábito ou mesmo como forma de passatempo,

gostavam de algum tipo de jogo no qual havia a interferência do acaso: os chamados "jogos de

azar". Atualmente podemos citar como "jogos de azar": os jogos com dados; baralhos; roletas;

sorteios; bingos; rifas além de jogos eletrônicos variados. Foram jogos como esses que

suscitaram as primeiras idéias sobre a Teoria das Probabilidades.

           A obra intitulada "Livro sobre os jogos de azar", surgida em 1550, pode ser considerada

o primeiro trabalho sobre a teoria probabilística: esta obra foi escrita pelo matemático e médico

italiano Gerolamo CARDANO (1501-1576). Galileu Galilei (1564-1642) também está entre os

primeiros a analisar, matematicamente, os jogos de dados, em sua obra "Considerações sobre

os jogos de dados".

           Considerado um dois maiores marcos na História da Teoria das Probabilidades, a

correspondência entre dois matemáticos franceses, Blaise PASCAL (1623-1662) e Pierre de

FERMAT (1601-1665), contribuiu de forma decisiva para a evolução da teoria probabilística: tal

correspondência iniciou-se com o intuito de responder a questões de um jogador fanático da

época, Antoine Gambaud, conhecido como "Cavaleiro de Méré".

           Outros matemáticos também se dedicaram ao estudo de elementos da Teoria das

Probabilidades: o matemático holandês HUYGENS (1629-1695) e o francês Abraham de

MOIVRE (1667-1754).

           Em 1713 é publicada a obra "Ars Conjectandi" ("A Arte de Conjecturar"), de autoria do

matemático suíço Jacques BERNOULLI (1654-1705): este trabalho é considerado um marco

fundamental no desenvolvimento da concepção freqüentista de probabilidades. Nesta obra,

Bernoulli propõe o teorema conhecido como "Lei dos Grandes Números", afirmando que a

probabilidade de ocorrência um evento é dada pela sua freqüência relativa quando o número

de ensaios deste evento tende ao infinito.

           Em seguida temos os trabalhos do matemático suíço EULER (1707-1783) e do

matemático alemão D'ALEMBERT (1717-1783).

           Contudo, parece haver uma unamidade em considerar que a Teoria das Probabilidades

deve mais a LAPLACE (matemático francês, 1749-1827) que a qualquer outro matemático: em

1812 é publicado seu trabalho "Teoria Analítica das Probabilidades" no qual é apresentada a

reconhecida teoria clássica de probabilidades em que a existência da eqüiprobabilidade de um

espaço amostral conduz à relação de probabilidade dada pela razão entre o número de casos

favoráveis e o número de casos possíveis.
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           Destacamos ainda os trabalhos dos matemáticos russos MARKOV (Andrei Andreyvitch

Markov, 1856-1922) e KOLMOGOROV (Andrei Nicolaievitch Kolmogorov, 1903-1987). Markov,

em 1906, mostrou a importância das probabilidades em Física, Estatística, Genética e

Economia, em seu trabalho que ficou conhecido como "Cadeias de Markov". Em 1933,

Kolmogorov apresenta seu trabalho conhecido como "Axiomática de Kolmogorov" na qual,

adotando uma base lógica formal, coloca a probabilidade no quadro da Teoria dos Conjuntos.

           A seguir, associe o  fato histórico  ao(s)  matemático(s):

I.O primeiro trabalho sobre probabilidade surgido com uma obra intitulada "Livro sobre os jogos

de azar", escrita por um matemático e médico italiano.

II. Um dos marcos da história das probabilidades: a correspondência entre dois matemáticos

franceses.

III. "Ars Conjectandi" (A arte de conjecturar), primeira obra substancial sobre teoria das

probabilidades é publicada. Nesta obra, é apresentado um teorema (Lei dos Grandes Números)

no qual a probabilidade de um evento ocorrer é dada pela observação da estabilidade da  sua

freqüência relativa quando o número de ensaios desse evento tende ao infinito.

IV. A teoria das probabilidades alcança forma e estrutura através de um conjunto de definições

presentes na obra "Teoria Analítica das Probabilidades" de autoria de um matemático francês.

É um marco clássico da teoria das probabilidades.

V. Matemáticos que, com suas obras apresentaram as diversas aplicações das probabilidades

e acabaram por colocar a teoria das probabilidades no quadro da teoria dos conjuntos,

adotando estruturas axiomáticas.

(   )  LAPLACE - Pierre Simom Laplace (1749-1827)

(   )  MARKOV - Andrei Andreyvitch Markov (1856-1922)

(   )  CARDANO - Gerolamo Cardano (1501-1576)

(   )  PASCAL - Blaise Pascal (1623-1662)

(   )  KOLMOGOROV - Andrei Kolmogorov (1903-1987)

(   )  JACQUES BERNOULLI - Jakob Bernoulli  (1654-1705)

(   )  FERMAT – Pierre de Fermat (1601-1665)

b) O professor aplicador fará a leitura do texto em conjunto com os alunos,

suscitando uma discussão e esclarecendo eventuais dúvidas dos alunos. Após

essa discussão inicial e um período de tempo para que os alunos respondam

as questão proposta, recolhemos a "Atividade 11" para uma análise a posteriori

(este material poderá também ser utilizado em um processo de avaliação

contínua do aluno) de nossa seqüência didática.

c) Em seguida apresentamos as soluções da questão proposta na "Atividade

11", momento em que eventuais dúvidas dos alunos podem ser sanadas e o
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professor poderá efetuar comentários ou observações que considerar

relevantes.

           Como podemos constatar, cada item da questão trata de um aspecto ou

fato importante da história das probabilidades e o aluno deveria relacioná-lo

ao(s) matemático(s) envolvido(s) no fato em questão:

Soluções da Atividade 11

•  O primeiro item trata da (considerada) primeira obra sobre probabilidades: o "Livro

sobre os jogos de azar" de Cardano (Gerolamo Cardano, 1501-1576).

•  O segundo item trata de um fato considerado um marco fundamental para o

desenvolvimento da teoria probabilística: a correspondência entre os matemáticos

franceses Pascal (Blaise Pascal, 1623-1662) e Fermat (Pierre de Fermat, 1601-1665),

suscitada por jogadores (de "azar") da época, notadamente Antoine Gambaud, o

Cavaleiro de Méré.

•  O terceiro item trata da obra "Ars Conjectandi" de Jacques Bernoulli (1654-1705), na

qual a visão freqüentista de probabilidades é apresentada tendo como base o

"Teorema dos Grandes Números" ou "Teorema de Bernoulli".

•  O quarto item aborda o trabalho desenvolvido pelo matemático francês Laplace (1749-

1827), considerado um marco clássico no desenvolvimento da teoria das

probabilidades. A estrutura proposta nesta obra é considerada a base da visão clássica

de probabilidades (ou visão laplaciana).

•  O quinto item aborda os trabalhos dos matemáticos russos Markov (1856-1922) e

Kolmogorov (1903-1987), nos quais a Teoria das Probabilidades se enquadram na

Teoria dos Conjuntos, através de estruturas de ordem axiomática.

Na próxima aula, cada aluno receberá a questão proposta na

"Atividade 11" corrigida e o professor da turma dará prosseguimento ao estudo

da Teoria das Probabilidades": probabilidade da união de eventos,

probabilidade condicional, etc.

Nossa proposta de “Introdução ao conceito de probabilidade”

enfocando as definições "Laplaciana" e "Freqüentista" de probabilidade termina

com a sessão 10.
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2.4. Relato da Experimentação

           Neste tópico relataremos o modo como as sessões foram conduzidas

bem como os principais acontecimentos durante cada sessão de nossa

seqüência de ensino.

           Nossa seqüência didática foi aplicada em uma turma de 42 alunos

(freqüentes) da terceira série do ensino médio (3º B) do período da manhã da

‘E.E. Sumie Iwata’, tendo o professor da turma como aplicador da seqüência e

o professor autor desta dissertação como observador da aplicação. Segundo

entrevista com o professor da turma e com os alunos, foi averiguado que o

conceito de probabilidades não foi abordado no ano anterior (segunda série do

ensino médio) devido ao programa de ensino da "E.E. Sumie Iwata", no qual o

tema deve ser desenvolvido na terceira série do ensino médio.

