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RESUMO 

O tema no qual esta pesquisa se desenvolveu é o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem da probabilidade. Para tal, buscamos primeiramente os conteúdos de 

documentos oficiais e pesquisas que abordaram o ensino ou a aprendizagem da 

probabilidade, e percebemos o seu crescimento dentro do campo da Educação 

Matemática, confirmando nossas hipóteses sobre a relevância de se desenvolver 

uma pesquisa nesse tema. Neste contexto, formulamos nosso objetivo que é 

diagnosticar invariantes operatórios mobilizados pelos alunos em situação de 

resolução de problemas, para que busquemos elementos que permitam uma 

proposta de modelo de construção de conceito (modelo de evolução de 

aprendizagem). O trabalho se desenvolveu buscando relacionar os invariantes 

operatórios identificados com os elementos do letramento probabilístico quando a 

aprendizagem da probabilidade mobiliza elementos da probabilidade geométrica, 

articulando o enfoque clássico e o enfoque frequentista da probabilidade. Para 

alcançarmos tal objetivo, formulamos a seguinte questão de pesquisa: Que 

elementos do letramento probabilístico identificamos na mobilização de 

invariantes operatórios por alunos do 3º ano do Ensino Médio ao resolver 

problemas que articulam o enfoque clássico e frequentista do conceito de 

probabilidade? Almejando responder a essa questão, utilizaremos a Teoria dos 

Campos Conceituais articulando-a com os princípios do letramento probabilístico. 

Como metodologia de pesquisa escolhemos o estudo de caso. Nossa sequência é 

composta por três situações didáticas adaptadas de pesquisa anterior desenvolvida 

em nosso grupo de pesquisa, denominadas “A-Urna de Bernoulli”, “B-Urna de 

Pixels” e “C-O jogo Franc-Carreau” e estas situações foram aplicadas a um grupo de 

alunos voluntários, cursando o terceiro ano do Ensino Médio de uma escola da rede 

privada da cidade de São Paulo. A análise dos protocolos construídos nos permitiu 

identificar que os alunos mobilizaram invariantes operatórios que permitiam estimar 

a probabilidade, articulando o enfoque clássico e frequentista, confirmando hipótese 

de desenvolvimento do letramento probabilístico. Descreveram proporções e por 

meio de um discurso próprio, transitando pelos domínios concreto e pseudo-

concreto. Nenhum aluno atingiu o letramento probabilístico pleno, que supunha a 

resolução de problemas no domínio abstrato, segundo o esquema proposto para um 

processo de abstração a ser percorrido durante a aprendizagem. 



 

Palavras-Chave: Probabilidade, enfoque clássico, enfoque frequentista, Teoria dos 

Campos Conceituais, Letramento Probabilístico. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT  

The Subject in which this research was developed is the development of the learning 

process of the probability. For this, we search the subjects of official documents and 

researches that addressed the teaching or the learning of probability, and we realize 

its growing withing mathematics education’s field, confirming our hypotheses about 

the relevance of develop a research in this subject. In this context, we formulate our 

goal that’s diagnose invariant operative mobilized by students. In situation of 

troubleshooting, and  to seek elements that allowing a proposal for a concept  of 

building model (learning evolution model). The work developed trying to relate the 

identified operative invariant with the elements of probabilistic literacy when learning 

of probability mobilizes elements of geometric probability, articulating the classical 

approach and the frequentist approach to probability. To achieve the goal, we 

formulated the following research question: Which literacy probabilistic elements 

identified in mobilizing operative invariants by third grade of high school 

students to solve problems that articulate the classical approach and the 

frequentist concepto f probability? Claving to answer this question, We Will use 

the theory of conceptual fields linking it with the principles of probabilistic literacy. As 

a research methodology chose the case study. Our sequence comprises three 

adapted teaching situations developed earlier research, in our research group, called 

“ A – Bernoulli urn” , “ B – Pixels urn ” and “ C – Franc-Carreau game” and these 

situations were applied to a group of student volunteers  attending the third high 

school of a private school in São Paulo. The analysis of the protocols built allowed us 

to identify students mobilized operative invariants allowing estimate the probability, 

articulating the classical approach and frequentist, confirming development of 

probabilistic assumptions literacy.  Reported proportions via an own speech, 

transiting the concrete domains and pseudo-concrete. No student has achieved the 

full probabilistic literacy, that supposed to problem solving in the abstract domain, 

under the proposed scheme for a process of abstraction to be followed during 

learning.  

Keyword: Probability, classical approach, frequentist approach, theory of 

conceptual fields, literacy probabilistic.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como foco o estudo do processo de aprendizagem da 

probabilidade. A motivação para sua escolha vem do nosso incômodo ao lecionar 

este conceito, oriundo de questionamentos próprios, de colegas professores e dos 

próprios alunos. 

Nosso ponto de partida foi a leitura de documentos oficiais e pesquisas que 

abordaram o ensino ou a aprendizagem da probabilidade e percebemos que este 

campo vinha crescendo dentro do campo da Educação Matemática, apesar de ainda 

haver a carência de trabalhos nesta área, como apontado em Oliveira (2010). 

Encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL, 1999), e em propostas estaduais e municipais orientações para o fato de 

que os conhecimentos referentes à probabilidade contribuem para um raciocínio 

lógico e para tomadas de decisões. Estas podem ser relacionadas, direta ou 

indiretamente, com questões de importância social, política e econômica, 

consequentemente contribuindo para a reflexão de questões críticas, auxiliando os 

atuais alunos que serão os futuros profissionais das mais diversas áreas.  

Com tais referências, escolhemos fazer uma pesquisa dentro do campo da 

aprendizagem de probabilidade e, para isso, partimos dos resultados observados em 

Coutinho (2001) para delinear nosso estudo. Percebemos assim, a necessidade de 

uma pesquisa que articulasse o enfoque clássico e frequentista, por meio da 

probabilidade geométrica e com a utilização de um ambiente computacional para as 

simulações dos experimentos aleatórios. 

Neste contexto, formulamos o nosso objetivo de pesquisa: diagnosticar 

invariantes operatórios mobilizados por alunos em situação de resolução de 

problemas, para que busquemos elementos para identificar o letramento 

probabilístico desses alunos. Para alcançar tal objetivo, formulamos a seguinte 

questão de pesquisa: 
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Que elementos do letramento probabilístico identificamos na mobilização de 

invariantes operatórios por alunos do 3º ano do Ensino Médio, ao resolver problemas 

que articulam o enfoque clássico e frequentista do conceito de probabilidade? 

Para que o nosso objetivo de pesquisa fosse alcançado e a nossa questão 

respondida, recorremos à Teoria dos Campos Conceituais (VERGNAUD 1990, 1998) 

articulando-a com os pressupostos do letramento probabilístico, conforme proposto 

por Gal (2005). 

Como metodologia de pesquisa, faremos um estudo de caso que possui o 

intuito de conhecer bem uma pessoa, uma instituição, um curso, uma disciplina, um 

sistema educativo, uma política ou qualquer unidade social. Seu objetivo é 

compreender em profundidade o “como” e os “porquês”, evidenciando a identidade e 

características próprias, nos aspectos que interessam para o pesquisador (PONTE, 

2006, p.2). 

Estruturamos nossa pesquisa da seguinte forma: no primeiro capítulo 

apresentaremos um breve estudo sobre o nosso objeto de pesquisa que se refere à 

construção e mobilização do conceito de probabilidade, discutindo os aspectos 

específicos e didáticos associados a esse objeto. 

No segundo capítulo abordaremos pesquisas já realizadas que trabalharam a 

aprendizagem do aluno quanto ao conceito de probabilidade na escola básica. O 

objetivo deste capítulo é buscar elementos e argumentos que auxiliem a diagnosticar 

os invariantes operatórios mobilizados pelos alunos em situação de resolução de 

problemas.  

 O terceiro capítulo apresenta a nossa questão de pesquisa, explicitação do 

objetivo e dos procedimentos metodológicos. 

O quarto capítulo discute a primeira situação didática denominada “A - Urna 

de Bernoulli”. Possui o objetivo de proporcionar aos alunos elementos que permitam 

a identificação da configuração de uma Experiência de Bernoulli: experiência 

aleatória com dois resultados possíveis – sucesso ou fracasso. 

No quinto capítulo temos a discussão da segunda situação didática, 

denominada “B - Urna de Pixels”. Consiste em uma modelagem realizada no 
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contexto geométrico, implementando o modelo de urna de Bernoulli1 que aborda 

uma experiência aleatória no contexto pseudo-concreto. 

O último capítulo, o sexto, denominado “C – O jogo Franc-Carreau” possui o 

objetivo de apresentar um jogo que auxilie na identificação de invariantes que foram 

mobilizados nas situações didáticas anteriores. 

Por fim, apresentaremos as considerações finais com os resultados 

observados e as perspectivas para futuras pesquisas. 

  

                                            
1 Urna de Bernoulli: experiência aleatória com dois resultados possíveis, sucesso ou fracasso 
(COUTINHO, 2001, p.145) 
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1-ESTUDO DO OBJETO 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar um breve estudo sobre o nosso objeto 

de pesquisa: a construção e mobilização do conceito de probabilidade. Discutiremos, 

assim, aspectos específicos e didáticos associados a esse objeto.  

 

1.1 Ideia de Acaso 

Buscamos o seu significado nos trabalhos de Coutinho (1994, 2001). A ideia 

de acaso, segundo essa autora, possui origem nos jogos de azar, notadamente na 

civilização egípcia, primeira dinastia, 3.500 a.C. Seu significado é imprevisibilidade 

de um determinado acontecimento. 

Ao longo do tempo, desde a sua origem, existem várias discussões sobre o 

significado e contexto onde está inserido o acaso. Destacaremos uma ideia do início 

do século XX com Jules Henri Poincaré (1854–1912), matemático francês, que 

trouxe uma importante contribuição para a ampliação deste conceito.   

Citaremos um trecho, que explicita a racionalização do acaso: 

É necessário que o acaso seja outra coisa que não o nome que damos à 
nossa ignorância, que entre os fenômenos dos quais ignoramos as causas, 
devemos distinguir os fenômenos fortuitos, sobre os quais o cálculo de 
probabilidades nos informará provisoriamente, que não são fortuitos e sobre 
os quais nada podemos dizer, enquanto não determinarmos as leis que o 
regem. (POINCARÉ, 1912apud COUTINHO, 2007, p. 55). 
 

 
A apresentação do acaso citada no trecho acima designa-o como uma 

manifestação macroscópica de uma causa muito pequena, que pode passar 

despercebida. O exemplo que ele fornece para ilustrar esta interpretação é o do 

equilíbrio instável de um cone perfeito que repousa sobre sua ponta e que, no 

entanto, vai cair sem que possamos prever para que lado (COUTINHO, 2007, p. 55).  

Coutinho (2007) afirma que Poincaré, em sua obra “Calculdes Probabilités”, 

distingue o que seriam as causas regulares e acidentais do acaso, sendo que para 

ele o acidental não é objeto do cálculo de probabilidades. Coutinho destaca a 

apresentação feita por Poincaré do exemplo sobre o equilíbrio de um cone que 

repousa sobre sua ponta, e acrescenta a explicação dada sobre acaso:  
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[...] causas regulares sua simetria perfeita, a posição de seu eixo, 
considerada perfeitamente vertical. As causas acidentais são, para ele, uma 
trepidação muito leve e/ou um sopro de ar. Ele assimila o acaso, então, às 
causas que nos escapam, a uma desproporção entre causas ínfimas e seus 
efeitos macroscópicos. 

[...] Mas ele considera também como causas acidentais os erros inevitáveis 
cometidos pelo observador e seus instrumentos: mesmo os menores erros 
vão acumular seus efeitos “que nós atribuiremos ao acaso, porque suas 
causas são muito complicadas e muito numerosas”. (Poincaré, 1912, apud 
COUTINHO, 2007, p. 55-56). 

 
 Percebe-se aqui a percepção do acaso sob um ponto de vista determinista: o 

resultado de um processo aleatório devido a uma complexidade de causas 

imperceptíveis, complexidade esta que escapa à compreensão do homem e seus 

instrumentos (COUTINHO, 2007, p. 56). 

 Buscamos em Goulart (2007), que analisou livros didáticos no Ensino Médio, 

a concepção de acaso foi identificada em tal análise: noção de acaso é unamidade: 

nenhum dos livros didáticos cita, ou propõe qualquer atividade sobre tal noção. O 

conceito de espaço amostral e evento são abordados através da terna “definição-

exemplo-exercício” (GOULART, 2007, p.48). 

 

1.2 Experimento Aleatório 

Segundo Coutinho (2001), a construção do conceito de probabilidade pelos 

alunos, depende da apreensão do acaso e da explicitação da experiência aleatória 

que vai gerar o evento do qual se quer estudar a probabilidade. 

Essa autora explicitou elementos que caracterizam um experimento aleatório 

e que deveriam ser trabalhadas com os alunos, de forma a favorecer a percepção da 

ação do acaso pelos mesmos. Segundo esta autora, um experimento aleatório 

possui as seguintes características a serem identificadas pelos alunos: 

a) Existência de um protocolo experimental, que permite a descrição completa 

das condições para realização de um experimento, e consequentemente a 

sua reprodução com as mesmas condições, ou seja, garantia de 

reprodutibilidade. 

b) A identificação da imprevisibilidade, que impossibilita a determinação do 

resultado final do experimento, ou seja, ação do acaso. 

c) A descrição com precisão de um conjunto de resultados possíveis do 

experimento, a partir de um protocolo experimental, ou seja, explicitação do 

espaço amostral. 
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Didaticamente esta noção foi indicada por Coutinho (2001) como um dos 

conhecimentos de base para compreensão de probabilidade, sendo, no entanto, 

pouco explicitado nos livros didáticos, conforme apontam Caberlim e Coutinho 

(2013) e Coutinho (2013). Para estas autoras, o livro didático aborda a partir de 

exemplos, como: “Faça o espaço amostral”, mas não diz que aquele espaço está 

relacionado ao desenvolvimento de uma experiência aleatória. Ainda segundo 

Coutinho (2013): 

 

[...] Os resultados mostraram, porém, que tanto os Parâmetros Curriculares 
como os livros didáticos analisados são insuficientes para a 
instrumentalização do professor, visando um trabalho que possa, realmente, 
guiar os alunos em uma aprendizagem significativa dos conceitos 
estocásticos de base (COUTINHO, 2013, p.194). 

 

Citamos alguns exemplos de experiências aleatórias comuns nos livros 

didáticos e em outros materiais utilizados em sala de aula, sendo que, na maior 

parte das atividades, não se pede ao aluno que identifique a reprodutibilidade, a 

ação do acaso. Solicita-se apenas a identificação do espaço amostral: 

E1: Retirar uma carta de um baralho com 52 cartas e observar o “naipe” 
retirado. 
E2: Lançar uma moeda “honesta” e observar a face superior após 
imobilização. 
E3: Sortear uma bola em uma urna que contém 4 bolas vermelhas e 5 
pretas, e observar a cor. 
E4: Jogar um dado e observar o número mostrado na face superior 

 

Selecionamos uma coleção de Matemática aprovada pelo PNLD2 2012 como 

exemplo para analisarmos como o nosso objeto de pesquisa é abordado. 

Destacamos que na coleção escolhida, o tema é abordado em apenas um de seus 

volumes. 

Observamos que o experimento aleatório é abordado apenas com exemplos 

(figura 1), não há uma discussão de como identificá-lo, o seu papel no favorecimento 

do reconhecimento do acaso e a identificação da imprevisibilidade. 

 

                                            
2 PNLD: Programa Nacional do Livro Didático. 
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Figura 1: Abordagem de experimentos aleatórios 

 
Fonte: Iezzi et al., 2010,p.285. 

Destacamos que, neste caso, a coleção aborda tanto a ação do acaso como a 

explicitação do espaço amostral, mas sem fazer referência à reprodutibilidade. Para 

Coutinho (2001), a percepção desse elemento é fundamental para a distinção entre 

experiências aleatórias (reprodutíveis) e fenômenos “acidentais” (nos termos de 

Poincaré, citado no item 1.1 deste capítulo). 

Caberlim e Coutinho (2013) identificaram que a abordagem da noção de 

experiência aleatória feita nesta coleção se dá por meio de exemplos, sem 

orientação ao professor para discutir as características que permitem seu 

reconhecimento, podendo gerar uma apreensão determinista por parte do aluno 

(possibilidade de criação de um obstáculo didático3, nos termos de Coutinho (1994)).  

 

 

 

                                            
3Nos termos de Brousseau: “Os obstáculos de origem didática são aqueles que parecem depender 
apenas de uma escolha ou de um projeto do sistema educativo” (BROUSSEAU, 1983, p.176 apud 
ALMOULOUD, 2007, p.141). 



25 
 

1.3 Espaço Amostral 

 

Para cada experimento aleatório, define-se Espaço Amostral S como o 

conjunto de todos os possíveis resultados desse experimento, resultados estes 

identificáveis a partir do protocolo experimental. 

Exemplos:  

E= jogar duas moedas e observar a face superior após imobilização. Temos 

S = {(c, c), (c, k), (k, c), (k, k)}, em que c = cara e k = coroa. 

Para um mesmo experimento “jogar duas moedas” poderíamos determinar, 

no protocolo, que o que se deseja observar é a distância física entre as duas após 

imobilização, sendo o espaço amostral formado pelo conjunto de medidas possíveis.  

Vejamos agora o experimento E = jogar um dado e observar o número 

representado na face superior após imobilização. Neste caso temos, S= {1, 2, 3, 4, 

5, 6}. No entanto, se ao lançar o dado sobre uma superfície desejamos observar se 

o número representado é par ou ímpar, então S = {par, ímpar}. 

Didaticamente, a abordagem das características de uma experiência aleatória 

favorece a compreensão deste conceito, uma vez que o aluno pode associar a ação 

do acaso, o que se quer observar e reproduzir e o conjunto de resultados possíveis. 

O exemplo apresentado ilustra a abordagem de uma grande parte das coleções 

destinadas ao Ensino Médio, e podemos observar a quase ausência de atividades 

que demandem tal tipo de discussão. 
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Figura 2:Abordagem de espaço amostral 

 
Fonte: Iezzi et al., 2010,p.286. 

Observamos que no livro didático referenciado existe a definição de espaço 

amostral (figura 2), e em seguida apresenta alguns exemplos, como o lançamento 

de um dado, um sorteio de uma TV e um exemplo atrelado a um jogo de loteria 

utilizando análise combinatória para explicar o raciocínio.  

Sobre a associação com a Análise Combinatória, Coutinho (1994) alerta para 

a possível transferência, pelo aluno, das dificuldades e obstáculos inerentes a esse 

conteúdo para a aprendizagem da probabilidade. 
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1.4 Evento 

 

Considera-se um evento um conjunto qualquer de resultados do experimento 

aleatório, ou seja, qualquer subconjunto não vazio do espaço amostral deste 

experimento. Observa-se, ao analisarmos a apresentação desse conteúdo em livros 

didáticos, que usualmente apresentam-se apenas exemplos de eventos simples, 

com pouca exploração de eventos compostos que permitiriam um trabalho mais 

sistemático do professor com os exemplos de não equiprobabilidade, conforme 

necessidade apontada por Lecoutre (1985, apud Coutinho, 1994). Este autor indica 

que se os primeiros contatos com a noção de probabilidade são feitos em situações 

de equiprobabilidade, o obstáculo denominado “viés da equiprobabilidade” torna-se 

mais resistente para ser superado ou minimizado: o aluno tem a tendência em 

acreditar que todos os experimentos ou fenômenos nos quais existe a intervenção 

do acaso são equiprováveis, o que não é verdade.  

A limitação a situações de equiprobabilidade continua sendo utilizada nos 

livros didáticos, pautando-se inclusive em recomendação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: “[...] As noções de acaso e incerteza, que se manifestam 

intuitivamente, podem ser exploradas na escola, em situações nas quais o aluno 

realiza experimentos e observa eventos (em espaços equiprováveis)” (BRASIL, 

1998, p. 52). 

Uma possibilidade para exploração da não equiprobabilidade é a utilização de 

eventos compostos. Por exemplo, no lançamento de um dado convencional 

(honesto), todas as faces possuem a mesma probabilidade (simetria em relação ao 

centro do cubo), tendo-se assim um caso de equiprobabilidade, onde o espaço 

amostral é S = {1, 2, 3, 4, 5 e 6}. Mas podemos utilizar este mesmo exemplo para 

explorar um caso não equiprovável, mudando o experimento aleatório: lançar um 

dado honesto e observar se o número representado é maior ou igual a 5. Neste 

caso, o espaço amostral poderia ser dado por dois elementos: maiores ou iguais a 5 

(5 ou 6), e menores do que 5 (1, 2, 3 ou 4). Segundo orientações de Lecoutre (1985, 

apud COUTINHO, 1994), a interpretação errônea de equiprobabilidade pode gerar 
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um obstáculo epistemológico4, ou seja, as pessoas aprendem que algumas 

experiências aleatórias são equiprováveis, e a partir disso, avaliam toda e qualquer 

experiência aleatória como equiprovável, uma interpretação incorreta. Também em 

Coutinho (2001) encontramos referência a esse tipo de obstáculo, o que nos leva a 

ressaltar a importância didática de um trabalho adequado na abordagem da noção 

de espaço amostral: “A igual probabilidade existe quando o sujeito responde uma 

situação baseada no “princípio da igualdade de probabilidade de que eventos 

aleatórios são, por natureza, igualmente prováveis”” (LECOUTRE, 1985, p, 196 apud 

COUTINHO, 2001, p. 178) (tradução nossa). 

Na coleção aqui tomada como exemplo para a discussão da abordagem ao 

conceito de probabilidade e conceitos afins, observamos a seguinte apresentação 

para a noção de evento (figura 3) e de evento complementar (figura 4). 

                                            
4Obstáculos epistemológicos nos termos de Brousseau:[...] os obstáculos de origem propriamente 

epistemológica são aqueles dos quais não podemos nem devemos fugir, devido ao seu papel construtivo no 
conhecimento visado[...] (BROUSSEAU, 1983, p. 165-198 apud COUTINHO, 1994, p. 26). 
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Figura 3: Livro didático: Abordagem de evento 

 

Fonte: Iezzi et al.,2010,p.287. 
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Figura 4:Livro didático: Abordagem de evento complementar 

 

Fonte: Iezzi et al.,2010,p.287. 

 Tal como observado para a apresentação de Experiência Aleatória, a 

apresentação de eventos se dá por meio de exemplos. Não há uma discussão sobre 

o conceito de evento, apenas uma abordagem definindo-o como um subconjunto de 

um experimento aleatório. As apresentações destas noções não possuem nenhuma 

reflexão e discussão, tornando-se insuficientes para construção do conceito.  

Acreditamos que para a construção do conceito de probabilidade, os livros 

didáticos devem dedicar-se a mais discussões, e sistematizações que permitam ao 

aluno ir além dos exemplos apresentados, conforme afirmam Caberlim e Coutinho: 

A abordagem de alguns conteúdos mostrou-se delimitada, pois há 
concentrações e excesso de abordagem de um determinado campo, com 
prejuízo dos demais, incluindo-se entre os poucos abordados o que abarca 
os conteúdos de probabilidade. Além dessa pouca abordagem, inferimos, a 
partir das resenhas, que muitos problemas apresentados são repetitivos e 
não abordam situações significativas para os alunos (CABERLIM e 
COUTINHO, 2013, p.11). 
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1.5 Probabilidade  

 

Segundo Coutinho (1994), os primeiros traços de objetos manipulados como 

geradores de acaso estão presentes datam de civilizações que viviam há 

aproximadamente 3.500 a.C. Há como exemplos os jogos de astrágalos (utilizados 

por soldados romanos como um jogo de apostas sobre as possíveis posições de 

imobilizações após um lançamento), além dos jogos de dados em barro cozido, os 

quais tinham a forma cúbica e homogênea, praticados na Mesopotâmia, Egito e na 

Babilônia. A finalidade dos mesmos poderia ser lúdica, mas eles também poderiam 

ser utilizados em um contexto místico, em práticas religiosas (COUTINHO, 2007, 

p.56). 

Há registros de uso de dados viciados na Roma antiga e a proibição de 

diferentes jogos, mostrando que a prática de jogos que envolvessem o acaso era 

comum. Coutinho (2007) destaca: 

[...] uma apreensão perceptiva das chances de se obter um certo 
resultado a partir de um processo aleatório. Neste caso, diremos que 
existia um tipo de avaliação intuitiva das chances de se obter o 
resultado esperado quando a prática de um jogo para o qual o 
desenvolvimento poderia produzir diferentes resultados atribuídos ao acaso 
(COUTINHO, 2007, p. 57). 

A definição de probabilidade é única, mas existem enfoques, os quais 

discutiremos a seguir, o enfoque clássico ou Laplaciano e o enfoque frequentista, 

que serão abordados nas atividades desenvolvidas com os alunos para nossa coleta 

de dados. Vale lembrar os enfoques subjetivo e axiomático, que não serão objetos 

de nossa pesquisa. 

Um exemplo de apresentação de definição que articula enfoques (no caso, o 

enfoque clássico, o frequentista e o axiomático) é apresentado na figura 6. Observe-

se que pelo fato de tal articulação não ser explícita, avaliamos a apresentação como 

não adequada uma vez que pode ser fonte de um obstáculo didático para a 

aprendizagem: assumir a frequência relativa de um resultado observado com a 

probabilidade de um evento. Coutinho (2001) chama a atenção para a confusão 

entre domínio da realidade (resultado observado) e domínio pseudoconcreto (evento 

que exprime um modelo possível do resultado real – princípio do processo de 

abstração), conforme o quadro 1,que será melhor explorado no capítulo 4. 
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Quadro 1:Esquema envolvendo as ações dos alunos no domínio da realidade para o domínio 
pseudo-concreto. 

 

Fonte: Coutinho, 2001, p.127, tradução nossa. 
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Figura 5: Abordagem da Probabilidade 

 

Fonte: Iezzi et al.,2010, p.289. 

 

Observe-se que o exemplo apresentado na figura 6 associa o valor 0,5 à 

probabilidade P({K}), a partir de uma única repetição do lançamento da moeda, sem 

citar a associação à simetria perfeita da figura geométrica que representa uma 

moeda (um cilindro) em relação ao seu centro. Ou seja, ao discutir a atribuição do 

valor 0,5 para a probabilidade dos dois eventos possíveis, não discute tal valor 

atribuído a priori a partir da consideração da simetria perfeita do objeto, nem 

apresenta ao aluno a essência do enfoque frequentista, que é a necessidade de um 

grande número de repetições do experimento aleatório exatamente nas mesmas 

condições. Tal discussão permitiria ao aluno compreender a razão da diferença 

entre valores observados experimentalmente e valores calculados a partir de 

modelos matemáticos (por exemplo, simetrias do cubo e do cilindro no jogo com 
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dados ou moedas). Coutinho (1994) mostra que a estabilização dos valores 

observados para a frequência relativa acumulada no lançamento de uma moeda 

pode ocorrer a partir um número de lançamentos superior a 1000 (observado em 

sua pesquisa). Dados da história dos jogos de azar indicam que alguns matemáticos 

como Laplace, Conde de Buffon, entre outros, lançaram uma moeda mais de seis 

mil vezes antes de observar uma estabilização “satisfatória”.  

 

1.6 Enfoque Clássico ou Laplaciano de Probabilidade 

 

A primeira tentativa de axiomatização do cálculo de probabilidades ocorreu no 

século XIX, por Laplace, em sua obra intitulada Ensaio Filosófico sobre 

Probabilidades, publicada em 1814 (COUTINHO, 2007, p.65). 

Nessa obra, Laplace fornece uma definição limitada pela hipótese de 

equiprobabilidade: 

“a razão deste número àquele de todos os casos possíveis é a medida 
desta probabilidade, que é assim mais que uma fração cujo numerador é o 
número de casos favoráveis e cujo denominador é o número de todos os 
casos possíveis” (LAPLACE, 1814 apud COUTINHO, 2007, p. 65). 

Após está definição, Laplace enunciou um segundo princípio:  

Mas isto supõe os diversos casos igualmente possíveis. Se não o forem, 
determinaremos primeiramente suas possibilidades respectivas as quais a 
justa apreciação é um dos pontos mais delicados da teoria dos acasos. Então 
a probabilidade será a soma das possibilidades de cada caso favorável. 
(LAPLACE, 1814 apud COUTINHO, 2007, p. 66). 

Nesse princípio Laplace apresenta um contexto no qual a equiprobabilidade 

pode ser considerada como natural para a análise dos resultados de um 

experimento aleatório. Assim: 

A teoria dos acasos consiste em reduzir todos os eventos do mesmo tipo a 
um certo número de casos igualmente possíveis, isto é, tais que sejamos 
igualmente indecisos sobre sua existência, e a determinar o número de 
casos favoráveis ao evento do qual procuramos a probabilidade (LAPLACE, 
1814apud COUTINHO, 2007, p.66). 

 

A expressão usual, até nossos dias, que sintetiza o enunciado por Laplace é 

���� = 	
�º		
	���ê�����		
	�

�º	�����		
	���ê�����	
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 No livro didático a abordagem de probabilidade em espaços amostrais 

equiprováveis (figura 7) é reforçada por um número considerável de exercícios que 

demandam a mobilização deste enfoque. Observe-se também que a sistematização 

é feita a partir de uma articulação entre o enfoque clássico e o axiomático. 

Figura 6: Abordagem de probabilidades em espaços amostrais equiprováveis 

 

 

Fonte: Iezzi et al.,2010,p.287-288. 
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1.7 Enfoque frequentista de Probabilidade 

 

J. Bernoulli, em sua obra Ars Conjectandi (A arte de conjecturar), com 

publicação póstuma em 1713, partiu de um tipo de raciocínio que considerava os 

fatos passados para estimar a probabilidade de um (evento) futuro. Coutinho (2001) 

apresenta a discussão feita por Bernoulli sobre a dualidade da razão entre o número 

de casos ou estimativa de seu valor obtido pela observação da frequência 

experimental. 