           Como observamos em nossa análise a priori, a seqüência didática foi

dividida em dez sessões:

Sessão tema N° de aulas

1 Motivação/Introdução à Teoria das Probabilidades 1

2 Tipos de Experimentos: Determinísticos e Aleatórios 1

3 Características de um Experimento Aleatório 1

4 A Noção de Acaso em Probabilidades 1

5 Espaço Amostral e Evento 2

6 Tipos de Eventos 2

7 Tipos de Espaços Amostrais 1

8 Introdução a Definição de Probabilidades 2

9 As definições Laplaciana e Freqüentista de Probabilidades 2

10 Noções da História da Teoria das Probabilidades 1

Total de Sessões: 10

Total de Aulas: 14

Duração de cada aula: 55 minutos

            Na "E.E. Sumie Iwata" vigora o Sistema de Ensino Flexibilizado, isto é,

os cursos são semestrais. Desse modo, os alunos têm oito (8) aulas semanais
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de Matemática durante um semestre letivo, ao invés de quatro (4) aulas

semanais durante um ano letivo.  A seqüência didática foi aplicada em quatorze

(14) aulas conforme o previsto, distribuídas em duas semanas conforme a

estrutura interna da escola, nos dias 29,30 e 31 de maio e 1, 5, 6 e 7 de junho

de 2001 (sete dias com duas aulas a cada dia).

           Com o objetivo de diminuir o tempo para aplicação de cada sessão, o

material foi disponibilizado, a cada sessão, na forma de xerox, para os alunos.

           Convém salientarmos que expusemos ao professor aplicador nosso

trabalho de pesquisa, nossa problemática, hipóteses e objetivos de pesquisa:

ou seja, podemos dizer que o aplicador estava interado de nossa proposta de

trabalho. Ressaltamos ainda que o professor aplicador da seqüência possui 17

anos de experiência docente e sua postura como professor, domínio de

conteúdo, segurança e controle da turma, contribuiu de forma extremamente

significativa para o desenvolvimento das sessões.

           Segundo o professor aplicador, nas aulas anteriores ao início do

desenvolvimento da seqüência de ensino, os alunos foram orientados sobre o

trabalho que seria realizado ao longo das próximas aulas e sobre a presença

de mais um professor (autor desta dissertação que, no caso, atuava como

observador) em sala.

2.4.1. Desenvolvimento das Sessões

           A seguir apresentaremos um comentário dos principais acontecimentos

no desenvolvimento de cada sessão de nossa seqüência didática. Optamos por

um relato objetivo destacando de maneira pontual elementos pertinentes para

nossa análise a posteriori da seqüência e para elaboração de nossas

conclusões.

          A seqüência didática foi aplicada com as atividades sendo realizadas

individualmente pelos alunos e coordenadas pelo professor aplicador.

Considerando-se uma análise ampla do desenvolvimento das sessões de

nossa seqüência de ensino, podemos afirmar que cada sessão apresentou a

seguinte linha norteadora, no que diz respeito ao seu desenvolvimento:
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Fase Etapa Descrição da etapa

Introdução 1 Apresentação de uma atividade ou situação-problema.

 2 Leitura em conjunto (aplicador e alunos) da atividade proposta.

Discussão  Debate, discussão suscitada pelo professor aplicador: momento no

 3 no qual os alunos são instigados a responderem as questões e as

  soluções propostas pelos alunos são discutidas.

 4 "Correção" da atividade proposta e esclarecimento de dúvidas.

Institucionalização 5 Formalização ou institucionalização da noção em estudo.

 6 Apresentação de uma "atividade complementar" para retomada,

Complementação  aprofundamento e fixação da noção em estudo.

 7 Correção da "atividade complementar"; esclarecimento de dúvidas

  dos alunos.

           Como podemos constatar no quadro anterior, cada sessão foi

organizada em quatro fases: Introdução, Discussão, Institucionalização e

Complementação. Pensamos que tal planejamento, conforme descrevemos em

nossas hipóteses de pesquisa, contribua para uma construção significativa por

parte dos alunos das noções probabilísticas em estudo.

           Em geral, a coleta de informações para nossa análise a posteriori da

seqüência de ensino, foi realizada através do recolhimento da "atividade

complementar" de cada sessão, antes do momento de "correção" das questões

propostas. Nas sessões "1", "4" e "10", a coleta de informações foi realizada

através do recolhimento da atividade inicial (antes da "correção" das questões).

           A seguir, indicamos quatro (4) quadros nos quais descrevemos como as

sessões foram conduzidas:

           As sessões "1", "4" e "10" da seqüência didática tiveram a seguinte

forma de desenvolvimento no decorrer da aplicação:

Etapa Descrição da etapa
1 Entrega da atividade e leitura em conjunto (aplicador e alunos).
2 Discussão/Debate provocado pelo aplicador
3 Tempo (de acordo com a atividade) para que os alunos respondesem as questões
4 Recolhimento das respostas dos alunos para análise a posteriori
5 Apresentação das soluções da atividade proposta e esclarecimento de dúvidas dos
 dos alunos
6 Formalização: institucionalização da noção em estudo e esclarecimento de dúvidas
 dos alunos

           As sessões "2', "3", "5", "6", "7" e "8" apresentaram os seguintes

elementos fundamentais no decorrer dos seus desenvolvimentos:
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Etapa Descrição da etapa
1 Entrega da atividade e leitura em conjunto (aplicador e alunos).
2 Discussão/Debate provocada pelo aplicador
3 Tempo (de acordo com a atividade) para que os alunos respondessem as questões
4 Apresentação das soluções da atividade proposta e esclarecimento de dúvidas dos
 alunos
5 Formalização: institucionalização da noção em estudo esclarecimento de dúvidas
 dos alunos
6 Entrega da atividade complementar
7 Tempo (de acordo com a atividade) para que os alunos respondessem as questões

 da atividade complementar
8 Recolhimento da atividade complementar para análise a posteriori
9 Apresentação das soluções da atividade complementar e esclarecimento de dúvidas

           Na sessão "9" propomos a apresentação das definições laplaciana e

freqüentista de probabilidades. Ao longo do desenvolvimento desta sessão

destacamos os seguintes elementos:

Etapa Descrição da etapa
1 Entrega da "Atividade Complementar 6" (da sessão 8) corrigida e seguida das solu-
 ções; comentários do professor
2 Formalização: tendo como referência o desenvolvimento da sessão 8, é realizada a
 institucionalização da definição laplaciana (clássica) e da definição freqüentista de
 probabilidades
3 Entrega da "atividade 10" e discussão suscitada pelo aplicador
4 Tempo para que os alunos respondessem as questões da "Atividade 10"
5 Apresentação das soluções da "Atividade 10" e esclarecimento de dúvidas
6 Apresentação do texto "Integração das visões clássica e freqüentista de probabilida-
 des" - leitura feita em conjunto (aplicador e alunos)
7 Explanações do professor aplicador e esclarecimento de dúvidas dos alunos
8 Entrega da "Atividade Complementar 7"
9 Tempo para que os alunos respondessem as questões da  "Atividade Complemen -
 tar 7"

11 Recolhimento da "Atividade Complementar 7" para análise a posteriori
12 Apresentação das soluções da atividade complementar e esclarecimento de dúvidas

           Na aula seguinte à "Sessão 10" os alunos receberam as questões da

"Atividade 11" corrigidas e o professor da turma deu prosseguimento ao estudo

da teoria das probabilidades: probabilidade de eventos complementares,

probabilidade da união, probabilidade condicional, etc.

           Nossa proposta de "introdução ao conceito de probabilidades",

enfocando as visões laplaciana e freqüentista de probabilidades, encerra-se

com a "Sessão 10".
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2.5. Análise a posteriori da Seqüência Didática

Neste tópico realizaremos uma análise a posteriori de nossa seqüência

de ensino, comparando os resultados observados com os previstos e

analisando esses resultados com relação à problemática, à fundamentação

teórica e às hipóteses de pesquisa.

Sessão 1: Introdução à Teoria das Probabilidades

Conforme nossa análise a priori, na "Sessão 1", procuramos motivar e

despertar o aluno para o estudo da Teoria das Probabilidades. Recolhemos a

"Atividade 1" para análise a posteriori com o intuito de observarmos como os

alunos, a partir de seus conhecimentos espontâneos,  respondem as questões

propostas nessa atividade.

           A nossa proposta foi colocar os alunos diante de questões que lhes

permitissem, implicitamente ou explicitamente, perceber a impossibilidade da

previsão exata de resultados em situações variadas.

           A seguir indicamos um quadro com os principais resultados da

"Atividade 1" acompanhado de um gráfico de setores:

                                  Quadro 1: Resultados da Atividade 1

Critério de análise N° de alunos

menos de 50% das questões 5

de 50 a 70% das questões 7

mais de 70% das questões 29
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Atividade 1 - Sessão 1

12%
17%

71%

menos de 50%
das questões

de 50 a 70% das
questões

mais de 70% das
questões

            Podemos constatar a partir da apuração dos resultados que cerca de

71% dos alunos responderam corretamente mais de 70% das questões,

enquanto que 17% dos alunos acertam de 50% a 70% das questões.

           Dessa forma, pensamos que a "Atividade 1" despertou o interesse dos

alunos, motivando-os a saber, em seguida, as soluções desta atividade e

abrindo caminho para a formalização (realizada logo após a apresentação das

soluções) do estudo realizado em teoria das probabilidades.