 Sobre a relação entre a frequência e probabilidade temos: 

O progresso conceitual, no entanto, sustentando a justificação da relação 
entre as frequências relativas e as probabilidades não foi compreendido 
antes de Jacob Bernoulli. Ele trabalhou durante mais de 20 anos sobre a lei 
dos grandes números, a qual ele chamou de “teorema áureo”. Este teorema 
mostra que as frequências relativas, em certo sentido, convergem para a 
probabilidade subjacente, o que justifica a utilização da probabilidade em 
outros contextos além dos jogos de azar (BOROVCNICK et al.1991,apud 
COUTINHO, 2007, p.61). 

 
Assim, a série das frequências relativas acumuladas tende a se estabilizar em 

torno de um valor, apontado por Renyi (1966, apud COUTINHO 1994) como a 

probabilidade do evento considerado. Ou seja, pode-se definir como ���� =

	lim�→� ��� 

Destacamos um problema presente em alguns materiais didáticos, 

identificado por Caberlim e Coutinho (2013), que é o fato de que o livro didático 

solicita ao aluno apenas um número muito pequeno de repetições do experimento 

aleatório (por exemplo, é comum encontrarmos a solicitação de 30 repetições) para 

que, a partir delas, o aluno forneça um valor de probabilidade para o evento 

estudado. Trata-se aí de um erro conceitual, uma vez que as frequências relativas 

observadas em um número tão pequeno de repetições pode apenas induzir uma 

estimativa do valor procurado.  

Chamaremos probabilidade de um evento o número ao redor do qual oscila 
a frequência relativa do evento considerado. (...) Consideraremos então a 
probabilidade como um valor independente do observador, que indica 
aproximadamente com qual frequência o evento considerado se produzirá 
durante uma longa série de repetições de um experimento (RÉNYI, 1966, 
apud COUTINHO, 2007, p. 62). 

 

Oliveira (2010) também aponta para a utilização inadequada ou ausência de 

abordagem do enfoque frequentista: 



37 
 

 [...] o enfoque frequentista de Probabilidade não é apresentado nos livros 
didáticos do Ensino Médio, apenas o enfoque clássico é contemplado: “A 
Probabilidade é apresentada por meio de sua definição clássica. A definição 
frequentista e a axiomática não são exploradas” (OLIVEIRA, 2006, apud 
OLIVEIRA, 2010, p. 59). 

Caberlim e Coutinho (2013), na análise das resenhas dos livros didáticos do 

PNLD 2012, afirmam que “as obras apresentam a visão clássica da probabilidade, 

distanciando-se dos resultados de pesquisas que sugerem que a probabilidade seja 

abordada a partir da articulação entre o enfoque clássico e frequentista” 

(CABERLIM; COUTINHO, 2013, p.11). 

Observa-se assim que este enfoque requer mais atenção, pois pode estar 

associado a um obstáculo didático que leva o sujeito (aluno, professor) a confundir 

frequência com probabilidade.  

 

1.8 Probabilidade Geométrica 

 
A Probabilidade Geométrica não é considerada como um novo enfoque para 

a probabilidade, mas sim uma apresentação do problema do cálculo de uma 

probabilidade em um contexto geométrico. Nesse caso, esta probabilidade será 

dada, por exemplo, pela razão entre duas grandezas, tais como comprimento ou 

áreas. 

 Segundo Coutinho (2007) o que hoje denominamos probabilidade geométrica 

Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, um matemático e naturalista francês do 

século XVIII apresentou como um jogo denominado Franc-Carreau, cujo objetivo era 

introduzir a ideia de probabilidade. Este jogo foi apresentado para Academia Real de 

Ciências, em 1733 na França. 

O jogo Franc-Carreau consiste em lançar uma moeda em um piso de azulejos 

quadrados. Na referida época os jogadores apostavam na posição final em que a 

moeda iria imobilizar-se: sobre um único azulejo (esta posição era denominada 

“Franc-Carreau”), ou sobre dois ou mais rejuntes entre os azulejos. A Figura 8 ilustra 

uma possibilidade de piso descrito por Buffon em seus escritos. 
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Figura 7. Exemplo de piso de um dos ambientes do Palácio do Louvre

 

Fonte: http://kapas14tag.blogspot.com.br/5 

 

Retomaremos esta análise matemática e didática do jogo Franc-Carreau no 

capitulo 6, na situação denominada “C - O jogo Franc-Carreau” deste trabalho. 

Não encontramos nenhum exemplo de abordagem de probabilidade 

geométrica nos livros didáticos aprovados no PNLD 2012. 

 

1.9 Experiência de Bernoulli e modelo de Urna de Bernoulli 

 
Um experimento de Bernoulli é um experimento aleatório que admite apenas 

dois resultados: o sucesso e o fracasso. Assim, o espaço amostral E será dado por 

E= {sucesso; fracasso} com P(sucesso) = p e P(fracasso) = 1 – p (NOVAES; 

COUTINHO, 2009, p.143). 

Em nosso trabalho, discutimos apenas a ideia de distribuição binomial, pela 

apresentação do modelo pseudo-concreto de urna de Bernoulli. Adotaremos urna de 

Bernoulli como sendo um experimento aleatório que consiste no sorteio aleatório 

com reposição, de uma bola colorida em uma urna que contém bolas de duas cores 

possíveis.  

Esta configuração de um modelo binomial designada por “Urna de Bernoulli” é 

uma opção didática, ou seja, caracteriza-se como uma variável didática, pois o aluno 

                                            
5 Utilizamos a foto ilustrativa de uma visita virtual ao Museu do Louvre, com o objetivo de destacar o 
tipo de assoalho citado por Buffon ao descrever o jogo de Franc-Carreau 
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poderá remeter-se ao experimento sem necessariamente utilizar um vocabulário 

probabilista específico. Segundo os resultados apontados em Coutinho (2001), tal 

opção se mostrou eficiente na construção do conceito de probabilidade pelos alunos 

observados em sua pesquisa.  
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2-REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, apresentamos algumas pesquisas já realizadas que 

abordaram a aprendizagem do aluno quando trabalhado o conceito de probabilidade 

na escola básica. O nosso objetivo foi buscar elementos e argumentos que nos 

auxiliassem a diagnosticar os invariantes operatórios mobilizados pelos alunos em 

situação de resolução de problemas.  

Buscamos tais pesquisas no banco de dissertações e teses da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (nossa consulta 

compreende trabalhos indexados até o mês de junho de 2013). 

Utilizamos algumas palavras-chave: ensino, aprendizagem, probabilidade, 

enfoque clássico e enfoque frequentista. Encontramos 32 trabalhos relacionados ao 

conceito de probabilidade. Destes, quatro foram pesquisas voltadas para o nível 

superior: a primeira com professores polivalentes, a segunda na área da Ciência da 

Computação para o desenvolvimento de um software, a terceira sobre o estado da 

arte e a última na área da história da matemática.  

Encontramos 25 pesquisas sobre Ensino Básico, que categorizamos em 

quatro vertentes, conforme ilustra a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Número de pesquisas encontradas no banco de dados da Capes até junho de 2013 

Vertentes Número de Pesquisas 

Professor 5 

DocumentosOficiais 2 

Estado da Arte 1 

Aluno 17 

Total 25 

Fonte: Elaborado pela autora 

Como o nosso foco é a aprendizagem do aluno, das 17 que possuem esta 

abordagem, limitamo-nos a nos aprofundar em quatro trabalhos: Coutinho (1994), 

Coutinho (2001), Oliveira (2010) e Abe (2011), uma vez que buscamos identificar 

como acrescentar a tais resultados componentes cognitivos sobre a aprendizagem 
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do aluno: teoremas em ação, conhecimento em ação, identificados por Vergnaud 

(1990; 1998). Na sequência, justificaremos a escolha desses quatro trabalhos. 

Começamos com Coutinho (1994), que teve como objetivo investigar como se 

dá a aquisição dos primeiros conceitos de probabilidade utilizando o enfoque 

frequentista. A metodologia de pesquisa utilizada foi a Engenharia Didática6. 

Os sujeitos foram alunos pertencentes à segunda série do segundo grau 

francês (Lycèe) com idades entre 15 e 18 anos em uma escola pública de 

Besançon, e alunos cursando o primeiro ano de um curso de Bacharelado em 

Fonoaudiologia, em Santos, com idades entre 17 e 19 anos. Segundo a autora, não 

foram constatadas diferenças significantes entre os resultados observados nestes 

dois grupos. 

Como etapas da pesquisa, Coutinho (1994) aplicou primeiramente um 

questionário diagnóstico, com intuito de identificar preconcepções sobre acaso e 

probabilidade construídas a partir do dia-a-dia dos alunos. Este questionário foi 

aplicado antes que os alunos tivessem contato com probabilidade em contexto 

escolar. 

Após a aplicação do questionário aos alunos franceses, Coutinho (1994) 

elaborou, juntamente com os professores das classes participantes, uma sequência 

de ensino que utilizasse o enfoque frequentista. Esta sequência foi dividida em três 

sessões de duas horas cada, com objetivo de minimizar as concepções errôneas 

identificadas e a construção de novas concepções partindo de dados experimentais 

obtidos pelo próprio aluno. No Brasil, a autora elaborou uma sequência análoga 

(mesma complexidade e mesmas variáveis didáticas). 

Após, foi aplicado um teste para verificar se as concepções errôneas 

identificadas no questionário haviam sido superadas. Este teste foi aplicado tanto 

aos alunos franceses como aos brasileiros consistindo em cinco questões 

dissertativas. 

Observa-se assim que, além da Engenharia Didática como metodologia, a 

autora aprofundou suas análises pelo uso dos dados levantados por meio dos dois 

questionários. 

Coutinho (1994) pode concluir que:  

                                            
6 Engenharia Didática é uma metodologia de caráter experimental, com registros, validação que são 
associados a uma comparação entre uma análise a priori e uma posteriori. 
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(...) a maioria dos alunos, devido a sua própria experiência de vida, já 
utilizam a frequência relativa de um evento para estimar sua probabilidade, 
mesmo que de uma forma bastante intuitiva, ingênua, independente da 
realização de experimentos para verificar sua estabilização. 

(...) o fato de que alguns alunos terem recebido noções de 
probabilidade durante o segundo grau sem contudo tê-las assimilado como 
uma interpretação da realidade, provocou uma maior dificuldade no 
aprendizado, muito embora a utilização da visão frequentista tenha 
minorado, conforme pudemos constatar, esta situação. 

(...) os alunos conseguiram assimilar proporção como Probabilidade, 
o que foi mais difícil para a relação “frequentista relativa – probabilidade”, ou 
seja, verificarmos que uma única observação da estabilização desta 
frequência não foi suficiente, principalmente quando estudamos eventos 
cuja Probabilidade não pode ser calculada “a priori”. 

(...) o fato de termos realizado a análise do lançamento das moedas 
anteriormente à análise do lançamento da tachinha nos parece ter sido 
reforçado a utilização de um raciocínio não científico para a estimação da 
Probabilidade, reforçando a concepção errônea sobre a existência da 
equiprobabilidade quando da ausência de informações suficientes sobre o 
evento observado (COUTINHO, 1994, p.131-135).  

 
Por fim, a autora reforça a necessidade de um ensino de probabilidade por 

meio do enfoque frequentista desde o Ensino Médio, para que possa propiciar uma 

leitura da realidade na qual estamos inseridos, e que acompanhamos diariamente 

pelos noticiários repletos de dados estatísticos.  

Dando continuidade, a pesquisadora, percebendo a necessidade de uma 

reflexão mais aprofundada sobre o enfoque frequentista para a formação do 

conceito de probabilidade, iniciou um trabalho de investigação de doutorado. 

Coutinho (2001) desenvolveu uma Engenharia Didática, organizada em três 

situações didáticas: Experiência de Bernoulli, Urna de Pixel e o jogo de Franc-

Carreau, aplicada a duas turmas: a primeira do último ano do Ensino Fundamental 

(no Brasil, equivalente ao 9º ano) e a segunda turma cursando o início do Ensino 

Médio (equivalente no Brasil ao 1º ano do ensino médio), ambas em escolas 

públicas da região de Grenoble, na França. 

Sua questão de pesquisa foi: “Quais as condições didáticas necessárias para 

que os alunos possam se familiarizar com situações aleatórias em contexto escolar? 

Quais as condições para que eles se engajem em uma apreensão probabilista em 

termos de modelo de tais situações desde o Ensino Fundamental?” (COUTINHO, 

2001, p.17, tradução nossa). 

Coutinho (2001) desenvolveu uma discussão a partir da aplicação de uma 

sequência didática, cujo objetivo era familiarizar o aluno com situações aleatórias 
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por meio de um ponto de vista experimental, visando um processo de ensino e 

aprendizagem por meio de situações-problema envolvendo a modelização de 

experimentos aleatórios simples. 

Desenvolveu seu trabalho utilizando o contexto da probabilidade geométrica, 

articulando o enfoque clássico e frequentista, propondo aos alunos a identificação de 

um modelo que melhor representasse o jogo Franc-Carreau. Trata-se de um jogo no 

qual os jogadores apostavam sobre a posição final de uma moeda ao ser lançada 

em um piso de azulejos: a posição Franc-Carreau consistia naquela em que a 

moeda estava inteiramente dentro de um único azulejo. 

Figura 8: Representação de um jogo Franc-Carreau 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/classes-
numeriques/maths-et-tice/article/article/le-franc-carreau.html>.Acesso:04/02/2014. 

Sobre a modelização, Coutinho (2001) define como um processo que é 

desencadeado pelo aluno quando lhe é solicitado o reconhecimento da configuração 

de um modelo probabilista que melhor representa e interpreta a situação da 

realidade que ele quer estudar. 

Esta autora formulou as seguintes hipóteses:  

• O funcionamento conjunto de um processo experimental e de um 
processo de modelagem permite aos alunos, desde o Ensino Fundamental, 
adquirir os instrumentos de representação e de interpretação dos 
fenômenos aleatórios, conduzindo até a estimação de uma probabilidade. 
• Os alunos já tiveram contato com situações aleatórias, assim como 
com vários tipos de geradores de acaso fora de contexto escolar, ainda que 
eles não tenham percebido como tal (COUTINHO, 2001, p. 90, tradução 
nossa). 
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A pesquisadora ressalta que a segunda hipótese referida é um dos fatores 

que mudam em relação ao ensino francês. Ela enfatiza que no ensino brasileiro a 

probabilidade deve estar presente desde as séries iniciais como indicado nos PCN. 

“Identificar características de acontecimentos previsíveis ou aleatórios a partir de 

situações-problema, utilizando recursos estatísticos e probabilísticos” (BRASIL, 

1998, p.56), enquanto que nos programas franceses, esse conteúdo é abordado 

unicamente no Ensino Médio. 

Das conclusões observadas por Coutinho (2001), destacaremos o 

favorecimento das atividades propostas permitindo que os alunos construam o 

conceito de probabilidade com significado por meio da realização de atividades 

envolvendo simulação de experimentos aleatórios, relacionando a ideia de 

probabilidade e de frequência relativa estabilizada como medida aproximada desta 

probabilidade. 

Estas duas pesquisas foram utilizadas como ponto de partida para nosso 

trabalho. A partir de seus resultados, foi construída uma sequência didática 

trabalhada com alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola privada na cidade 

de São Paulo (Brasil). 

 

Oliveira (2010), em sua pesquisa, teve como objetivo diagnosticar quais 

concepções probabilísticas são construídas e mobilizadas por alunos do ensino 

médio de uma escola da Rede Estadual de São Paulo, em uma situação de 

resolução de problemas, quando a aprendizagem é feita por meio da proposta 

curricular implementada no Estado de São Paulo em 2008. 