           Um outro aspecto que ressaltamos aqui é o fato de que, a partir de uma

atividade (conforme nossas hipóteses de pesquisa), podemos notar um

envolvimento maior dos alunos no desenvolvimento da aula: questões foram

propostas, os alunos tentaram respondê-las, surgiram dúvidas, as soluções

foram apresentadas, comentários realizados por parte do professor culminando

com a formalização do estudo do campo probabilístico.

           De acordo com nossa fundamentação teórica, “o aluno deve ser um

sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem”.

Sessão 2: Experimentos Aleatórios e Experimentos Determinísticos

           Na "Sessão 2" realizamos um estudo sobre os tipos de experimento.

Como última etapa dessa sessão aplicamos uma atividade complementar

(Atividade complementar 1) para análise a posteriori: esta atividade consistia

em classificar uma série de  dez experimentos em aleatórios ou

determinísticos.
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          A seguir, apresentamos um quadro e um gráfico de setores com os

principais resultados da "Atividade complementar 1":

                               Quadro 2: Resultados da Atividade Complementar 1

Critério de análise N° de alunos

menos de 50% das questões 3

de 50 a 70% das questões 5

mais de 70% das questões 33

 Atividade Complementar 1
Sessão 2

7% 12%

81%

menos de 50%
das questões

de 50 a 70%
das questões

mais de 70%
das questões

           Podemos notar a partir do gráfico acima que cerca de 80% dos alunos

(33 alunos) acertam mais de 70% da "Atividade complementar 1". Tal resultado

alimenta, até certo ponto, nossas hipóteses de pesquisa: uma proposta de

ensino que, partindo de uma atividade ou situação-problema, atinja a

formalização de um dado conceito em seguida, produz resultados significativos

no processo de ensino-aprendizagem.

           A caracterização dos tipos de experimentos permitirá a seleção dos

experimentos aleatórios, objetos de estudo da teoria das probabilidades.
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Sessão 3: Características de um Experimento Aleatório

           A "Sessão 3", trata das características de um experimento aleatório. No

início desta sessão apresentamos as soluções da "Atividade complementar 1"

da "Sessão 2", com o intuito de esclarecer dúvidas dos alunos sobre os tipos

de experimentos. Iniciamos o estudo das características de um experimento

aleatório tendo como ponto de partida uma atividade (Atividade 3), para em

seguida, estabelecemos a formalização das noções em estudo, propondo uma

atividade complementar (Atividade Complementar 2) para análise a posteriori.

           A seguir, indicamos os resultados apurados na "Atividade Complementar

2":

Quadro 3: Resultados da Atividade Complementar 2

Critério de análise N° de alunos

cita 3 características corretas 29

cita 2 características corretas 7

cita 1 característica correta 2

responde a questão incorretamente 2

Atividade Complementar 2 - Sessão 3

72%

18%
5% 5%

cita 3 características
corretas

cita 2 características
corretas

cita 1 característica
correta

responde a questão
incorretamente

           Podemos constatar que 72% dos alunos responderam a atividade de

forma totalmente correta: citam três características básicas de um experimento
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aleatório. Podemos dizer ainda que 90% dos alunos citam pelo menos duas

características básicas  de um experimento aleatório.

           Tais resultados nos permitem afirmar que nossa proposta de ensino

para as características de um experimento aleatório apresentou resultados

significativos no processo de ensino-aprendizagem.

           Na etapa na qual formalizamos as três características básicas de um

experimento aleatório, aproveitamos a terceira característica (impossibilidade

de previsão do resultados) para deixar uma questão como elo entre a sessão 3

e a sessão 4: a impossibilidade da previsão do resultado de um experimento

aleatório ocorre devido à interferência do fenômeno denominado acaso.

           A apreensão significativa, por parte dos alunos, das características de

um experimento aleatório contribuiu para realizarmos o estudo da próxima

sessão.

Sessão 4: A Noção de Acaso

           Na "Sessão 4", desenvolvemos uma proposta de ensino para a noção

de acaso. Com o intuito de analisarmos se nossa proposta produziu efeitos

positivos no processo de ensino-aprendizagem, recolhemos a "Atividade 4"

para análise a posteriori.

           Tendo como base um texto, os alunos deveriam identificar as sentenças

corretas e as sentenças incorretas numa questão dada: “V” para sentenças

verdadeiras e “F” para sentenças falsas.

           A seguir apresentamos um quadro e um gráfico de setores com os

principais resultados da "Atividade 4":

             Quadro 4: Resultados da Atividade 4

N° de acertos N° de alunos

nenhum 0

1 acerto 0

2 acertos 2

3 acertos 3

4 acertos 8

5 acertos 27
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Atividade 4 - Sessão 4

0%0%5% 8%

20%

67%

nenhum
1 acerto
2 acertos
3 acertos

4 acertos
5 acertos

           Conforme o gráfico acima, podemos constatar que 67% dos alunos

acertaram totalmente a questão. Podemos dizer ainda que 87% dos alunos

acertou entre 4 e 5 itens da questão (80% a 100% da questão) o que vem de

encontro com nossas hipóteses de pesquisa: o ensino de um conceito a partir

de atividades produz resultados significativos no processo de ensino-

aprendizagem.

           Na sessão 4 realizamos a formalização da noção  de acaso, enfocando

as três visões epistemológicas sobre esta noção.

           Podemos dizer que o texto, juntamente com as questões, desencadeou

possivelmente, uma construção significativa da noção de acaso por parte dos

alunos, conforme os resultados apurados e indicados nos gráficos anteriores

demonstram.

           Destacamos ainda que 13% dos alunos não identificaram as diferentes

formas de conceber o acaso: 10% dos alunos identificavam o acaso como

sendo apenas o fato do desconhecimento das causas de um fenômeno. Em

nosso estudo histórico e epistemológico pudemos constatar a ocorrência deste

obstáculo: Laplace, representante maior desta corrente epistemológica, atribuía

a ocorrência do “acaso” ao não conhecimento ou não controle de todas as

causas de um dado fenômeno.
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Sessão 5: Espaço Amostral e Evento

           Na "Sessão 5" desenvolvemos uma proposta de ensino sobre os

conceitos de Espaço Amostral e Evento.

           Ressaltamos que nossa proposta de ensino para o desenvolvimento dos

conceitos de espaço amostral e evento, utilizou como ponto de partida

atividades para, na seqüência, ocorrer a formalização e institucionalização do

conceito em questão. Após a formalização, aplicamos a "Atividade

complementar 3" para análise a posteriori.

           A seguir apresentamos os principais resultados desta atividade

(Atividade Complementar 3):

Quadro 5: Resultados por questão/Atividade Complementar 3

N° da questão N° de alunos que acertaram a questão Percentual de alunos
Questão 1 31 79,50%
Questão 2 27 69,20%
Questão 3 32 82,00%
Questão 4 33 84,60%
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Quadro 6: Análise geral da Atividade Complementar 3

Critério de análise N° de alunos

menos de 50% das questões 2

de 50 a 70% das questões 8

mais de 70% das questões 29

Atividade Complementar 3 - Sessão 5 
Análise geral

5%
21%

74%

menos de 50% das questões de 50 a 70% das questões

mais de 70% das questões

           Com base no gráfico acima podemos constatar que 74% dos alunos (29)

acertaram mais de 70% das questões da atividade complementar 3. A partir

destes resultados julgamos coerente afirmar que uma proposta de ensino que,

partindo de atividades ou situações-problema, estabelece a formalização dos

conceitos de espaço amostral e evento em seguida, tal como foi proposto,

proporciona uma apreensão mais significativa por parte do aluno destas

noções.

Sessão 6: Tipos de Eventos

           Na "Sessão 6" enfocamos em nosso trabalho como os alunos, os tipos

de eventos: elementares, certos, impossíveis,  mutuamente exclusivos e

complementares.

           Iniciamos nossa proposta de ensino para os tipos de eventos, partindo

de uma atividade para em seguida formalizarmos as noções em pauta. Já

institucionalizados os tipos de eventos, aplicamos uma atividade complementar

(Atividade Complementar 4) com o intuito de avaliarmos nossa proposta de

ensino e obter elementos para a nossa análise a posteriori.
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           O quadro a seguir, apresenta uma análise por item da Atividade

Complementar 4.

 Quadro 7: Análise por item da Atividade Complementar 4

item N° de alunos que

 associaram corretamente

a) evento certo 32

b) evento impossível 35

c) evento elementar 34

d) eventos complementares 29

e) eventos mutuamente exclusivos 30

Análise por item - Atividade 
Complementar 4 - Sessão 6
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           Os ítens que tratam dos eventos elementar, certo e impossível foram os

que apresentaram maior número de acertos (itens "a", "b" e "c",

respectivamente); os eventos mutuamente exclusivos (item "d") e

complementares (item "e") apresentaram acertos menores 72,5% e 75%,

respectivamente.
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           A seguir apresentamos um quadro com uma análise geral da "Atividade

complementar 4":

 Quadro 8: Análise geral da Atividade complementar 4

Critério de análise N° de alunos

menos de 50% da atividade 2

de 50 a 70% da atividade 9

mais de 70% da atividade 29

Atividade Complementar 4 - Sessão 6 
Análise Geral

5%
23%

72%

menos de 50% da atividade

de 50 a 70% da atividade

mais de 70% da atividade

            Conforme o gráfico acima podemos constatar que 72% dos alunos

realizaram corretamente de 80 a 100% da atividade complementar 4, ou ainda

que 95% dos alunos acertaram mais de 50% da atividade.

           Nesta atividade podemos constatar uma certa dificuldade nos alunos em

distinguir os eventos mutuamente exclusivos dos eventos complementares.

           Julgamos razoável afirmar, com base nestes dados de pesquisa, que

nossa proposta de ensino para os tipos de eventos ("Sessão 6") apresentou

resultados satisfatórios, proporcionando uma construção significativa dos tipos

de eventos por parte dos alunos.
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Sessão 7: Espaço Amostral Equiprovável e Espaço Amostral Não-

Equiprovável

           A "Sessão 7" trata dos tipos de espaço amostral:  equiprováveis  e não-

equiprováveis.

           Iniciamos esta sessão apresentando as soluções da "Atividade

complementar 4" (Sessão 6) que aborda os tipos de eventos. Em seguida

propomos uma atividade sobre os tipos de espaço amostral: a partir desta

atividade, formalizamos os conceitos de equiprobabilidade e não-

equiprobalidade de um espaço amostral.

           Tendo já formalizados os tipos de espaço amostral, aplicamos uma

atividade ("Atividade complementar 5" ) com o intuito de obtermos elementos

para essa análise a posteriori.

           A seguir apresentamos uma análise de resultados por questão da

"Atividade complementar 5":

 Quadro 9: Análise por questão da "Atividade complementar 5"

N° da questão N° de alunos que acertaram a questão

Questão 1 31

Questão 2 34

Questão 3 32

Questão 4 32

           O gráfico a seguir indica os percentuais de alunos que acertaram cada

questão:
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Análise por questão - Atividade 
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           Podemos constatar pelo gráfico que o percentual de alunos que

realizaram corretamente as 4 questões gira em torno de 80%, o que nos

parece um resultado que vem de encontro à nossas hipóteses e aos nossos

objetivos de pesquisa.

           Particularmente, a questão 2, que trata do lançamento de um dado

comum, foi a questão que mais acertos ocorreram: 87,5% dos alunos

acertaram a questão.

           Abaixo segue um quadro e um gráfico nos quais indicamos os

resultados de uma análise geral da "Atividade complementar 5":

Quadro 10: Análise geral da Atividade complementar 5

Critério de análise N° de alunos

menos de 50% da atividade 3

de 50 a 70% da atividade 7

mais de 70% da atividade 29
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Atividade Complementar 5 - Sessão 7

8%
18%

74%

menos de 50% da atividade

de 50 a 70% da atividade

mais de 70% da atividade

            Com base nos dados acima, verificamos que 74% dos alunos

acertaram mais de 70% da atividade enquanto 18% acertaram de 50 a 70% da

atividade: ou seja 92% dos alunos acertaram mais de 50% da atividade.

           Pensamos que tais resultados vêm reforçar nossas hipóteses de

pesquisa: a proposta “situação-problema – formalização” propicia uma

apreensão mais significativa (dos conceitos em questão) pelos alunos.

Sessão 8: Introdução à Definição de Probabilidade

           Na "Sessão 8" desenvolvemos uma proposta de ensino com o objetivo

de realizar uma introdução à definição de probabilidade: nesse momento os

conceitos desenvolvidos nas sessões anteriores (sessões de 1 a 7) entrarão

em "jogo" e  podemos dizer que os resultados de análise obtidos nessa sessão

são reflexos do trabalho desenvolvido nas sessões antecedentes.

           Partindo de um texto no qual enfocamos as possibilidades de uma

previsão teórica ou da realização prática de um experimento para

determinarmos a probabilidade de ocorrência de um dado evento, propomos,

em seguida, duas questões. Como última etapa da "Sessão 8", aplicamos a

"Atividade complementar 6" com o objetivo de colhermos dados para essa

análise a posteriori.

           A "Atividade complementar 6" é composta de 3 questões. A seguir

apresentamos uma análise dos resultados de cada questão:

Quadro 11: Análise por questão da Atividade Complementar 6
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N° da questão N° de alunos que acertaram a questão

Questão 1 33

Questão 2 34

Questão 3 33
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           Com base no quadro 11 podemos constatar que mais de 80% dos

alunos realizaram a "Atividade complementar 6" corretamente: tal resultado

teve como fundamento todo o campo conceitual probabilístico desenvolvido

nas sessões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

           Os resultados observados nas questões 1, 2 e 3 da Atividade

complementar 6, atestam nossa hipóteses de pesquisa: o estudo de conceitos

a partir de atividades para uma posterior formalização propicia uma assimilação

de porte mais significativo por parte dos alunos.

           A seguir apresentamos uma análise geral da "Atividade complementar

6":

Quadro 12: Análise geral da Atividade Complementar 6
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Atividade Complementar 6 - Sessão 8

5% 13%

82%

menos de 50% da atividade de 50 a 70% da atividade

mais de 70% da atividade

           Tendo como referência os dados acima, constatamos que 82% dos

alunos realizaram mais de 70% da atividade com sucesso: uma proposta de

ensino que enfoque um campo conceitual através de situações significativas,

levando em consideração os conhecimentos espontâneos (anteriores) dos

alunos para organizar os conhecimentos científicos (conhecimentos

formalizados) por meio da superação de obstáculos, proporciona resultados

positivos no processo de ensino-aprendizagem do conceito de probabilidades.

Sessão 9: Definição Laplaciana e Definição Freqüentista de

Probabilidades

           Na "Sessão 9" institucionalizamos as definições laplaciana e freqüentista

de probabilidades, tendo como base a introdução à definição de probabilidade

srealizada na sessão anterior.

           No tópico 3 deste capítulo – "Relato da experimentação" – informamos

como a "Sessão 9"  foi conduzida.

Critério de análise N° de alunos

menos de 50% da atividade 2

de 50 a 70% da atividade 5

mais de 70% da atividade 33
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           Como última etapa da "Sessão 9", foi aplicada uma atividade

complementar ("Atividade complementar 7") com o intuito de obtermos

elementos para essa análise a posteriori.

           A "Atividade complementar 7" foi composta de 4 questões: duas

questões envolvendo espaços amostrais equiprováveis e duas questões

envolvendo espaços amostrais não-equiprováveis. O objetivo dessa atividade

era averiguar se as concepções clássica e freqüentista de probabilidades se

apresentavam como "saberes disponíveis" pelos alunos, após nossa proposta

de ensino desenvolvida ao longo das sessões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

           A seguir apresentamos os principais resultados da "Atividade

complementar 7". O quadro e o gráfico a seguir indicam os principais

resultados de cada questão.

Quadro 13: Análise por questão da "Atividade Complementar 7"

N° da questão N° de alunos que acertaram a questão
Questão 1 32
Questão 2 33
Questão 3 36
Questão 4 35

Análise por questão - Atividade 
Complementar 7 - Sessão 9

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%
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           Com base nos dados do gráfico anterior, podemos constatar o que

consideramos um bom desempenho dos alunos na resolução de cada questão:

o índice de acertos dos alunos por questão girou em torno dos 80%.

           Ressaltamos ainda que as questões 3 e 4, as quais tratam da definição

freqüentista de probabilidade foram as que apresentaram o maior índice de

acertos: 87,8% e 85,4%, respectivamente. Nossas expectativas apontavam um

maior número de acertos para as questões 1 e 2 que tratam da visão clássica

de probabilidade: o que constatamos foi um índice de acertos de 78% e 80,5%,

respectivamente.

Quadro 14: Análise geral da Atividade complementar 7

Critério de análise N° de alunos

menos de 50% da atividade 3

de 50 a 70% da atividade 6

mais de 70% da atividade 32

Atividade Complementar 7 - Sessão 9 
Análise Geral

7%
15%

78%

menos de 50% da atividade

de 50 a 70% da atividade

mais de 70% da atividade

           Podemos observar no gráfico acima que cerca de 78% dos alunos

desenvolveram corretamente mais de 70% da "Atividade complementar 7".

           Os resultados observados na "Atividade complementar 7"

complementam nossas hipóteses de pesquisa: de fato constatamos que a

abordagem do campo conceitual probabilístico, através de atividades
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significativas para os alunos, favorecem o processo de ensino-aprendizagem

do conceito de probabilidades.