Como metodologia de pesquisa, realizou um estudo de caso nos termos Yin 

(1984, apud OLIVEIRA 2010) acreditando que: 

 

[...] o estudo de caso como estratégia de pesquisa é utilizado em muitas 
situações para “contribuir com o conhecimento que temos de fenômenos 
individuais, organizacionais, políticos e de grupo, além de outros fenômenos 
relacionados.” (p.20). Podemos assim supor que o estudo por nós 
pretendido pode atingir seus objetivos pelo uso de tal metodologia 
(OLIVEIRA, 2010, p.35). 

 
O quadro teórico utilizado para fundamentar suas análises foi a Teoria das 

Concepções (Ck¢), proposta por Balacheff (1995), as categorias probabilísticas 
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identificadas por Azcárate (1996) e a Organização Praxeológica que está inserida na 

Teoria Antropológica do Didático (TAD), proposta por Chevallard (1999).  

Oliveira aplicou um questionário a um grupo de sete alunos voluntários, 

cursando segunda e terceira séries do Ensino Médio. As atividades foram aplicadas 

em quatro dias, planejadas para serem trabalhadas em duplas, mas pelo número de 

alunos participantes houve a formação de um trio e duas duplas. 

Oliveira (2010) conseguiu inferir, a partir da análise dos protocolos 

construídos, os operadores e estrutura de controle, ou seja, os dois tipos de 

invariantes operatórios que caracterizam uma concepção segundo a Teoria que 

referenciou a pesquisa: uma quádrupla composta pelo conjunto de problemas que 

dão significado à concepção, conjunto de representações utilizadas na mobilização 

dessa concepção, conjunto de invariantes operatórios que são mobilizados para o 

desenvolvimento da estratégia de resolução do problema e, finalmente, o conjunto 

de invariantes operatórios mobilizados para a validação da estratégia desenvolvida.  

Oliveira (2010) identificou as seguintes concepções mobilizadas por alunos 

quando trabalhado questões que relacionam o conceito de probabilidade (para cada 

uma das concepções, destacamos o invariante operatório identificado pela autora 

como operador): 

• Probabilidade como Proporcionalidade dentro do conjunto. Operador: 

conceito-em-ação a probabilidade de um elemento em um conjunto de n 

termos, dos quais k possui certa característica, definindo a probabilidade por 

k/n (razão entre número de sucessos e número total de ocorrências); 

• Probabilidade como Comparação parte e todo. Operador: razão entre parte e 

todo; 

• Probabilidade como Unitária de Probabilidade. Operador: conceito-em-ação 

que define a probabilidade de um elemento em um conjunto de n termos com 

1/n e multiplicar o valor obtido pelo número de elementos da proporção 

considerada; 

• Probabilidade como Porcentagem. Operador: encontrar a probabilidade 

calculando-se o excedente de 100%; 

• Probabilidade Complementar e Probabilidade apenas a parte. Operador: 

razão, sendo k a quantidade de elementos do evento, ou seja, da parte a 

considerada; 
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• Confusão nos termos Probabilidade e Possibilidade. Operador: contar o 

número de elementos equivale a determinar sua Probabilidade; 

• O acaso está associado à sorte. Operador: recordar de uma música que 

destaca o acaso; 

• Experiência determinística. Operador: relacionar os elementos A, B e C com 

determinados elementos químicos e analisar o resultado da mistura destes 

elementos, afirmando que nesta experiência já está pré-determinado o que 

vai acontecer e que o acaso não vai interferir; 

• Concepção de aleatoriedade. Operador: afirmar que deveria ocorrer algo que 

não ocorreu então não se sabe se realmente irá acontecer; 

• Concepção intuitiva de probabilidade. Operador: relacionar o número de faces 

da moeda com o número de lançamentos, afirmando que ao lançar 50 vezes 

uma moeda, há 25 probabilidades para um lado e 25 para o outro lado; 

• Equiprobabilidade. Operador: conceito-em-ação que define a porcentagem 

como um conjunto de n termos com “n está para 100%, assim como k está 

para x”, sendo n o número total de termos e k o número de termos do 

subconjunto solicitado; 

• Noção de eventos complementares. Operador: utilizar uma soma para 

verificar quanto falta para 1 (um). 

 

Oliveira (2010) verificou que a proposta curricular apresenta uma visão 

determinista do conceito de probabilidade. Apontou que as atividades propostas não 

exploram a aleatoriedade, os alunos não conseguiram diferenciar eventos aleatórios 

de eventos determinísticos. A autora observa também que a organização do material 

didático analisado não se utiliza de resultados de pesquisas no campo da Educação 

Estatística, tal como as que propõem a articulação do enfoque clássico com o 

enfoque frequentista. Assinala ainda que, o Caderno do Professor não orienta para 

discussões sobre a ação do acaso, concordando com os resultados obtidos por 

Goulart (2007), cuja pesquisa referenciou que os livros didáticos não suscitam 

discussões sobre a ação do acaso.  

Sobre o conceito de probabilidade condicional a pesquisadora ressalta que a 

proposta não permite uma compreensão clara. E argumenta que há uma grande 

concentração de problemas que consideram a probabilidade como a razão entre 
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parte e o todo com eventos simples e ainda a grande concentração de problemas 

envolvendo cálculo de combinação, podendo apresentar uma fonte de dificuldades 

na aprendizagem, como aponta Coutinho (1994). 

Oliveira (2010) pode concluir que a nova proposta não atende o que é 

apresentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), pois as atividades 

propostas não permitem que o aluno reconheça o caráter aleatório de: 

 
(...) fenômenos e eventuais, científico-tecnológicos ou sociais, 
compreendendo o significado e a importância da Probabilidade como meio 
de prever resultados, quantificar e fazer previsões em situações aplicadas a 
diferentes áreas do conhecimento e da vida cotidiana que envolvam o 
pensamento probabilístico e a identificação em diferentes áreas científicas e 
outras atividades práticas de modelos e problemas que fazem uso de 
estatísticas e probabilidades, conforme os Parâmetros Curriculares. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 185). 

 

A pesquisadora sugere que para trabalhos futuros se organizem estudos que 

possam evidenciar novas concepções probabilísticas mobilizadas (invariantes 

operatórios) por alunos da escola básica. 

Os resultados observados por Oliveira (2010) nos permitiram construir uma 

análise prévia na qual identificamos possíveis invariantes operatórios a serem 

mobilizados, comparando-os com aqueles já identificados, destacando-se que em 

nossa pesquisa utiliza-se simulação em ambiente computacional.  

Abe (2011) teve como objetivo investigar a aprendizagem de probabilidade 

com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental a partir de situações que 

envolvessem o enfoque clássico e o enfoque frequentista. Para análise utilizou o 

aporte teórico da Teoria das Situações Didáticas (BROUSSEAU, 1986) e como 

metodologia os pressupostos da Engenharia Didática (ARTIGUE, 1988). 

A pesquisadora elencou dois objetivos específicos: 

• Investigar e analisar dificuldades dos alunos no estudo de 
probabilidade; 
• Estudar os conhecimentos mobilizados pelos alunos na resolução de 
problemas probabilísticos específicos, as visões clássica e frequentista de 
probabilidades (ABE, 2011, p.88). 
 

 

A sequência didática proposta foi composta por seis sessões. A primeira 

sessão abordou o conceito de experimentos aleatórios e experimentos 

determinísticos. A segunda sessão envolveu espaço amostral, evento elementar e 
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impossível. A terceira sessão envolveu espaço amostral equiprovável e não 

equiprovável. A quarta sessão envolveu probabilidade clássica. A quinta sessão a 

probabilidade trabalhada no enfoque frequentista e por último a sexta sessão, 

articulando a probabilidade clássica com a frequentista. 

A pesquisadora partiu do princípio de que os alunos já conheciam alguns 

conceitos básicos de probabilidade, como experimento aleatório e determinístico, 

espaço amostral equiprovável e não equiprovável, evento elementar, evento certo e 

evento impossível. Observou que os alunos aprenderam esses conceitos ao longo 

de sua sequência didática, ressaltando que houve a formalização dos mesmos, visto 

que tais conteúdos não são abordados nos livros didáticos, como ela verificou em 

sua análise. Constatou que os alunos envolvidos aprenderam a calcular 

probabilidade pelo enfoque clássico e utilizar suas diferentes representações 

(fração, decimal e porcentagem). 

Em outro momento, realizou uma atividade em um ambiente informatizado 

abordando o enfoque frequentista, atestando que a simulação favoreceu a aquisição 

e compreensão do conceito de probabilidade. 

Por fim, trabalhou uma atividade articulando a resolução no enfoque clássico 

e frequentista, que permitiu responder sua questão de pesquisa. A articulação do 

enfoque clássico e frequentista favoreceram a aprendizagem de alguns conceitos do 

conteúdo de probabilidade para o 9º ano do ensino fundamental. Observa-se que 

Abe (2011) buscou a organização de atividades e seleção de conteúdos proposta 

por Coutinho (2001). 

Neste contexto, entendemos que a nossa pesquisa considerou os resultados 

encontrados por Abe (2011), pois também consistiu de uma sequência didática 

articulando o enfoque clássico e frequentista. 

Diante dos resultados das pesquisas citadas, percebemos que a construção 

do conceito de probabilidade é favorecida quando articula-se o enfoque clássico e o 

enfoque frequentista. O uso do recurso computacional (simuladores) favorece a 

compreensão e torna-se uma ferramenta estimuladora para os alunos.  

Em síntese, as pesquisas das autoras citadas contribuíram de forma 

essencial para o delineamento de nossa própria pesquisa, desde os objetivos às 
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análises de resultados, passando principalmente pela organização das atividades a 

serem utilizadas. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E REFERENCIAL 

TEÓRICO. 

 

 Neste capítulo, apresentaremos os principais norteadores para a escolha do 

tema e formulação da questão de pesquisa, explicitação do objetivo e dos 

procedimentos metodológicos. 

 

3.1Problemática, objetivo e questão de pesquisa 

 

 Tendo como referência as leituras das pesquisas destacadas por nós no 

capítulo 2, compomos nossa problemática de pesquisa e objetivo. Durante este 

processo buscamos definir o referencial teórico e metodológico. 

 Buscamos pesquisas que abordavam invariantes operatórios mobilizados na 

resolução de problemas que envolva o conceito de probabilidade, e constatamos 

apenas Oliveira (2010), sobre o letramento probabilístico em especial, não 

encontramos nenhuma pesquisa que elenque elementos identificados na resolução 

de problemas. 

Neste contexto, optamos por fazer uma adaptação da sequência didática 

elaborada por Coutinho (2001). Escolhemos fazer tal adaptação devido ao nosso 

incômodo pessoal ao lecionar o conceito de probabilidade tanto no Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano) quanto no Ensino Médio e devido à carência de 

pesquisas apontadas em nossa revisão bibliográfica.  

Lopes (2003) aponta que o pensamento probabilístico tem como referência 

realizações concretas da realidade, mas que estas nem sempre são previstas e pré-

determinadas e por isso faz-se necessário conhecer as particularidades envolvidas 

na situação que muitas vezes depende da experiência e do nível de implicação. 

Concordando com essa autora, buscamos que, nas situações didáticas propostas, 

os alunos mobilizassem conhecimentos probabilísticos construídos. 

Neste contexto, o objetivo de nossa pesquisa é diagnosticar invariantes 

operatórios mobilizados pelos alunos em situação de resolução de problemas, para 

que busquemos elementos que permitam uma proposta de modelo de construção de 
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conceito (modelo de evolução de aprendizagem). Para alcançar tal objetivo, 

formulamos a seguinte questão de pesquisa: 

Que elementos do letramento probabilístico identificamos na mobilização de 

invariantes operatórios por alunos do 3º ano do Ensino Médio, ao resolver problemas 

que articulam o enfoque clássico e frequentista do conceito de probabilidade? 

Para alcançar o nosso objetivo e responder a questão de pesquisa 

utilizaremos a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud (1990, 1998) 

articulando-a com o letramento probabilístico proposto por Gal (2005). 

 

3.2 Metodologia 

 

Como metodologia, fizemos um estudo de caso com o intuito de conhecer 

bem uma pessoa, uma instituição, um curso, uma disciplina, um sistema educativo, 

uma política ou qualquer unidade social. Buscamos compreender em profundidade o 

“como” e os “porquês”, evidenciando a identidade e características próprias, nos 

aspectos que interessam para o pesquisador, nos termos propostos por 

Ponte(2006). 

Para esse autor, os estudos de caso não são utilizados para verificação de 

aspectos gerais e sim para compreender a especificidade de uma determinada 

situação ou fenômeno. O seu objetivo fundamental é proporcionar uma melhor 

compreensão de um caso específico e ajudar a formular hipóteses de trabalho sobre 

o grupo ou a situação em causa (PONTE, 2006 p.7). 

Utilizamos a metodologia estudo de caso para identificar elementos do 

letramento probabilístico e diagnosticar os invariantes operatórios mobilizados pelos 

alunos referenciados nesta. 

 

3.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Nossos sujeitos de pesquisa foram alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma 

escola da rede privada da cidade de São Paulo. Esta escolha ocorreu porque o 
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conteúdo de probabilidade é trabalhado no 2º ano do Ensino Médio, e assim 

inferimos que já fora visto anteriormente por estes alunos.  

Convidamos uma classe inteira (25 alunos) para participarem desta pesquisa, 

alguns alunos candidataram-se voluntariamente. Participaram inicialmente 15 

alunos, escolhemos sete destes para analisarmos os protocolos, pois foram os que 

participaram de todas as atividades (houve a inclusão de um aluno à partir da 

atividade A2 e este permaneceu até o final), diferenciando dos outros que acabaram 

faltando em alguma etapa. Ressaltamos que estes voluntários foram alunos da 

professora-pesquisadora no 9º ano do Ensino Fundamental, ou seja, há três anos. 

As atividades que compuseram as situações didáticas foram trabalhadas em 

dupla (ressaltamos que havia um trio), tendo momentos de discussão com o grupo 

(institucionalização). 

A gestão dos alunos também foi adequada aos objetivos da presente 

pesquisa, uma vez que Coutinho (2001) trabalhou com duas turmas completas, 

sendo atividades desenvolvidas em horário regular de aula. Em nosso trabalho, os 

alunos (voluntários) compareciam em horários previamente acordados entre eles e a 

pesquisadora, de forma a que pudéssemos fazer uma observação mais completa 

nos pressupostos necessários para um estudo de caso, ou seja, para uma coleta de 

dados que nos permitisse analisar em profundidade a mobilização de invariantes 

operatórios a partir da interação dos alunos de cada dupla. 

Em cada situação didática apresentada nos capítulos que seguem, optamos 

por descrever um cenário para cada atividade aplicada. 

A ideia de descrever um cenário vem da nossa preocupação em oferecer 

subsídios para reproduções futuras de nossas situações didáticas, por parte de 

pesquisadores e professores. Encontramos em Laborde (2001) argumentos que nos 

deram base para que nossa escolha seja pertinente à proposta na pesquisa. 