           Destacamos ainda que o desenvolvimento do campo conceitual

probabilístico, realizado ao longo das sessões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e a proposta

de enfoque das duas visões probabilísticas (laplaciana e freqüentista)

culminaram por proporcionar aos alunos a possibilidade de construir de forma

significativa e abrangente o conceito de probabilidades (como podemos

comprovar, de certo modo, com os resultados de cada sessão).

Sessão 10: Noções da História da Teoria das Probabilidades

           Na "Sessão 10" abordamos os principais acontecimentos históricos da

teoria das probabilidades: iniciamos essa sessão com uma atividade (Atividade

11) composta de um texto e uma questão do tipo “associação”.

           A seguir apresentamos os resultados apurados na questão proposta na

"Atividade 11":

Quadro 15: Resultados da Atividade 11

N° de associações corretas N° de alunos
0 0
1 0
2 1
3 2
4 7
5 31
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Atividade 11 - Sessão 10

0%0%2% 5%
17%

76%

0

1

2

3

4

5

           Podemos constatar que 76% dos alunos realizaram 5 associações

corretas, o que nos permite afirmar que o texto proposto contribui na apreensão

de pontos importantes da história das probabilidades.

           Tal sessão tinha como objetivo complementar, através de elementos

históricos, a teoria desenvolvida ao longo das nove sessões de nossa

seqüência didática: cerca de 93% dos alunos realizaram entre quatro e cinco

associações corretas, demonstrando que os principais elementos históricos da

teoria foram, de certa forma, apreendidos.

           No próximo capítulo, realizaremos a apresentação de nossas

conclusões de pesquisa.
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Capítulo VIII

 Conclusões
Preliminares
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Capítulo VII: Conclusões Preliminares

1. Introdução e Retrospectiva

           No desenvolvimento desta pesquisa, buscamos aprofundar nossas

leituras acerca do tema "probabilidades". Sem ressalvas, podemos dizer que

pesquisamos "muito": livros, dissertações, teses, periódicos, artigos e sites da

internet. Entretanto, temos absoluta consciência que esse "muito" representa

uma quantidade infinitamente pequena diante da amplitude do tema e do que

ainda poderia ser pesquisado.

           Podemos dizer ainda que o trabalho passou por inúmeras

reorganizações e aprimoramentos antes de atingir sua forma atual. Contudo,

temos plena consciência que este trabalho pode ser ainda reorganizado e

aprimorado.

           Portanto, o que chamamos aqui de "conclusões preliminares" não são

resultados "fechados", "acabados" ou "prontos": mas sim, um conjunto dos

principais elementos verificados, colhidos e avaliados nesta pesquisa,

notadamente no desenvolvimento de nossa seqüência de ensino com vistas

aos demais fundamentos que compõem esta dissertação.

           Ao longo deste trabalho de pesquisa buscamos compreender um pouco

mais sobre algumas questões relacionadas ao ensino da Teoria das

Probabilidades.  Procuramos analisar o desenvolvimento desta teoria ao longo

da história, buscando compreender ainda alguns aspectos epistemológicos

ligados ao seu ensino. Deste estudo, apreendemos – particularmente – as

diferentes concepções probabilísticas, notadamente as visões e formas de

abordagem laplaciana e freqüentista, as concepções subjetivas e objetivas de

probabilidades, assim como a determinação a priori e a posteriori da

probabilidade de um evento.

           Ainda sobre o ensino desta teoria, tentamos compreender a forma atual

como o mesmo vem sendo proposto e como os diversos meios didáticos

sugerem a abordagem deste tema. Realizamos também uma análise das

concepções - sobre a teoria das probabilidades - de um grupo de alunos por

meio de um "Teste Piloto", o qual – aliado aos demais elementos estudados -

direcionou nossos trabalhos com relação à elaboração de uma "Seqüência de
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Ensino" cujo objetivo primordial era (é) propor uma abordagem significativa e

abrangente do campo conceitual probabilístico. Desse modo, tentamos

aprofundar nossos estudos sobre o fenômeno da Transposição Didática de

Yves Chevallard, sobre a Teoria dos Campos Conceituais de Gerard Vergnaud

e sobre a noção de "situação-problema" segundo Michel Henry.

           Levando-se em consideração o conjunto de elementos citados nos

parágrafos anteriores – nos tópicos "1" e "2" – apresentamos a seguir, nossas

"conclusões preliminares".

2. Conclusões Preliminares

           Nossa proposta de pesquisa tem como objetivo discutir as noções que

compõem o campo conceitual probabilístico, assim como focalizar, de modo

reflexivo, duas visões sobre o conceito de probabilidades: a visão laplaciana e

a visão freqüentista.

           As dez sessões que ajudaram a organizar nossa seqüência de ensino -

uma das partes de nosso trabalho - refletem de algum modo nossos propósitos

de pesquisa.

           Podemos dividir nossa seqüência de ensino em três fases:

           I – As sessões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 procuraram proporcionar ao aluno a

aquisição dos conceitos básicos que compõem o campo conceitual das

probabilidades.

           II – As sessões 8 e 9 trataram da abordagem das definições laplaciana e

freqüentista de probabilidade.

           III – A sessão 10 procurou complementar o estudo realizado,

apresentando os principais elementos históricos da teoria das probabilidades,

onde, entre outros aspectos são abordadas as origens da teoria probabilística,

assim como referências a Laplace (maior representante da visão clássica de

probabilidades: visão laplaciana) e Bernoulli (considerado o idealizador da

visão freqüentista de probabilidades).

           De modo geral, pudemos observar ou constatar três eixos fundamentais

no desenvolvimento da seqüência de ensino:

•  a relação/motivação aluno-probabilidade;

•  a possibilidade do professor percorrer a seqüência pré-organizada;
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•  a relação professor-aluno, com vistas ao desenvolvimento da noção de

probabilidades.

           Ao longo do nosso discurso estaremos nos referenciando explícita ou

implicitamente a estes três eixos principais. Optamos por não realizar a divisão

em tópicos - destes eixos - pois ora estes eixos se mesclam, ora se

complementam.

           Tendo como referência nossa fundamentação teórica, a seqüência

didática foi elaborada de modo que, a cada sessão, os alunos fossem

colocados frente a situações nas quais o ponto de partida era uma atividade

composta de questões que visavam atingir a formalização da noção em

questão. Dessa forma, tínhamos como referência inicial os conhecimentos

anteriores dos alunos e, no decorrer de cada sessão, procuramos organizar

tais noções em "conhecimentos científicos”, no sentido de conhecimentos

formalizados.

           De início, organizamos as atividades de forma que essas pudessem ser

realizadas individualmente ou em “dupla” ou ainda, em “grupo”. No entanto, a

partir de um certo momento de seu desenvolvimento, optamos por trabalhos

individuais, pois o professor colaborador deste processo de ensino considerou

que, dessa forma, teria uma percepção maior da reação dos alunos assim

como ponderou que, por ser também uma experiência nova para ele,

atividades individuais permitiram, talvez, maior organização do seu trabalho em

sala de aula e mais facilidade de se comunicar com os alunos, visto que

sempre trabalhou este formato de fala.

           Podemos dizer que o desenvolvimento das atividades de forma

individual gerou, de fato, no ambiente de sala de aula, um clima organizacional

mais adequado, possibilitando segundo o próprio professor e as nossas

observações, maior interação com os alunos e percepção das relações dos

mesmos em termos de pensamento probabilístico.

           Desse modo, devemos ressaltar que não temos, portanto, fatos que nos

permitam apontar o desenvolvimento de nossa seqüência de ensino por meio

de atividades em dupla ou em grupo.

           Naturalmente, durante o desenvolvimento das sessões os alunos

trocaram informações e, em geral, as trocas de informações ou solicitação de

algum auxílio se deu entre colegas situados próximos, mas, possivelmente,
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atividades desenvolvidas em duplas ou em grupos teriam permitido uma troca

de informação maior entre eles.

           Um fato relevante a ser frisado é a presença de mais uma pessoa

durante as aulas em que desenvolvemos a sessão: o “observador”, autor desta

dissertação de mestrado. Esse fato causou curiosidade de alguns alunos na

primeira sessão de nossa seqüência de ensino: após mais alguns

esclarecimentos do professor aplicador da seqüência (pois os alunos já haviam

sido avisados sobre a presença de mais um professor) e seguidas mais

algumas sessões os alunos parecem ter se acostumado com a presença de

mais um professor em classe. Julgamos relevante ressaltar, que no papel de

observador, não interferimos de nenhum outro modo (a não ser a presença em

sala) no desenvolvimento do trabalho do professor em aula: nos limitamos

apenas a observar e anotar elementos que julgamos pertinentes para análise

de nossa proposta de pesquisa.

           Segundo o professor da turma e aplicador da seqüência, durante as 14

aulas em que foram desenvolvidas as atividades – a seqüência considerada -

os alunos bem menos dispersos do que em outras aulas, procuraram

momentos de interação com mais freqüência e motivação. De fato, como

pudermos observar, não houve dispersão que, a nosso ver, dificultasse ou

interferisse de modo significativo no desenvolvimento das sessões.

           De algum modo, podemos considerar que tal envolvimento dos alunos

durante as aulas de nossa seqüência, pode ser resultado de fatos como: a) as

atividades apresentavam, segundo nossos propósitos e objetivos de pesquisa,

situações diferenciadas, no que diz respeito às propostas dos livros didáticos,

conforme nossa análise; b) as atividades serem fornecidas na forma de xerox,

a cada sessão, para cada aluno, o que não exigia realizar “cópias de texto no

caderno” nem dispensar tempo dos mesmos anotando textos colocados na

"lousa"; c) o professor também não precisou dispor de tempo da aula para

escrever na lousa as idéias propostas ao não ser em momentos em que

considerou necessário fazer alguma observação ou algum comentário. (Não

são considerações tão importantes, porém valiosas nesta etapa).

           A ocorrência do considerado acima gerou aspectos positivos, no que se

refere:
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I. Os alunos estiveram durante um tempo maior da aula envolvidos com

atividades, resoluções de problemas e sistematizações em torno das

noções probabilísticas propostas, o que pode ser um fator gerador de

motivação e atenção do aluno.

II. O professor pode dedicar mais tempo para perceber a apreensão

significativa das relações probabilísticas: orientando os alunos sobre as

atividades, mediando situações, esclarecendo dúvidas, realizando

comentários pertinentes nos momentos de institucionalização de um

dado conceito, observando o trabalho dos alunos, sugerindo.

           Um aspecto que consideramos positivo ainda é o fato de cada aluno ter

recebido seu “material”, ou seja, a proposta de desenvolvimento de cada

sessão.

           O exposto nos ítens "I" e "II" anteriores pode representar, de algum

modo, o pressuposto teórico denominado ruptura do contrato didático

(BROUSSEAU, 1979), pois da entrevista com o professor da turma, o

desenvolvimento das aulas se dá, em geral, de modo bem diferenciado do

proposto em nossa seqüência de ensino. Com base nas análises realizadas até

essa etapa do processo, podemos dizer que tal "ruptura" produziu efeitos

significativos, como pudemos verificar na análise a posteriori – maiores

detalhes no capítulo VII – em que o índice de aproveitamento dos alunos nas

atividades complementares é consideravelmente positivo. No entanto, desde

que cada atividade complementar foi aplicada logo em seguida ao estudo

realizado em cada sessão, podemos dizer que as noções estudadas estavam

disponíveis naquele momento da aplicação da atividade complementar. Na

verdade, jamais poderíamos afirmar se os resultados obtidos seriam tão

significativos (como o foram) se as atividades complementares fossem

aplicadas após um certo período de tempo, alguns meses depois,por exemplo.

           Ao longo das sessões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 procuramos desenvolver

processos que colaborassem com o estudo proposto para as sessões 8 e 9: a

definição clássica e a definição freqüentista de probabilidade.

           Na "Sessão 4", na qual abordamos a noção de acaso, pudemos notar

uma resistência por parte de alguns alunos em lidar com o acaso sob

diferentes pontos de vista, tal como propomos: pensamos que tal dificuldade

poderia ter sido atenuada com exemplos sobre as diferentes noções de acaso.
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Pudemos constatar ainda que mesmo a proposta utilizada para tal noção em

nossa seqüência didática, deixou alguns alunos com dúvidas. De fato, nosso

estudo histórico e epistemológico aponta que a humanidade levou séculos até

conceber a existência de um fenômeno em determinadas situações - o acaso.

Entretanto, com base em nosso estudo realizado, consideramos valiosa, em

termos cognitivos, a abordagem da noção de acaso no processo de ensino-

aprendizagem da noção de probabilidades. Como a noção de acaso, constitui

uma das noções de iniciação à teoria das probabilidades, ponderamos que,

possivelmente, teria sido mais adequado o desenvolvimento dessa noção na

"Sessão 2" de nossa seqüência de ensino.

           A "Sessão 7", que trata dos tipos de espaço amostral (equiprováveis e

não equiprováveis) contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento

das sessões 8 e 9: tendo como referência as noções de equiprobabilidade e

não- equiprobabilidade de um espaço amostral, os alunos parecem ter

apreendido (de acordo com nossa análise a posteriori da seqüência didática)

de forma significativa as visões laplaciana e freqüentista de probabilidade.

           Na "Sessão 8" fazemos referência sobre a possibilidade de se

estabelecer a probabilidade de ocorrência de um evento qualquer por meio de

uma previsão teórica ou da realização prática de um experimento aleatório -

desenvolvemos estas noções tendo como ponto de partida um texto seguido de

duas questões. Em outras palavras, não sugerimos, em nossa proposta de

ensino, somente a realização prática de experimentos em aula; propomos,

porém, que a noção de freqüência relativa de um evento também possa ser

construída conforme nossa proposta de ensino, por um texto organizado e

elaborado para tal fim (como o fizemos) seguido de atividades (3 questões),

correção das atividades, atividades complementares e esclarecimentos do

professor. Os resultados de nossa análise a posteriori da seqüência didática

atestam a validade (ainda que haja a necessidade de relativizar os resultados)

de tal proposta: existe a possibilidade da construção da noção de freqüência

relativa de um evento - e, portanto, da definição freqüentista de probabilidades

- sem necessariamente realizar-se experimentos diversos em aula.

           Entretanto, podemos pensar também que a realização de atividades nas

quais os alunos observassem concretamente a estabilização da freqüência
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relativa de eventos variados, poderia ter encaminhado um número ainda maior

de alunos a incorporar – construir - a visão freqüentista de probabilidades.

           Realizada a "Sessão 8", institucionalizamos na "Sessão 9" as definições

laplaciana (baseada na previsão teórica, definida a priori) e a definição

freqüentista (baseada na experimentação e, portanto, definida a posteriori).

Com base nos resultados apresentados em nossa análise a posteriori podemos

dizer que os alunos tenha possivelmente notado a integração entre as sessões

7, 8 e 9:

•  a equiprobabilidade de um espaço amostral ("Sessão 7") nos permite

definir a probabilidade por meio de uma previsão teórica ("Sessão 8") e

encaminha à definição clássica ou laplaciana de probabilidades

("Sessão 9");

•  a não-equiprobabilidade de um espaço amostral ("Sessão 7") não

permite definir a priori a probabilidade de um dado evento, o que  fará

recorrer à realização prática do experimento  ("Sessão 8") conduzindo à

definição freqüentista de probabilidade ("Sessão 9").

           Ainda na "Sessão 9", foi proposto um texto intermediário, intitulado

“Integração das visões probabilísticas”,  no qual aproximamos as definições

laplaciana e freqüentista no caso da equiprobabilidade de um espaço amostral

e as distanciamos no caso da não-equiprobabilidade do espaço.

           Da nossa análise frente a seqüência didática pudemos perceber os

resultados significativos apresentados na "Atividade complementar 7" (sessão

9): foram propostas duas questões nas quais os espaços amostrais são

equiprováveis e duas questões nas quais os espaços amostrais não são

equiprováveis. No caso da equiprobabilidade, solicitamos o cálculo da

probabilidade dos eventos em questão enquanto que no caso da não-

equibrobabilidade solicitamos aos alunos que expliquem sobre o

“procedimento” adotado para se estabelecer a probabilidade dos eventos

considerados: não solicitamos aos alunos que calculem a probabilidade nesse

caso, mas que explanem sobre como poderiam obter essa probabilidade, ou

seja, por meio freqüência relativa de um evento, valendo-se, portanto, da visão

freqüentista de probabilidade.

           Os resultados da sessão 10 (que trata de elementos da história da

probabilidade), indicados em nossa análise a posteriori, podem servir como
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base para sustentar nossa hipótese de que a abordagem de conceitos

históricos se torna mais significativa para os alunos quando a abordagem dos

conceitos matemáticos já foi estabelecida: em nossa  observação do

desenvolvimento da "Sessão 10" pudemos perceber uma motivação maior dos

alunos ao notarem referências a Laplace, pois estudaram elementos de sua

visão probabilística; referências a Bernoulli, associando-o à visão freqüentista

de probabilidade; referências às origens históricas da teoria desenvolvida ao

longo das 9 sessões (13 aulas).

           As sessões "4", "8" e "10" apresentaram textos os quais, ao longo da

experimentação, pudemos notar que os alunos os consideraram "longos". Uma

proposta seria a compactação dos textos, tornando-os (talvez) mais objetivos e

mais motivadores para os alunos.