 Laborde (2001) descreve: 

Ao que chamamos “cenário”? Um cenário é a descrição do desenvolvimento 
previsto de um dado ensino, contendo não apenas a apresentação da 
sequência e de seus objetivos, os documentos utilizados pelos alunos, mas 
também os documentos de acompanhamento que devem facilitar a 
execução da sequência em classe por um professor que não participou de 
sua elaboração. (LABORDE, 2001, p.290, tradução nossa). 
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O cenário que propomos tem como objetivo introduzir o conceito de 

probabilidade, partindo do pressuposto que os alunos envolvidos (alunos do 3º ano 

do Ensino Médio) já tiveram contato com o referido conteúdo num contexto escolar, 

conforme apontam os próprios PCN: 

[...] importância de se trabalhar com um amplo espectro de 
conteúdos,incluindo-se, já no ensino fundamental, elementos de 
estatística,probabilidade e combinatória, para atender à demanda social que 
indica a necessidade de abordar esses assuntos; (BRASIL,1998, p.21). 
 

Descrevemos brevemente as situações didáticas que separamos em três: 

situação “A”, situação “B” e situação “C. Ressaltamos que para realização das três 

situações é necessário distinguir três estágios: o concreto, pseudo-concreto e o 

abstrato. Sobre o segundo estágio citado: 

Este instrumento didático, o Modelo Pseudoconcreto, foi introduzido por 
Michel Henry (Comissão Inter-IREM de Probabilidade e Estatística) da 
seguinte forma: 

Podemos apresentar um modelo por uma analogia aos objetos da realidade 
que foram idealizados. Isto quer dizer que, em um vocabulário corrente, os 
objetos do modelo são dotados de propriedades características bem 
definidas. Falaremos então de modelos pseudoconcretos. (HENRY, 1997 
apud COUTINHO, 2001, p, 188). 

 

3.3.1 Situação “A” 

Atividade A1: Trata-se de uma atividade introdutória e possui o intuito de 

proporcionar o reconhecimento de uma experiência aleatória e diferenciar 

experiências reprodutíveis e não reprodutíveis. 

Atividade A2: Busca uma relação com a atividade anterior A1 e almeja o 

reconhecimento da configuração de “Urna de Bernoulli” em uma experiência 

aleatória. 

Duração prevista: cinco aulas de 50 minutos. 

3.3.2 Situação “B” 

Atividade B1: É uma atividade que relaciona a probabilidade clássica com a 

probabilidade geométrica. Utilizaremos um ambiente informatizado. O intuito é que 

os alunos relacionem está atividade com a situação “A” dando continuidade ao 

processo de abstração. 
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Atividade B2: Possui a finalidade de introduzir um dispositivo computacional 

como uma ferramenta de simulações de experimentos aleatórios para comparação 

do conceito de probabilidade geométrica e a frequência estabilizada de sucessos 

obtidos experimentalmente pelo dispositivo, ou seja, relacionar a probabilidade 

geométrica com o enfoque frequentista. 

Duração prevista: uma aula de 50 minutos. 

3.3.3 Atividade “C” 

Apresenta o jogo Franc-Carreau por meio de um dispositivo computacional 

que consiste na ideia de trabalhar proporção e espaço amostral finalizando o 

processo de abstração (domínio pseudo-concreto). 

Duração prevista: uma aula de 50 minutos. 

 

3.4 Referencial Teórico 

 

A análise dos dados coletados foi feita à luz da Teoria dos Campos 

Conceituais, proposta por Vergnaud (1990; 1998).  Buscou-se também observar a 

existência de uma relação entre os invariantes operatórios identificados e os 

elementos do letramento probabilístico Gal (2005). 

 

3.4.1 Teoria dos Campos Conceituais 

 

A teoria dos Campos Conceituais, desenvolvida por Vergnaud (1990, 1998), é 

um instrumento teórico que permite estudar o processo de construção do 

conhecimento pelo aluno, pois fornece um quadro que permite analisar atividades 

cognitivas sobre a aprendizagem cientifica e técnicas. Temos que: 

É uma teoria psicológica do conceito, ou melhor, ainda da conceitualização 
do real: ela permite elencar e estudar as filiações e rupturas entre 
conhecimentos do ponto de vista de seu conteúdo conceitual; ela permite 
também analisar a relação entre conceitos como conhecimentos explícitos e 
os invariantes operatórios que são implícitos nas condutas do sujeito em 
ação assim como aprofundar a análise das relações entre significados 
(VERGNAUD, 1990 apud BITTAR, 2009, p. 56). 
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 Um conceito em ação permite analisar um conhecimento desenvolvido em 

uma determinada situação proposta a ser trabalhada. O sujeito pode identificar o 

que é solicitado, relacionar e a partir daí estabelecer regras, roteiros pertinentes para 

situação abordada. Ao conhecimento em ação, Vergnaud denominou invariante 

operatório que indica a mobilização explícita do conhecimento. 

 

O conceito de invariante operatório permite falar-nos mesmos termos, ao 
mesmo tempo de identificação de objetos materiais e de suas relações pela 
percepção, da interpretação das informações nas situações em que há lugar 
para incerteza e a hipótese, e os raciocínios que repousam sobre os objetos 
sofisticamente elaborados da cultura (VERGNAUD, 2009, p.23). 

 

Vergnaud (2009) define conceito por meio de uma terna (S, I, L): 

S conjunto de situações que dão sentido ao conceito. 

I conjunto de invariantes operatórios que estruturam as formas de 
organização da atividade (esquemas) suscetíveis de serem evocados por 
essas situações. 

L conjunto das representações linguísticas e simbólicas (algébrica, 
gráficas...) que permitem representar os conceitos e suas relações, e 
consequentemente, as situações e os esquemas que elas evocam 
(VERGNAUD, 2009, p. 29). 

 

 Quando um pesquisador quer compreender um conjunto de situações e um 

conjunto de conceitos envolvidos, ele está trabalhando com um campo conceitual, 

ou seja, um conjunto de situações que progressivamente exige uma variedade de 

conceitos, procedimentos e representações simbólicas que possuem uma conexão. 

[...] um campo conceitual é ao mesmo tempo um conjunto de situações e 
um conjunto de conceitos: o conjunto de situações cujo domínio progressivo 
pede uma variedade de conceitos, de esquemas e de representações 
simbólicas em estreita conexão; o conjunto de conceitos que contribuem 
com o domínio dessas situações (VERGNAUD, 2009, p.29). 

 

Nessa pesquisa temos um conjunto de situações (S) que proporciona um 

significado ao objeto probabilidade de um evento, considerando-se tal evento como 

resultante de um experimento aleatório com uso de uma simulação computacional. 

O conjunto de invariantes (I) foi composto pelos conhecimentos em ação que 

os alunos utilizam para responder às situações propostas. 
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O conjunto de representações simbólicas pode ser descrito por meio de 

representações linguísticas (linguagem corrente), simbólicas (algébrica, gráficas, 

percentuais...). 

Em nossa pesquisa, esses conjuntos de situações envolvem o contexto de 

probabilidade geométrica, articulando o enfoque clássico e o enfoque frequentista, 

tal como observado em Coutinho (2001) e Oliveira (2010). 

Particularmente, buscamos diagnosticar os invariantes operatórios 

mobilizados de forma estável por alunos do Ensino Médio que se deparam com 

resolução de problemas que envolvem o conceito de probabilidade.  

Escolhemos utilizar a Teoria dos Campos Conceituais, particularmente os 

invariantes operatórios, pois assumimos a premissa de que sua articulação com o 

letramento probabilístico, proposto por Gal (2005), fornece subsídios para a análise 

didática dos dados coletados. 

Citaremos como exemplo um invariante operatório relativo ao conceito de 

probabilidade. Escolhemos uma questão utilizada por Oliveira (2010). 

Questão 1: Um probleminha para aquecer...A escolha do carro novo. 

Em uma loja de carros usados um cliente percebe que o modelo que ele 
procura está disponível em 3 cores diferentes: azul, vinho e prata. Existem 
no pátio da loja 2 veículos azuis, 4 vinho e 1 prata. Gostando das três cores 
e com a informação que todos os carros são exatamente iguais, a menos da 
cor, decide escolher uma chave ao acaso na mesa do vendedor. Qual é a 
probabilidade de que ele compre um carro prata? Justifique (OLIVEIRA, 
2010, p.102). 

O invariante operatório que os alunos mobilizaram (no caso, estudado no 

campo da Teoria das Concepções) foi o conceito-em-ação segundo o qual em um 

conjunto de n termos, dos quais k possuem certa característica, definimos a 

probabilidade de se observar essa característica (cor do carro) por k/n (razão entre 

número de sucessos e número total de casos). 

 

3.4.2 Letramento Probabilístico 

 

Buscamos inicialmente entender significado da palavra “letramento”. Esta 

palavra é considerada recém-chegada ao vocabulário da Educação e das Ciências 
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Linguísticas, pois surgiu na metade dos anos 80. A sua origem etimológica vem da 

palavra literacy, do latim litera (letra), com o sufixo cy que denota qualidade. 

Soares (2009) define como: 

Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e 
escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um 
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita (SOARES, 
2009, p.18). 

O termo “ter-se apropriado” pode ser interpretado como alfabetizado o que 

Soares (2009) enfatiza como: 

(...) adquirir a “tecnologia” do ler e escrever e envolver-se nas práticas 
sociais de leitura e de escrita – tem consequências sobre o indivíduo, e 
altera seu estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos, culturais, 
políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômicos; (SOARES, 2009, 
p.18) 

 

A partir dessa definição no campo linguístico, buscamos o seu significado na 

Educação Matemática. Para Shamos (1995), o termo letramento científico designa 

um processo que envolve um conhecimento mais aprofundado dos construtos 

teóricos da ciência e da epistemologia.  

Por enquanto, vamos supor como fazem a maioria dos educadores de 
ciências, que o letramento científico requer algum nível de compreensão da 
ciência. Se assim for, tentar formar uma definição simples da frase em 
termos absolutos deve fracassar, porque a definição significativa só pode 
ser expressa em termos de comportamento ou resultados mensuráveis, ou 
seja, o que se deve esperar de um letramento científico ou alguém que 
"entende" algo sobre a ciência?(SHAMOS, 1995, p. 86, tradução nossa). 

Ainda sobre o letramento científico Santos (2007) afirma que: 

Letramento científico, nessa perspectiva, consiste na formação técnica do 
domínio das linguagens e ferramentas mentais usadas em ciência para o 
desenvolvimento científico. Para isso, os estudantes deveriam ter amplo 
conhecimento das teorias científicas e ser capazes de propor modelos em 
ciência. Isso exige não só o domínio vocabular, mas a compreensão de seu 
significado conceitual e o desenvolvimento de processos cognitivos de alto 
nível de elaboração mental de modelos explicativos para processos e 
fenômenos. Esse domínio do letramento científico foi identificado por 
Shamos (1995) O como“true” scientific literacy (letramento científico 
autêntico ou propriamente dito); por Laugksch (2000), como erudição ou 
competência (SANTOS,2007, p. 479). 

Entendemos assim, que o letramento probabilístico proposto por Gal (2005) é 

uma extensão do significado proposto por Shamos (1995) e, para o nosso trabalho, 

possui elementos que permitem uma discussão mais especifica para a análise dos 

resultados obtidos em nossa pesquisa. Gal (2005) aponta: 
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O termo letramento tem sido tradicionalmente associado com o nível de 
habilidades de leitura e escrita que as pessoas necessitam para o mínimo 
funcionamento em sociedade. Por associação, o uso de “letramento” 
quando comparado com um termo denotando uma área de atividade 
humana (por exemplo, “letramento computacional”) pode provocar uma 
imagem do conjunto minimal de habilidades básicas esperadas para todos 
os cidadãos nessa área, se opondo ao conjunto de habilidades mais 
avançadas que apenas algumas pessoas podem alcançar (GAL, 2005, 
p.41-42, tradução nossa). 

 

Buscaremos, em nossa análise, diagnosticar quais conhecimentos 

probabilísticos foram mobilizados de forma estável pelos alunos envolvidos em 

nossa pesquisa, associando os invariantes operatórios identificados aos elementos 

de conhecimento e disposicionais, elencados por Gal (2005) como os componentes 

do letramento probabilístico: 

Elementos de conhecimento  

1. Grandes ideias: Variação, Aleatoriedade, Independência Previsibilidade e 
Incerteza. 

2. Figurando probabilidades: maneiras de encontrar ou estimar a 
probabilidade de eventos. 

3. Idioma: Os termos e os métodos utilizados para comunicar sobre chance. 

4. Contexto: Compreender o papel e as implicações de questões 
probabilísticas e mensagens em vários contextos e no discurso pessoal e 
público. 

5. Questões críticas: questões para refletir sobre quando se lida com 
probabilidades. 

Elementos disposicionais 

1. Postura crítica. 

2. Crenças e atitudes. 

3. Sentimentos pessoais sobre a incerteza e o risco (por exemplo, a aversão 
ao risco)(GAL, 2005, p.46, tradução nossa). 
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4- SITUAÇÃO DIDÁTICA “A” – URNA DE BERNOULLI 

 

4.1 Introdução 

 

 Neste capítulo discutiremos a situação didática “A”. Esta situação possui o 

objetivo de conduzir os alunos na construção do conceito de experimento aleatório 

pela percepção de seus elementos. Nela introduz-se também a configuração de 

Experiência de Bernoulli: experiência aleatória com dois resultados possíveis – 

sucesso ou fracasso. Vale observar que os alunos participantes já tiveram contato 

com o cálculo de probabilidades no segundo ano do Ensino Médio, mas tal 

configuração não faz parte dos programas escolares. 

 A situação foi organizada em duas atividades. A primeira, designada por A1, 

consiste em uma atividade introdutória composta por dois momentos exploratórios, 

um em sala de aula e outro com uma observação extraclasse, ou seja, observação 

efetiva de uma situação da realidade (concreto), para qual os alunos deverão 

identificar e descrever a ação do acaso. A segunda, designada por A2, tem o objetivo 

de estabelecer a relação entre a atividade A1 e uma configuração de experiência 

aleatória (já um primeiro passo no processo de abstração descrito no Quadro 1, 

apresentado na p.31). A Urna de Bernoulli é, neste processo, uma ferramenta 

auxiliar para análise e a comparação de situações aleatórias que se deseja estudar: 

é a construção do processo de modelagem que conduzirá à abstração desejada. 

Figura 9: Situação A e o início do processo de abstração 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A1: Concreto
A2: Início do processo 

de abstração

Reconhecimento da 

configuração de urna 

de Bernoulli .
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Enfatizamos que foi mantida a mesma organização didática proposta em 

Coutinho (2001),na qual cada atividade dessa primeira fase tem o intuito de 

transformar uma visão espontânea (compreensão ingênua) em um conhecimento 

científico.7 

Vale retomar o fato que Oliveira (2010) propôs, em sua sequência didática, 

uma discussão sobre uma experiência aleatória, porém na análise posteriori 

apresentada observou que os alunos não conseguiam identificar a diferença entre 

experiência aleatória8 e determinística. 

 

4.2 Atividade A1 

A atividade A1 tem por objetivo fazer com que os alunos reconheçam uma 

experiência aleatória e a diferenciação de situações reprodutíveis (devidas ao 

acaso) e não reprodutíveis (devidas à contingência), nos termos propostos na obra 

de Poincaré (1912, apud Coutinho 2007), citada no item 1.1 deste texto. 