           Nas sessões "8" e "9" propomos a utilização da expressão "tender ao

infinito". O símbolo de infinito é conhecido dos alunos devido à sua utilização

na notação de intervalos reais. No entanto, muitos alunos encontraram

dificuldades, num primeiro momento, em compreender a expressão "tender ao

infinito". Salientamos, porém, que num segundo momento, isto é, após as

discussões promovidas pelo professor aplicador, a leitura dos textos propostos,

a realização das atividades a verificação de suas soluções, a noção da

expressão "tender ao infinito" não mais era um empecilho (pelo menos para

uma parte da turma de alunos) para a compreensão da definição de

probabilidades, notadamente a definição freqüentista: tal fato é, de certo modo,

comprovado pelo número considerável de acertos nas atividades

complementares das sessões "8" e "9", conforme verificamos em nossa análise

a posteriori da seqüência didática.

           Em suma nossas hipóteses de pesquisas foram, de algum modo,

revistas. De fato, os alunos apresentaram um bom aproveitamento nas

atividades propostas. Desse modo, é possível considerar que:

I) Os alunos concretizaram seu estudo sobre a teoria probabilística tendo uma

visão, mais significativa e abrangente, do conceito de probabilidade: as visões

laplaciana e freqüentista de probabilidade parecem ter sido incorporadas/

construídas pelos alunos, conforme os resultados apresentados na análise das

sessões "8" e "9".
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II) Um número considerável de alunos parece ter iniciado uma aprendizagem

significativa das noções constitutivas do campo conceitual probabilístico;

III) A abordagem histórica, realizada na última sessão, parece ter despertado a

curiosidade dos alunos, momento no qual, segundo nossas observações,

ocorreram associações entre os elementos históricos e as definições laplaciana

e freqüentista de probabilidade.

IV) Nossa proposta de desenvolvimento das sessões (notadamente diferente

dos modelos tradicionais de ensino que seguem a estrutrura "definição-

exemplo-exercício") parece ter motivado consideravelmente os alunos.

V) Tal conjunto de aspectos refletem, de algum modo, nossas hipóteses de

pesquisa: uma proposta de ensino, tal como a sugerida em nossa pesquisa,

pode produzir resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem do

conceito de probabilidades, possibilitando uma apreensão - apropriação,

construção - abrangente e significativa de tal conceito por parte do aluno.

           A seguir apresentamos um quadro comparativo, no qual analisamos

quais os conceitos abordados e como tais conceitos são abordados nos livros

didáticos analisados e em nossa seqüência didática.

Quadro 1: Comparação entre os Livros Didáticos e a Seqüência Didática

Livro\noção 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I D D D E E C,B C,B D E* E C,B E

II E D D D E C,B C,B C E* E C,B D

III D E** D E E C,B C,B C E* E C,B D

IV D D D E E C,B C,B C E*** E C,B D

V D D D D E C,B C,B C E E C,B E

VI D E** D E E C,B C,B C E* E C,B E

Seq. Didática A A,B A,B A A,B A,B A,B A,B A,B A,B A,B A

           O quadro acima tem como embasamento os quadros 1, 2 e 3

apresentados no capítulo VI (p. 69-70). Os números da primeira linha indicam

as noções abordadas. As letras internas indicam como as noções são

abordadas: o conceito "A" refere-se à abordagem da noção a partir de uma

atividade ou situação-problema, enquanto que o conceito "B" refere-se a

atividades complementares para aprofundar a noção em estudo.



159

           Ressaltamos ainda que a análise combinatória não constitui elemento

de estudo em nossa pesquisa: nosso objetivo primordial era desenvolver a

noção de probabilidades assim como as visões laplaciana e freqüentista de

probabilidades, noções que, segundo a Proposta Curricular para o Ensino de

Matemática, não dependem de conhecimentos pré-existentes em análise

combinatória. A combinatória é concebida por nós como aplicação e não como

pré-requisito para o desenvolvimento dos conceitos probabilísticos.

           Um aspecto não abordado em nossa pesquisa é a utilização de

diagramas, gráficos ou árvores de possibilidades para se estudar conceitos

probabilísticos: pensamos que a abordagem de tal aspecto se faz mais

adequado em estudos posteriores a nosso plano de pesquisa, tais como a

abordagem da probabilidade condicional. Entretanto, devemos levar em conta

a possibilidade de se adequar diagramas, gráficos, árvores de possibilidades

na introdução de conceito de probabilidades.

           Apesar de realizarmos uma pesquisa sobre as mais variadas aplicações

dos conceitos probabilísticos antiga e atualmente, observamos que apenas na

"Sessão 1" apresentamos alguns elementos nesse sentido. Pensamos que

poderia haver uma sessão na qual fossem abordadas as diferentes aplicações

dos conceitos probabilísticos.

           Ressaltamos mais uma vez, que não realizamos experimentos

concretos em aula, no sentido de verificar a estabilidade de freqüências

relativas de eventos: tal fato pode ser levado em consideração em outras

pesquisas, avaliando os efeitos de tal abordagem no processo de introdução ao

conceito de probabilidades. Nesse sentido, podemos apontar o trabalho de

Coutinho (COUTINHO, 1994). Podemos citar ainda a utilização de simulações

em computador para abordar a visão freqüentista de probabilidade, sugerida no

estudo de Bordier (BORDIER, 1991)

               Concluímos nosso estudo salientando a importância do estudo de

conceitos probabilisticos, destacando um trecho do trabalho de Celi Lopes

(LOPES, 1998):

           A probabilidade pode ser ensinada para utilidade, para
estudos futuros e para o raciocínio estético. A utilidade refere-se à
necessidade de que todos os indivíduos têm de dominar algum
conhecimento de Estatística e Probabilidade para atuarem na
sociedade. São conhecimentos fundamentais para analisar índices
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de custo de vida, para realizar sondagens, encolher amostras e
outras situações do cotidiano. A competência nesses assuntos
permite aos alunos uma sólida base para desenvolverem estudos e
atuarem em áreas cientificas como a Biologia e as Ciências Sociais.
(LOPES, 1998)

           Desse modo, queremos reforçar os estudos de novas propostas de

ensino para os conceitos probabilísticos com o intuito de colaborar com o

desenvolvimento do aluno, como cidadão crítico, consciente e participante da

sociedade na qual está inserido.
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O Teste Piloto

1ª Questão

              Muitos povos da Antiguidade, por hábito ou passatempo, gostavam de algum tipo de

jogo de azar. Acredita-se que a partir daí tenham surgido as primeiras idéias sobre

probabilidades. As probabilidades apresentaram ao longo da história um grande

desenvolvimento devido as suas enormes aplicações. A seguir, associe o  fato histórico  ao(s)

matemático(s):

I. O primeiro trabalho sobre probabilidade surgido com uma obra intitulada "Livro

sobre os jogos de azar", escrita por um matemático e médico italiano.

II. Um dos marcos da história das probabilidades: a correspondência entre dois

matemáticos franceses.

III. "Ars Conjectandi" (A arte de conjecturar), primeira obra substancial sobre teoria

das probabilidades é publicada. Nesta obra, é apresentado um teorema (Lei dos

Grandes Números) no qual a probabilidade de um evento ocorrer tende a um valor

constante quando o número de ensaios desse evento tende ao infinito.

IV. A teoria das probabilidades alcança forma e estrutura através de um conjunto de

definições presentes na "Teoria Analítica das Probabilidades" de autoria de um

matemático francês. É um marco clássico da teoria das probabilidades.

V. Matemáticos que, com suas obras acabaram por colocar a teoria das

probabilidades no quadro da teoria dos conjuntos, adotando uma estrutura

axiomática.

(   )  LAPLACE - Pierre Simom Laplace (1749-1827)

(   )  MARKOV - Andrei Andreyvitch Markov (1856-1922)

(   )  CARDANO - Gerolamo Cardano (1501-1576)

(   )  PASCAL - Blaise Pascal (1623-1662)

(   )  KOLMOGOROV - Andrei Kolmogorov (1903-1987)

(   )  JACQUES BERNOULLI - Jakob Bernoulli  (1654-1705)

      (   )  FERMAT – Pierre de Fermat (1601-1665)

2ª Questão

              Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) uma noção satisfatória do conceito de

acaso . Em seguida justifique sua(s) escolha(s) com uma explicação ou com exemplos.

A. (.....) O acaso é um conjunto de causas imprevisíveis e independentes entre si, que não se

prendem a um encadeamento lógico ou racional.

B. (.....) Dizemos que num fenômeno intervém o acaso quando todas as causas do fenômeno

são conhecidas.

C. (.....) Dizemos que num fenômeno intervém o acaso quando nem todas as causas do

fenômeno são conhecidas.

D. (.....) Dizemos que num fenômeno intervém o acaso quando as causas do fenômeno são

desconexas.



170

E.(   ) Num fenômeno intervém o acaso quando as causas do fenômeno apresentam um

encadeamento lógico de modo que se pode determinar o resultado do fenômeno antes da

ocorrência do mesmo.