 

4.2.1 Apresentação da atividade A1 

Primeira questão: percepção do acaso 

 

 

 

O cenário 1, para realização desta atividade é descrito na sequência.  

A ficha das atividades a ser entregue (Apêndice A, Atividade A1) contém toda 

a sequência para realização desta, informa-se que todas as respostas devem ser 

redigidas no espaço disponibilizado, e as anotações extras devem ser descritas no 

final das fichas ou no seu verso. A primeira questão da atividade deve ser 

respondida na sala de aula antes da observação extraclasse e tem duração prevista 

de 30 minutos. Os alunos entregam a ficha de atividades no dia seguinte, quando se 

                                            
7 Constitui um conhecimento contingente, pois suas preposições ou hipóteses têm a sua veracidade 
ou falsidade conhecida através de experimentação e não apenas pela razão, como ocorre no 
conhecimento filosófico (LAKATOS; MARCONI, 1991, p.17). 
8 Relembramos que experiência aleatória é aquela em que não se consegue saber a priori o resultado 
(obra do acaso). E experiência determinística é aquela em que o resultado já é conhecido antes de 
realizar a experiência. 

1) Apresente dois exemplos de situações em que você já viveu ou observou nas quais 
existem a ação do acaso. Descreva pelo menos uma situação que não seja um jogo de 
azar.  
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faz a institucionalização-local dos conceitos envolvidos na questão. Propõe-se a 

segunda questão dessa atividade. 

 

Invariantes operatórios esperados 

Tendo como parâmetro os resultados obtidos por Coutinho (2001), inferimos 

que os exemplos descritos pelos alunos sejam frutos de sua vida cotidiana. Entre os 

jogos de azar, esperamos como resposta jogos de loterias, baralho e moeda. 

Esperamos também observar respostas em que possamos confrontar a ideia de 

acaso (situação reprodutível) e contingência (situações não reprodutíveis). 

A partir da hipótese acima, os conhecimentos em ação que podem emergir 

são referentes à essa distinção entre acaso e contingência: se não foi planejado, 

então é um acontecimento que traz a ação do acaso. 

Exemplos que podem emergir, ambas reconhecidas em uma mesma 

categoria de situações aleatórias embora tenham estruturas distintas quanto à 

reprodutibilidade: 

• Escolher um par de meias em uma gaveta (situação reprodutível - acaso). 

• Ligar para um amigo no mesmo momento que ele tentava me ligar 

(situação não reprodutível - contingência). 

 

Segunda questão: observação e descrição de situações aleatórias. 

 

 

 

 

 

 

 

xiã 

 

O cenário 2, para realização desta atividade é descrito na sequência.  

Acompanhar os alunos para ambiente externo, de forma a que possam 

observar o movimento de carros em um semáforo. Em outro momento, acompanha-

2) Você vai observar as situações abaixo. Forneça uma descrição das mesmas. 
Subquestão1: Olhe para os carros que param no semáforo de uma determinada 

avenida, e observe se entre eles existem carros vermelhos. Pode-se saber com 
antecedência qual a cor do primeiro carro que irá sair quando o semáforo mostrar a cor 
verde? Para se ter uma ideia da proporção de carros vermelhos, anote o número deles 
entre os 10 primeiros carros que saírem do semáforo desta determinada avenida e o 
número total de carros que param a cada vez nesse semáforo. Repita várias vezes esta 
experiência. Diga o número de repetições que você fez. 

Subquestão2: Você quer ter uma indicação da proporção de meninas entre os 
estudantes de seu colégio. Para fazer isso, anote o número de meninas entre os 
primeiros 25 alunos que saem do colégio após a aula. Repita essa experiência várias 
vezes e prepare um relatório. Colocando-se como um observador, faça uma descrição 
desta situação. 
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los à um local na escola do qual possam observar a saída de alunos em um 

determinado horário. Todos os alunos preenchem suas respectivas fichas da 

atividade, para anotações referentes às duas observações realizadas. A duração 

prevista para esta atividade é de 50 minutos. 

 

Invariantes operatórios esperados  

Acreditamos que os alunos forneçam respostas espontâneas, ou seja, sem 

uma análise sobre a sua reprodutibilidade como ocorreu em Coutinho (2001), 

esperamos que os alunos considerem as características não pertinentes, como: 

• Marca do carro 

• Condições meteorológicas do momento de observação 

• O horário (manhã, tarde, noite, dia da semana, mês e etc.) 

• Número de pessoas dentro do carro 

• As diferenças de cor pela marca 

• Alunos que vão embora de transporte escolar 

• Os pais que buscam 

• Vão para casa a pé 

• Idade 

• Série escolar 

 

Neste contexto, um invariante operatório possível é o conhecimento em ação 

“se é um observável, então é pertinente para a descrição da situação observada”. 

Destacamos aqui que tal invariante pode ser consequência da não explicitação na 

ficha de atividades do fato que a descrição a ser feita deveria visar a reprodução da 

situação observada.  

Algumas ocorrências possíveis durante o período de observação: 

• Um carro que chega ao semáforo durante a observação. Esperamos que os 

alunos questionem a validade deste dado. 

• Um carro cuja cor “vermelha” apresente ambiguidade (tonalidade). A ação 

esperada é que o aluno volte aos critérios estabelecidos para a classificação 

dos resultados como sucesso ou fracasso: em que condições uma pessoa 

pode dizer que o carro é vermelho? 
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• Caminhões, motos, e outros veículos também param no semáforo no 

momento da observação: podemos considerar motos, caminhões e etc.? 

• Questionamento: O protocolo experimental é necessário para que uma 

pessoa possa reproduzir exatamente a mesma experiência? 

 

4.2.2 Discussão do observado no desenvolvimento da atividade A1 

Descrevemos no quadro abaixo as respostas fornecidas pelos alunos. 

Questão 1: Apresente dois exemplos de situações em que você já viveu ou observou 

nas quais existem a ação do acaso. Descreva pelo menos uma situação que não 

seja um jogo de azar.  

Quadro 2: Resposta fornecida pelos alunos referente à questão 1, atividade A1 

Alunos Questão 1 
AC Cair da escada; carro quebrar na entrada de um túnel voltando da praia.  
G Provas não são jogos de azar. Você pode simplesmente ter o azar de cair coisas que 

você não sabe, ou a prova não ocorrer. 
K Conseguir pegar o ônibus no ponto; ônibus quebrar no meio de uma viagem longa. 

L N As duas vezes que eu quebrei o pé. 
MR. O ônibus quebrar a caminho da academia. 

Ganhar em um jogo de cartas no qual havia profissionais e eu era iniciante. 
MP. Ficar preso no elevador, o carro quebrar quando você precisa dele. 

Fonte: Elaborado pela autora 

. 

Possíveis invariantes mobilizados9 

Os exemplos descritos pelos alunos foram de sua vida cotidiana, nos 

permitindo inferir que o invariante operatório mobilizado está relacionado com a 

percepção ingênua da reprodutibilidade. Os alunos não conseguem, neste momento, 

discernir o que é reprodutível e não reprodutível, ou seja, distinguir entre acaso e 

contingência.  

Confirma-se, em uma primeira análise, o invariante operatório previsto: se não 

foi planejado, então é um acontecimento que traz a ação do acaso. Ou seja, não 

observou-se a mobilização de um conhecimento relativo à distinção entre acaso e 

contingência, remetendo todas as situações à mesma tipologia “ao acaso”. 
                                            

9 Apresentaremos ao longo das três situações didáticas os possíveis invariantes mobilizados, que 
serão aqueles identificados de forma consistente nas tarefas específicas, mas que ainda precisa ser 
validado como invariante por meio da observação de sua mobilização, o que ocorrerá ao longo de 
toda a sequência de situações. 
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Institucionalização Local 

Devido a este não discernimento, que foi resistente ao desenvolver da 

atividade, realizamos um encontro posterior à atividade para institucionalizarmos a 

distinção entre acaso e contingência. 

No quadro 3 apresenta-se o protocolo10 relativo à institucionalização 

realizada. 

Quadro 3: Diálogo de institucionalização da questão 1 

Diálogo entre PP (pesquisador) e Alunos 

PP: Marquei este encontro para conversar com vocês a respeito de duas ideias importantes quando 
se estuda Probabilidade: acaso e contingência.Nas respostas que vocês forneceram na questão 1 
da atividade anterior percebi que foram dados vários exemplos, alguns até parecidos, podemos citar 
(neste momento PP lê todos).Então, partindo destas ideias, queria conversar com vocês o que seria 
o acaso e a contingência. Podemos entender o que seria acaso como situações reprodutíveis na 
mesma situação e contingência como situações não reprodutíveis nas mesmas condições. Vejamos 
o exemplo da M, “cair na rua”.Esta situação, vocês acham que é acaso ou contingência? 

Alunos: Acaso. 

PP: Não, a situação isolada é contingência. Já se tomamos esta rua como referência, analisamos o 
mesmo local que a pessoa caiu e vemos um grupo que passa neste local, no mesmo horário e 
caíram aí temos acaso, pois torna-se uma situação reprodutível. (PP faz alusão à mudança de ponto 
de vista: de uma descrição de uma situação específica, personalizada, para uma descrição 
estatística, considerando-se o conjunto de pessoas susceptíveis de “cair na rua” nas mesmas 
condições). 

Alunos: Ah...tá...tem que ser reprodutível nas mesmas condições. 

PP: Sim, nas mesmas condições. 

Alunos: OK 

Fonte: Elaborado pela autora 

Citaremos um exemplo de Coutinho (2001), no qual a autora discute que o 

aluno deve evoluir em sua percepção no que se refere a um elemento específico da 

população para um conjunto de elementos que se quer estudar. 

Assim, a comparação com a mesma situação proposta pelo aluno, mas 
formulada agora segundo um ponto de vista estatístico, se personalização 
(“encontrar um amigo no caminho para o cinema”), deve conduzir à 
percepção das características que a distingue. A reformulação proposta 
consiste a não mais considerar uma pessoa precisa, mas sim o conjunto de 

                                            
10 Entendemos por protocolo a organização dos diálogos e produções realizadas ao longo da 
resolução das atividades propostas. 
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pessoas suscetíveis de irem ao cinema, caracterizando a passagem do 
ponto de vista pessoal (acaso contingente) para o ponto de vista coletivo 
(acaso estatístico) (COUTINHO, 2001, p.128, tradução nossa). 

 

Essa é a primeira etapa para identificação de uma apreensão ingênua do 

acaso. Após discussão a respeito das respostas (em grupo), inicia-se a fase que 

consiste em identificar as características pertinentes e as não pertinentes para a 

reprodução de uma situação aleatória. Nessa fase, o professor conduz o debate na 

sala de aula, levando o aluno a identificar o que é pertinente ou não. Aqui o principal 

objetivo é passar de um ponto de vista individual para o ponto de vista estatístico, 

dando a ideia de reprodutibilidade de uma situação: fatos contingentes não se 

reproduzem nas mesmas condições (COUTINHO, 2001, p.129, tradução nossa). 

 

Segunda questão: observação e descrição de situações aleatórias. 

Subquestão1: Olhe para os carros que param no semáforo de uma determinada 

avenida, e observe se entre eles existem carros vermelhos. Pode-se saber com 

antecedência qual a cor do primeiro carro que irá sair quando o semáforo mostrar a 

cor verde? Para se ter uma ideia da proporção de carros vermelhos, anote o número 

deles entre os 10 primeiros carros que saírem do semáforo desta determinada 

avenida e o número total de carros que param a cada vez nesse semáforo. Repita 

várias vezes esta experiência. Diga o número de repetições que você fez. 

Durante a observação e pelas respostas fornecidas, percebemos que os 

alunos delimitaram, de forma intuitiva, o espaço amostral. O grupo decidiu, em 

conjunto, considerar os seguintes veículos: carro, moto, caminhão e ônibus que 

estivessem naquele semáforo período da observação. 

Observamos dois tipos de respostas, descritas na sequência e ilustradas 

pelos quadros 4 e 5. 

1º grupo de respostas: contagem dos veículos, sem fazer a referência sobre a 

possibilidade de saber com antecedência qual veículo sairia. 
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Quadro 4: Resposta dos alunos referente à subquestão1 AC e MP 

Fonte: Elaborado pela autora 

2º grupo de respostas: contaram e escreveram a possibilidade de saber qual veículo 

sairia com antecedência. 

Quadro 5: Resposta dos alunos referente à subquestão 1 G, K, LN e MR 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Possíveis invariantes mobilizados 

Por meio das respostas fornecidas, observamos que somente a restrição de 

veículos indicados nos invariantes esperados (carros, motos, caminhões e ônibus) 

foram descritos pelos alunos. Ou seja, a percepção das características invariantes 

para a reprodutibilidade não ocorreu. Podemos inferir que mesmo após a primeira 

institucionalização local, para os alunos o conhecimento em ação predominante é 

“acaso e contingência são a mesma coisa”.  

Alunos Subquestão1 

AC 

1º) 3 carros vermelhos e o 1ª que saiu é vermelho. 
2º) 1 carro vermelho e não será o 1º a sair, serão 3 motos e um carro prata. 
3º) 1 caminhão vermelho e não foi o 1º a sair, foram 3 motos e um carro prata. 
4º) 1 carro vermelho e uma perua vermelha, o Ford Ka saiu após as duas motos. 

MP 

1º) 3 vermelhos 1º a sair é vermelho. 
2º) 1 vermelho, 1º a sair é prata. 
3º) 1 caminhão vermelho, 1º a sair é prata. 
4º) 1 carro vermelho e 1 ônibus vermelho, 1º a sair é o carro vermelho. 

Alunos Subquestão1 

G 

1º) 3 vermelhos - primeiro vermelho - primeiro a sair vermelho. 
2º) 1 vermelho - primeiro prata – primeiro a sair prata. 
3º) 1 vermelho - primeiro prata - primeiro a sair prata. 
4º) 2 vermelhos – primeiro vermelho - primeiro a sair vermelho. 
Sim dá para saber. 

K 

Acho que o carro que esta na frente sairá primeiro. Tinha dois vermelhos, o da frente 
saiu primeiro. 
2º) Apenas um vermelho, o carro vermelho partiu por último em relação ao da sua 
frente. 
3º) Apenas 1 caminhão vermelho, que ao sinal demorou de partir. 
4º) 2 carros, um ônibus e outro automóvel, o Ford a saiu disparado na frente. 

LN 

3 vermelhos em 10 carros 
1 vermelho em 10 carros 
1 vermelho em 10 carros 
Sim pode saber. 

MR 

3 vermelhos, o primeiro que sai é vermelho porque não tinha outro carro ao lado e 
sim atrás. 
1 vermelho, o primeiro a sair é o carro prata. 
1 caminhão vermelho, o primeiro a sair é o prata. 
1 ônibus vermelho, 1 carro vermelho.O carro vermelho vai sair primeiro. 
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Subquestão2: Você quer ter uma indicação da proporção de meninas entre os 

estudantes de seu colégio. Para fazer isso, anote o número de meninas entre os 

primeiros 25 alunos que saem do colégio após a aula. Repita essa experiência 

várias vezes e prepare um relatório. Colocando-se como um observador, faça uma 

descrição desta situação. 

Quadro 6: Respostas fornecidas pelos alunos, referentes à subquestão2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Possíveis invariantes mobilizados 

Observamos que os alunos responderam à referida subquestão contando ou 

estabelecendo uma razão. Não fizeram nenhuma observação sobre a idade, alunos 

que vão para suas casas a pé, utilizando transporte escolar ou aquelas as quais os 

pais buscam. 

Durante a realização da atividade, percebemos que os alunos faziam gestos 

corporais e torciam para que no semáforo o primeiro carro que parasse fosse 

Alunos Subquestão2 

AC 

1ºmenina  8º menino  15º menino  22º menina 
2º menino9º menina 16º menino 23º menino 
3º menina 10º menino 17º menina  24º menina 
4º menina11º menina 18º menina25º menina 
5º menina12º menina 19º menina 
6º menino 13º menina 20º menina 
7º menino  14º menino 21º menino 
Outra observação: 13 meninos e 15 meninas 

G 
25 alunos – 15 meninas 
25 alunos – 13 meninas 
25 alunos – 12 meninas 

K 
1º saída: 15 mulheres/25 
2º saída 13 meninas/ 25 
3º saída 12 meninas/25 

LN 
15 meninas 
13 meninas 
12 meninas 

MP 
10 meninos para 16 meninas 
12 meninos para 13 meninas 
11 meninos para 12 meninas 

MR 

1º menina 15º menino 22º menina 
2º menino9º menina  16º menino 23º menino 
3º menina 10º menino 17º menina 24º menina 
4º menina11º menina 18º menina 25º menina 
5º menina12º menina19º menina 
6º menino 13º menina 20º menina 
7º menino  14º menino 21º menino 
Outra observação: 13 meninos e 15 meninas  
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vermelho e que na saída da escola saísse uma menina. Entendemos que, a ideia de 

sucesso e fracasso era de conhecimento dos alunos, mesmo que manifestada de 

forma intuitiva. 

Sobre os gestos efetuados pelos alunos em nossa atividade, concordamos 

com Vergnaud (2009): 

A atividade gestual contém muitas operações de pensamento, notadamente 
em termos de representação dos objetos materiais, de suas propriedades, 
relações e transformações, igualmente das relações entre as propriedades 
dos gestos e as propriedades dos objetos (VERGNAUD, 2009, p.19). 

 

Identificamos nesta atividade A1 conceitos em ação que se mantiveram 

estáveis, ou seja, invariantes operatórios, sendo estes: a delimitação do espaço 

amostral de forma intuitiva (conjunto de resultados da observação) e o 

reconhecimento de uma configuração de uma experiência aleatória nos permitindo 

associar aos componentes do letramento probabilístico:  

• Elemento de conhecimento: Variação, Aleatoriedade, Independência 

Previsibilidade e Incerteza.  

• Elemento disposicional: Crenças e atitudes. 

Estes invariantes estão associados de forma direta com os componentes do 

letramento probabilístico proposto por Gal (2005), o qual inferimos ser importantes 

para o desenvolvimento e apropriação do conhecimento probabilístico. 

Trabalhamos nesta atividade A1 a introdução da ideia de reprodutibilidade e 

experiência aleatória como sendo uma lista de instruções associadas a uma lista de 

resultados possíveis. Tem-se a despersonalização e descentralização de uma 

situação observada para a reprodutibilidade. Estes conhecimentos são introduzidos 

com um vocabulário que permite distinguir uma situação da realidade e sua 

representação abstrata (experiência aleatória), assim como a distinção entre 

situações reprodutíveis (acaso) e não reprodutíveis (contingência) (COUTINHO, 

2001, p.134). 

Sobre a noção de experiência aleatória e acaso, Oliveira (2010) constatou 

que os alunos possuíam esta ideia, mas não sabiam explicar, o que também 

constatamos em nossa análise na descrição do aluno LN, no quadro 5. 
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4.3 Atividade A2 

A atividade A2 busca estabelecer uma relação com a atividade anterior (saída 

do semáforo e saída do colégio) a partir de uma série de 50 sorteios aleatórios feitos 

com um pote com contas coloridas (vermelhas e azuis). Essa atividade completa a 

situação didática A, que tem por objetivo conduzir o aluno a um trabalho no domínio 

que Coutinho (2001) denominou pseudo-concreto:  

Este instrumento didático, o Modelo Pseudo-concreto, foi introduzido por 
Michel Henry (Comissão Inter-IREM de Probabilidade e Estatística) da 
seguinte forma: 
Podemos apresentar um modelo por uma analogia aos objetos da realidade 
que foram idealizados. Isto quer dizer que, em um vocabulário corrente, os 
objetos do modelo são dotados de propriedades características bem 
definidas. Falaremos então de modelos pseudo-concretos. (HENRY, 
1997, apud COUTINHO, 2001, p, 188). 

 
 

O Domínio Pseudo-concreto foi explicitado no Quadro 1, repetido aqui no 

Quadro 7, para melhor compreensão do processo de abstração que está sendo 

trabalhado nessa situação didática. 
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Quadro 7:Esquema sobre as etapas da atividade para passagem do Domínio da realidade para 
o Domínio pseudoconcreto 

 

Fonte: Coutinho, 2001, p.141. (tradução nossa). 
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Ressaltamos que a partir desta atividade houve o ingresso de mais dois 

alunos no projeto em desenvolvimento sendo que apenas um concluiu a sequência 

aplicada e por isso, o inserimos em nossa análise. Quando perguntamos o motivo 

responderam que conversaram com os colegas e ficaram interessados e por isso 

solicitaram a participação.  

4.3.1 Apresentação da atividade 

Primeira questão 

 

 

Apresentamos um pote que contém contas vermelhas e azuis. Veja como 

realizar os sorteios: 

a) as contas são misturadas no pote. 

b) sorteia-se uma conta, ao acaso, nesse pote. 

c) observa-se a cor da conta sorteada. 

d) recoloca-se a conta no pote 

Sortear 50 contas consecutivamente, preenchendo a tabela abaixo com os 

resultados. 

Tabela 2: Sorteio das contas 

Jogadas Cor Jogadas Cor Jogadas Cor Jogadas Cor Jogadas Cor 

1  11  21  31  41  

2  12  22  32  42  

3  13  23  33  43  

4  14  24  34  44  

5  15  25  35  45  

6  16  26  36  46  

7  17  27  37  47  

8  18  28  38  48  

9  19  29  39  49  

10  20  30  40  50  

1) Realizar 50 sorteios, com reposição, em um pote cheio de contas azuis e 
vermelhas. 
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Cenário 3: Esta atividade é efetuada em sala de aula, com os alunos reunidos 

em duplas, com a ficha de atividades em mãos. Cada dupla recebe um pote com 

contas azuis e vermelhas, sem indicação de quantas contas de cada cor há no pote 

e sem possibilidade de contagem pelos alunos (pote lacrado). Para realização desta 

atividade A2 juntamente com a institucionalização da situação didática A, são 

previstas três aulas, cada uma com duração de 50 minutos. 

Figura 10: Pote de contas 

 

Fonte: Construído pela autora 

Cada dupla de alunos realiza 50 sorteios e anota os resultados em suas 

respectivas fichas. No momento do debate coletivo serão reunidas todas as fichas 

para socialização dos resultados obtidos, com objetivo de aumentar o número de 

repetições da experiência aleatória de forma a que os alunos percebam as variações 

na estabilização das frequências relativas acumuladas. O professor acrescenta 

resultados de um grande número de sorteios com o mesmo objetivo, satisfazendo 

assim as condições necessárias à abordagem frequentista, apresentada no 

Capítulo 1.  

Este procedimento permite trabalhar os conteúdos: protocolo experimental e 

de experiência aleatória.  

a) Protocolo experimental: (as regras para realizar o sorteio) para reconhecimento 

das instruções do enunciado para uma experiência aleatória “escolher uma conta ao 
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acaso em um pote que contém contas azuis (meninos) e vermelhas (meninas)”, que 

Coutinho (2001) classificou com Experiência aleatória de referência (ER). 

A socialização dos resultados do sorteio e a sistematização da experiência 

“sortear uma conta ao acaso (...)” como uma experiência aleatória permitem a 

identificação da experiência de referência ER, pelo reconhecimento das 

propriedades que caracterizam uma experiência aleatória: 

Existe um protocolo experimental que permite a descrição completa das 
condições de realização da experiência e, em consequência, sua 
reprodutibilidade nas mesmas condições; 

É possível reconhecer o caráter aleatório pela impossibilidade de calcular 
ou determinar previamente o resultado final da experiência; 

É possível descrever com precisão o conjunto de resultados possíveis da 
experiência a partir do protocolo experimental (COUTINHO, 2001, p.142, 
tradução nossa).  

 

Segunda questão 

 

 

  

 

Esta tarefa introduz uma experiência modelo para sequência das atividades 

pela análise da experiência “saída do colégio” em comparação com o sorteio 

aleatório em um pote de contas coloridas. A comparação entre a experiência Saída 

do Colégio (SC)11 e Experiência de Referência (ER), introduz o aluno em um 

processo de abstração (cf. Quadro 7). A necessidade de abstração resulta da 

associação “aluno-conta”. Tal associação só é possível pela hipótese que todos os 

alunos têm a mesma chance de serem observados na saída do colégio e não 

retornem ao estabelecimento. Temos assim uma hipótese de um sorteio aleatório 

com reposição, tal como feito no pote de contas. 

A partir daí o aluno pode interpretar a situação “saída do colégio” que é a 

experiência de referência ER, como urnas de Bernoulli (um modelo didático de 

representação), Usc (urna saída do colégio) e UER(Urna experiência de referência). 

                                            
11 Utilizaremos SC para indicar a experiência aleatória “saída do colégio”, proposta na atividade A1. 

2) Retomemos a atividade sobre a distribuição dos estudantes do colégio, entre 
meninas e meninos. Se associarmos as contas vermelhas ao número de meninas e 
as azuis ao de meninos, você pensa que os resultados obtidos no sorteio das contas 
pode substituir a experiência real de observação dos meninos e meninas da escola? 
Justifique? 



76 
 

A comparação das duas urnas,Usc e UER, ocorre já no domínio pseudo-

concreto e a hipótese de equiprobabilidade também é admitida para essa população: 

todas as contas do pote possuem a mesma chance de serem sorteadas. 

Até esta parte, o conceito de urna de Bernoulli não foi introduzido, e os alunos 

precisam associar as experimentações concretas (realizadas efetivamente) suas 

representações mentais (experimentações realizadas como experiência mental).  

Fonte: Coutinho, 2001, p. 127, tradução nossa. 

 

Invariantes esperados 

As experiências saída do colégio e pote de contas possuem a mesma 

configuração. Acreditamos que os alunos consigam reconhecer tal configuração, 

conforme observado em Coutinho (2001) em sua fase experimental. Também 

esperamos que desperte a curiosidade de aferir quantas contas há no pote, e se 

1- Observação do acaso na experiência a ser modelizada 

2 – Descrição da experiência utilizando a linguagem natural, para destacar a 
intervenção do acaso e interpretaçãodos resultados em termos de"sucesso" ou 
"fracasso". 

4 – Elaboração de um protocolo experimental, reprodução da experiência 
(observações de uma situação de Bernoulli) e determinaçãodos critérios de 
classificação dos resultados observáveis em termos de"sucesso"ou"fracasso". 

Domínio da realidade.  

3-Seleção das característicaspertinentes do que se apreendeuda 
situaçãoaleatória,para garantir reprodutibilidade. 

Figura 11: Esquema envolvendo as ações dos alunos no domínio da realidade para atividade A2 
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existe uma relação com o número de alunos e alunas que eles contaram na 

atividade anterior. 

Os alunos também podem explicitar e mobilizar o invariante que compara a 

parte com o todo, ou seja, “a urna da experiência de referência possui x contas 

vermelhas para y contas totais”. Esse tipo de conhecimento em ação é construído de 

forma similar à definição de probabilidade que aprenderam no segundo ano do 

Ensino Médio: ���� =  
�º		
	���ê�����		
	�

�º	�����		
	���ê�����
. Verifica-se assim mais um conhecimento 

em ação que pode ser mobilizado: a probabilidade de sair meninos (ou meninas) é 

dada pela razão entre número de meninos (ou meninas) e o número total de 

alunos,em associação com o pote de contas. 

 

Questionário E7: esse questionário é parte da Atividade e é utilizado como reforço, 

possuindo sete questões. 

Para cada um dos exemplos abaixo, redigir uma regra para o “jogo” e fornecer 

o conjunto de resultados possíveis. 

E1: O jogo de "cara ou coroa", com uma moeda. 

E2: Escolhemos "aleatoriamente", um aluno da turma e perguntamos o dia do seu 

aniversário no ano de 2012. (segunda-feira a domingo). 

E3: Escolhemos "aleatoriamente" um aluno em uma classe de 18 meninas e 12 

meninos e observamos se o escolhido é um menino ou uma menina. 

E4: Em um parque há um grande estacionamento, observar a cor do primeiro carro a 

sair deste estacionamento. 

E5: Giramos uma roleta na qual existem cinco setores de mesma área, dos quais 

três são brancos e dois são vermelhos. 

E6: Um dado é jogado sobre uma mesa e observa-se sua face superior após a 

imobilização. 

E7: Aciona-se um cronômetro solicita-se a uma pessoa dizer "stop" para detê-lo. 

Anota-se o número que indicam os centésimos de segundo. 
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Em seguida, propomos duas questões que estão interligadas: 

 

 

 

 

Para finalizar a atividade A2 propomos a seguinte questão: 

 

 

 

Institucionalização local: realizada no momento da proposta da questão 5 

para sistematizar o conceito de urna de Bernoulli, ou seja, um experimento aleatório 

com dois resultados possíveis, sucesso ou fracasso. 

 

Invariantes esperados 

Esperamos que os alunos compreendam que a saída do colégio é equivalente 

a um sorteio aleatório sem reposição em uma população formada pelos alunos do 

colégio. A experiência ER consiste na execução de 50 sorteios aleatórios com 

reposição das contas. Para que haja comparação da tarefa deve-se admitir que a 

experiência SC possa ser considerada como um sorteio aleatório com reposição, 

identificando cada aluno de forma única utilizando um gerador de acaso qualquer. 

Este modelo proposto permite a escolha entre dois enfoques da noção de 

probabilidade: o enfoque clássico ou laplaciano e o enfoque frequentista. Assim, o 

invariante operatório a ser mobilizado seria o de que dois sorteios aleatórios são 

equivalentes quando podemos associar um a um os elementos a serem sorteados. 

Logo, duas experiências aleatórias são equivalentes quando podem ser 

representadas pelo mesmo sorteio aleatório. 

Sobre a escolha dos dois enfoques, Oliveira (2010) trabalhou uma questão 

que também poderia fazer uso destes, e constatou que os alunos não conseguiram 

relacionar o valor da probabilidade com a estabilização das frequências relativas 

acumuladas. Eles mobilizaram apenas a concepção de equiprobabilidade, 

3) É possível descrever as subquestões 1 e 2 da questão 2, atividade A1 (saída do 
semáforo e escola) como uma experiência similar a um sorteio aleatório de um 
elemento em um conjunto de objetos ou pessoas? 

4) Em que condições podemos dizer que uma situação aleatória foi reproduzida? 