F. (     ) Dizemos que num fenômeno intervém o acaso quando o fenômeno não possui

causa(s).

Justificativa(s)

3ª Questão

Assinale a alternativa correta. Denominamos Experimentos Aleatórios:

a)(    ) os experimentos cujos resultados podem ser previstos, isto é, cujos resultados podem

ser determinados antes de sua realização.

b)(    )  os experimentos que se realizam por acaso.

c)(   )  os experimentos que, ao serem realizados repetidas vezes, em condições semelhantes,

apresentam resultados variados, não sendo possível portanto, a previsão lógica dos resultados.

d)(   )  os experimentos que, ao serem realizados repetidas vezes,  em condições semelhantes,

apresentam resultados constantes, sendo possível portanto, o estabelecimento prévio dos

resultados.

e)(    ) nenhuma das alternativas anteriores

4ª Questão

              Assinale a alternativa correta. São experimentos determinísticos aqueles:

a)(   ) que apresentam resultados imprevisíveis, mesmo que todas as leis que regem o

fenômeno possam ser determinadas.

b)(  ) cujos resultados podem ser previstos antes de sua realização: são experimentos

governados por leis conhecidas que dão informações precisas sobre o fenômeno em estudo.

c)(     ) realizados com determinação, com  objetivos claros e precisos.

d)(     ) cujos resultados não podem ser previstos, mesmo que esses experimentos em

condições determinadas, possam ser repetidos um número qualquer de vezes.

e)(      ) nenhuma das alternativas anteriores

5ª Questão

              Em probabilidades, Espaço Amostral  é:

a)(    ) um conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento.

b)(    ) qualquer conjunto de resultados de um experimento aleatório.

c)(    ) um subconjunto qualquer de um evento.

d)(  ) um espaço formado pelos eventos : certo, impossível, elementar, união, intersecção e

complementar.

e)(    ) nenhuma das alternativas anteriores
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6ª Questão

              Na Teoria das probabilidades, evento é:

a)(     )  um conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório.

b)(     )  um conjunto qualquer de resultados de um experimento aleatório.

c)(     )  evento é qualquer superconjunto do espaço amostral.

d)(   ) qualquer acontecimento de especial interesse (espetáculo, exposição, competição, etc.),

capaz de atrair público e de mobilizar meios de comunicação.

e)(     ) nenhuma das alternativas anteriores

7ª Questão

              Faça a associação correta:

I.   eventos elementares

II.  eventos certos

III. eventos impossíveis

IV. eventos complementares

V.  eventos mutuamente exclusivos

(   ) eventos que correspondem ao próprio espaço amostral.

(   ) subjconjuntos unitários de um espaço amostral.

(   ) subconjuntos vazios de um espaço amostral.

(   ) aqueles que têm conjuntos disjuntos, ou eventos que não têm elementos comuns.

(   ) eventos cuja união resulta no espaço amostral e cuja intersecção é vazia.

8ª Questão

              Assinale a alternativa que define corretamente um espaço amostral equiprovável:

a)(   .) o espaço amostral de um experimento aleatório é chamado equiprovável se todos os

seus eventos elementares têm a mesma probabilidade de ocorrência.

b)(    ) o espaço amostral de um experimento aleatório é chamado equiprovável se pelo menos

um dos seus eventos elementares é certo.

c)(   ..) um espaço amostral  é dito equiprovável se todos os seus eventos  apresentam a

mesma probabilidade de ocorrência.

d)(    ) um espaço amostral  é classificado como equiprobabilístico se, e somente se, qualquer

que seja o evento considerado, sua probabilidade é menor ou igual 1.

e)(     ) nenhuma das alternativas anteriores.

9ª questão

              Assinale a alternativa que exemplifica um espaço amostral equiprovável:

a)(   ) como exemplo de um espaço amostral equiprovável podemos tomar o espaço do

experimento: lançamento de um dado viciado de modo que a probabilidade de obter um "seis"

é o triplo da probabilidade de ocorrer um "quatro".
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b)(    )  para exemplificar um espaço amostral equiprobabilístico podemos citar o espaço

amostral do experimento: lançamento de uma moeda não viciada e a observação da face

voltada para cima após a queda.

c)(     ) como exemplo de um espaço amostral equiprovável podemos tomar o espaço amostral

do experimento: lançamento de uma moeda viciada de modo que a probabilidade de ocorrer

cara seja o dobro de ocorrer coroa.

d)(   ) para exemplificar um espaço amostral equiprovável podemos citar  o espaço cujo

experimento consiste num torneio no qual três cavalos x ,  y  e  z  disputam um páreo, de forma

que as "chances" do cavalo x vencer são o dobro das de y, e que o cavalo y tem o triplo das

"chances" de z.

e)(     ) nenhuma das alternativas anteriores .

10ª Questão

           Assinale a alternativa que define corretamente um espaço amostral não-equiprovável:

a)(    ) um espaço amostral é dito não-equiprovável quando todos os seus elementos têm a

mesma chance ou mesma probabilidade de ocorrência.

b)(   ) um espaço amostral é chamado não-equiprovável se cada um dos seus eventos

elementares têm a mesma chance de ocorrência.

c)(     ) denomina-se espaço amostral não-equiprovável o espaço amostral no qual pelo menos

um dos seus eventos elementares apresenta probabilidade de ocorrência distinta dos demais.

d)(    ..)  Espaço amostral não-equiprovável é o espaço no qual pelo menos um dos seus

eventos apresenta probabilidade distinta dos demais eventos deste espaço.

e)(      )  nenhuma das alternativas anteriores

11ª Questão

         Assinale a alternativa que exemplifica de forma correta um espaço amostral não-

equiprobabilístico.

a)(     ) como exemplo de um espaço amostral não–equiprobabilístico podemos citar o espaço

amostral do experimento: lançamento simultâneo de um dado e uma moeda (não viciados) e

observação da face voltada para cima.

b)(     ..) para exemplificar um espaço amostral não-equiprovável podemos citar o lançamento

de um dado comum (não viciado) e verificação da face voltada para cima: nos  parece razoável

admitir que todos os resultados possíveis deste experimento têm as mesmas chances de

ocorrer: 1/6.

c)(     ) para exemplificar um espaço amostral não-equiprovável podemos citar espaços nos

quais entre seus eventos elementares existe(m) aquele(s) com maior "chance" de ocorrência

do que outro(s).

d)(     ) um exemplo de espaço amostral não-equiprovável é o lançamento de uma moeda

comum (não viciada) no qual cada um de seus eventos elementares (cara, coroa) tem igual

probabilidade de ocorrência.
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e)(     ...) nenhuma das alternativas anteriores

12ª Questão

              No lançamento simultâneo de um dado e uma moeda comuns (não viciados) e a

verificação das faces voltadas para cima, qual a probabilidade de se obter cara e um número

menor que cinco ? Apresente a resolução, isto é, o processo utilizado para se obter o resultado.

I) Resolução

II) Nesse problema, estamos trabalhando com um espaço amostral:

a)(   ) equiprovável

b)(   ) não-equiprovável

c)(   ) infinito

d)(   ) vazio

e)(   ) nenhuma das alternativas anteriores

III) O procedimento de resolução utilizado por você adota uma visão :

a)(    ) laplaciana, isto é, baseada na Lei Clássica de Laplace.

b)(    ) freqüentista, isto é, baseada na Lei dos Grandes Números de Jacques Bernoulli.

c)(    ) subjetiva, visto que o resultado depende da análise do observador.

d)(    ) determinista, pois podemos prever o resultado antes da realização do experimento.

e)(    ) nenhuma das alternativas anteriores

13ª Questão

              Considere o experimento "lançamento de uma tachinha (ou percevejo) para o alto e

observação da posição de equilíbrio sobre o solo após a queda". O espaço amostral deste

experimento possui dois resultados possíveis:

•  posição 1: cabeça e ponta da tachinha tocando o solo;

•  posição 2: apenas a cabeça da tachinha tocando o solo.

I) O espaço amostral do experimento aleatório proposto é :

a)(   ) infinito

b)(   ) não-equiprovável

c)(   ) equiprovável

d)(   ) vazio

e)(   ) nenhuma das alternativas anteriores

II) Qual procedimento você adotaria para estabelecer a probabilidade de ocorrência de um dos

eventos de seu espaço amostral?

III) O procedimento adotado para responder a questão acima adota uma visão:

a)(   ) determinista, visto que podemos determinar o resultado do experimento antes mesmo de

sua realização.

b)(    ) laplaciana, baseada na Lei Clássica de Laplace.

c)(    ) freqüentista, baseada na Lei dos Grandes Números de Jacques Bernoulli.
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d)(  ) subjetiva, pois a probabilidade de ocorrer um dos eventos depende da análise do

observador.

e)(    ) nenhuma das alternativas anteriores
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