5) Como você proporia a representação de uma urna de Bernoulli para representar as 
duas experiências, “saída do colégio” e o “pote de contas” nos termos de fracasso ou 
sucesso? 
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apresentada na página 45. Fazemos a hipótese que esta constatação possa vir a 

aparecer em nossa análise dos invariantes mobilizados. 

Sobre a Urna de Bernoulli, idealizada a partir do pote de contas, esta torna-se 

um instrumento teórico representativo de uma categoria dada de experiências de 

Bernoulli: aquelas que apresentam a mesma probabilidade de sucesso. Esta 

probabilidade é representada pela proporção de vermelhas e azuis na urna. Esta 

urna faz aparecer em média às mesmas proporções de sucessos ou fracassos na 

reprodução de um grande número de vezes do sorteio de uma bola ao acaso. Para 

as experiências SC e ER, é a conscientização da possibilidade de atribuir a mesma 

probabilidade que permitirá a composição de uma urna de Bernoulli para lhes 

representar. 

A escolha da composição de uma urna de Bernoulli modelo é então 
resultado seja da contagem dos elementos do pote que realizam um 
sucesso, seja de uma estimação frequentista que evoca um tipo de teorema 
em ação da “lei dos grandes números”. Esta comparação fixada, os alunos 
podem determinar a chance de se obter uma bola branca em um sorteio 
aleatório nessa urna. Interpretamos então este resultado como uma 
imobilização espontânea da pré-probabilidade. Note-se que o 
reconhecimento da configuração de uma experiência de Bernoulli é um 
conhecimento introduzido pela atividade precedente. Esta etapa se 
desenvolve inteiramente no domínio pseudoconcreto (COUTINHO, 2001, 
p.147, tradução nossa). 

 

Ressaltamos que o “sucesso” é atribuído a cor da conta que se atribui esse 

significado, não importando a sua cor. Em nossa atividade iremos propor a cor 

vermelha. 

 

4.3.2 Discussão do observado 

 

Questão 2: Retomemos a atividade sobre a distribuição dos estudantes do colégio, 

entre meninas e meninos. Se associarmos as contas vermelhas ao número de 

meninas e as azuis ao de meninos, você pensa que os resultados obtidos no sorteio 

das contas pode substituir a experiência real de observação dos meninos e meninas 

da escola? Justifique? 

Descrevemos no quadro 8 a resposta fornecida pelos alunos: 
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Quadro 8: Resposta fornecida pelos alunos AC, E, K, LN, MR e MP referente à questão 2 
atividade A2 

Alunos Questão 2 (Atividade A2) 

AC Não, pois na experiência de meninos e meninas saíram mais meninas, e nessa 
experiência saiu mais azul, o qual foi comparado com meninos. 

E Não justifica porque a quantidade de azuis e vermelhas foram iguais, diferente da 
quantidade de meninas da escola. 

K Não substitui porque pelas contas saíram mais azuis (meninos) do que vermelhas 
(meninas), e nosso experimento provou o contrário. 

LN Ambos experimentos não possuem relação, pois existem mais meninas na escola do que 
meninos enquanto na garrafa a quantidade de bolinhas são iguais. 

MR Não, pois a quantidade de meninas é maior que a de meninos, mas saiu mais contas 
azuis do que contas vermelhas. 

MP Não substitui porque no colégio saíram mais meninas, ou seja, contas vermelhas. Já 
nessa experiência foram sorteadas mais contas azuis. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Analisando as respostas fornecidas pelos alunos AC, E, K, LN, MR 

percebemos que eles associaram de forma direta a resposta de seu sorteio a 

pergunta: como não foram numericamente iguais, para eles não podem ser 

associadas.Percebemos assim que até este momento da atividade eles não 

conseguiram ainda iniciar um processo de abstração. 

 Já o aluno G conseguiu estabelecer uma associação, o que nos leva a inferir 

que nesta questão ele iniciou um processo de abstração, ou seja, ele conseguiu 

entrar no domínio pseudo-concreto. 

Quadro 9: Resposta fornecida pelo aluno G referente à questão 2, atividade A2 

G Sim, pois a experiência pode substituir, pois a associação é a mesma no você não vai 
saber o que ou quem vai sair, no caso se tem mais meninas no colégio e tem mais 
bolinhas vermelhas no pote, a probabilidade é maior. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Acreditamos que para os alunos AC, E, K, LN, MR e MP não foi perceptível a 

associação devido ao número de sorteios realizados. Por isso buscamos na 

literatura elementos que nos auxiliassem em inferir e posteriormente institucionalizar 

para os alunos o conceito trabalhado nesta atividade. Encontramos em Batanero 

(2011): 
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 [...] Por exemplo, se queremos saber qual é a probabilidade de que entre 
cem recém-nascidos haja mais de 60% homens, podemos lançar, por 
exemplo, cem mil vezes uma moeda e estudar em cada mil lançamentos se 
há mais de 60% de nascimentos e obter uma estimativa da probabilidade 
desejada. 

A vantagem de simulações é óbvia, mesmo neste exemplo simples permite 
condensar a experiência num determinado tempo e espaço. Temos também 
que a simulação é em si mesma, um modelo da realidade, é um trabalho de 
abstração própria da realidade simulada, uma vez que simplifica a própria 
realidade e a abstração que envolve um trabalho sobre ela (BATANERO, 
2011, p.33) (tradução nossa). 

 

 Seguindo este raciocínio, decidimos realizar mais sorteios totalizando 3050 

lançamentos, a fim de incentivar o processo de abstração e relacionar a frequência 

acumulada, frequência relativa e gráficos, com intuito de evidenciar a estabilização 

dos resultados. Trabalhamos este raciocínio na institucionalização apresentada após 

a descrição dos possíveis invariantes esperados da questão 5. 

No que se refere aos exercícios propostos no Questionário 7, o Quadro 10 

mostra estas produções, nas quais alguns alunos fizeram uso de um protocolo 

experimental, estabelecendo a regra solicitada. Mobilizaram o invariante “razão” 

comparando “a parte com o todo”: AC, G, K e MP. 

Quadro 10: Resposta dos alunos AC, G, K e MP referente a sete questões sobre "sucesso" e 
"fracasso". 

Alunos E1(questão) E2(questão) E3(questão) E4(questão) E5(questão) E6(questão) E7(questão) 

AC Regra: 

 

jogar para o 
alto. 

 

 

 

 

Resultados; 

1 em 2. 

Regra: 

 

depende do 
ano em eu 
se faz a 
pergunta, 
pois a cada 
ano pula um 
dia. 

 

Resultados: 
1 em 7. 

Regra: 

 

por meio de 
sorteio, cada 

aconteça 
isso a 

probabili-
dade de sair 

menina é 
maior do 
que sair 
menino. 

Resultados: 
1 em 30. 

Resultado: 

1 em todas 
as cores 
existentes. 

 

 

Regra: 
observar o 
1º carro a 
sair de 
uma 
determina 
da saída, 
se houver 
mais de 
uma. 

Resultado: 

1 em 5, com 
maior 

probabili-
dade de 
brancos. 

 

 

Regra: 

a força com 
que se roda 

a roleta. 

Resultado:  

1 em 6. 

 

 

 

 

Regra:  

lançar o 
dado para 
uma 
direção, 
mas 
somente 
uma vez. 

Resultado:
em cada 
casa a 
probabili
dade é 
de 1 em 
9 
números. 

 

Regra: 

depende 
de 
quando a 
pessoa 
vai parar 
o 
cronômet
ro. 

G Jogar a moeda 
para o alto, 
pegando e 
tampando,per-
guntando se a 
pessoa 
escolhe cara 

Chamaria 
qualquer 
aluno da 
sala e 
perguntaria 
a data de 
seu 

Cada um 
receberia 
um 
número, 
colocaria 
vários 
papeis 

Só valem 
carros, 
caminhões
motos e 
outros. 
Veículos 
não valem, 

Colocaria 
uma bolinha 
na roleta e 
giraria, onde 
a bolinha 
ficasse é a 

Jogar o 
dado para 
o alto e ver 
o número a 
probabilida
de é de 1/6 
são 6 

A pessoa 
fala: 
“para” a 
hora que 
ela 
quiser 
parar e 
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ou coroa e 
mostrando as 
opções seriam 
cara ou coroa 
ou ½. 

aniversário, 
a probabilida 
de é a 
mesma a 
não ser por 
um dia que 
haverá um a 
mais no ano. 

cada um 
com um 
número e 
sortearia, a 
chance de 
sair uma 
menina é 
maior, pois 
o número 
de 
meninas é 
maior. 

ficar na 
porta do 
estaciona
mento e 
observar o 
primeiro 
carro a 
sair. A 
probabilida
de de sair 
cores 
populares 
é maior do 
que outras 
cores 
como 
dourado e 
outras. 

cor que vale.  

Probabilida 
de de branco 
é maior que 
vermelho. 

possibilida
des. 

para o 
cronôme 
tro as 
possibili 
dades 
são 1\00. 

K Resultado:  

um resultado 
possível. 

 

Regra:  

Jogar para 
cima. 

Resultado: 

1 a 7 
(segunda a 
domingo). 
Dependente 
do ano 
bissexto mas, 
2012 não foi 
ano bissexto, 
depende do 
ano em que a 
pessoa 
nasceu. 

Resultado:  

1 em 30. 
Usando 
um sorteio, 
a 
probabilida
de de sair 
uma 
menina do 
que um 
menino. 

Resultado: 

1 em todas 
existentes. 
A regra é 
escolher 
uma saída 
a partir do 
momento 
que você 
chega. 

Resultado: 

1 em 5 
(banco), a 
maior 
probabilida 
de é branca. 

Resultado: 

1 em 6 
(cair o 
número 6). 
Lançar o 
dado 
apenas 
uma vez. 

Resulta 
do:em 
cada 
casa 
decimal a 
probabili
dade é 
ser o 
número 
entre 1 
em 9.  

Regra: 
dizer 
stop 
aleatória 

mente. 

MP. Regra:  

Jogar a moeda 
para o alto. 

Resultados: 1 
em 2. 

Regra:  

depende do 
ano em que 
for feita a 
pergunta.  

Resultado: 
1 dia em 7. 

Regra:  

escolher 
por meio 
de sorteio. 

Resultado
: menino: 1 
em 12, 
meninas; 1 
em 18 
probabilida
de maior 
de ser 
menina. 

Regra:  

primeiro 
carro a 
partir do 
momento 
que você 
começa a 
observar.  

Resultado
:1 cor em 
todas as 
possíveis. 

Regra:  

a força que 
você gira a 
roleta. 

Resultado: 
1 em 5, com 
maior 
probabilida- 
de de 
brancas. 

Regra:  

lançar 
apenas 
uma vê só. 

Resultado
: 1 em 6. 

Regra:  

Depen- 

De de 
quando a 
pessoa 
parar o 
cronômetr
o. 

Resulta 
do: A 
cada 
casa 
decimal a 
probabili
dade é 
de 1 em 
9. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O Quadro 11 mostra que alguns alunos estabeleceram a “razão” e 

“comparação parte com o todo”, não se preocupando com a regra. Os alunos que 

mobilizaram este invariante foram: LN e MP. 

Quadro 11: Resposta dos alunos LN e MP referente a sete questões sobre 
"sucesso" e "fracasso". 

Alunos 

E1(questão) E2(questão) E3(questão) E4(questão) E5(questão) E6(questão) E7(questão) 

LN 

1/2 1/7 1/12 ou + 

1/18 

Sorte. 3/5 ou + 

2/5 

1/6 Não é possível 

calcular 

MR. 

Pode cair 1 

em 2. Jogar 

a moeda 

para cima. 

Pode ser 

de 1 em 7. 

Depende 

do ano em 

que se faz 

a pergunta 

porque 

pode ser 

um ano 

bissexto. 

Pode ser 1 

em 30. 

Sorteando, 

a 

probabilida

de de sair 

uma 

menina é 

maior do 

que de sair 

um 

menino. 

Pode ser 1 

cor em 

todas as 

existentes. 

Observar a 

1ª saída de 

carros 

quando 

chegar lá. 

Pode ser 1 

em 5. 

Depende 

da força 

com que 

girar maior 

probabilida

de branca. 

Pode ser 1 

em 6. 

Lançar o 

dado 

apenas 1 

vez. 

Em cada casa 

decimal a 

probabilidade é 

de 1 em 9. 

Depende de 

quando a 

pessoa fala 

“stop”. 

Fonte: Elaborado pela autora 

O Quadro 12 mostra que alguns alunos mobilizaram o invariante 

“possibilidade” de um evento acontecer. Neste momento da atividade ainda não é 

possível depreender se a ideia de proporção é mobilizada por este aluno.  
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Quadro 12: Resposta do aluno E referente a sete questões sobre "sucesso" e "fracasso" 

Alunos 

E1(questão) E2(questão) E3(questão) E4(questão) E5(questão) E6(questão) E7(questão) 

E 

O conjunto 

de 

resultados 

possíveis é 

2.  

O resultado 

é aquele 

com a face 

superior, é 

apenas ele. 

São 7 

conjuntos 

de 

resultados 

possíveis. 

2 

conjuntos 

de 

resultados 

possíveis. 

Depende 

da 

quantidade 

de carros 

que podem 

sair ao 

mesmo 

momento. 

Não 

respondeu 

6 

conjuntos 

de 

resultados 

possíveis. 

(não respondeu) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Assim como Oliveira (2010), observamos que o invariante “parte e todo” 

também foi mobilizado, inferimos que os alunos associam a probabilidade a um 

número real. No questionário E7 houve uma associação equivocada entre 

possibilidade e probabilidade, o que Oliveira (2010) também identificou em seu 

trabalho. 

 

Questão 3: É possível descrever as subquestões 1 e 2 da questão 2, atividade A1 

(saída do semáforo e escola) como uma experiência similar a um sorteio aleatório de 

um elemento em um conjunto de objetos ou pessoas? 

Quadro 13: Questão 3, atividade2, resposta dos alunos AC, G, K, LN, MR e MP. 

Alunos Questão 3 

AC Não 

G Não, pois as opções eram maiores no semáforo. Na escola só haviam  2, enquanto 
que no semáforo foram várias. 

K Não 

LN Não, pois em cada caso a probabilidade é diferente. 

MR. Não 

MP. Não 

Fonte: Elaborado pela autora 

Referente à questão 3, observa-se que os alunos AC, G, K, LN, MR e MP 

ainda permanecem no domínio concreto, sem mobilizar habilidades para a abstração 

(em consequência, para um trabalho no domínio pseudo-concreto). Tal constatação 
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nos levou a inserir uma institucionalização local, de forma a que os alunos 

pudessem construir conhecimentos necessários para a continuação das atividades. 

O invariante operatório mobilizado está ligado à percepção das características 

físicas: “dois sorteios feitos em populações diferentes não são equivalentes”. 

Quadro 14: Questão 3, atividade 2, resposta do aluno E. 

Aluno Questão 3 

E Sim, porque não sabem os resultados. 

Fonte: Elaborado pela autora 

O aluno “E” faz a associação entre as duas situações, mas sua justificativa 

não nos permite inferir se está no domínio pseudo-concreto, ou seja, ele faz a 

comparação, mas não nos permite identificar se ele compara modelo ou objetos 

concretos. Podemos inferir a ação de um invariante operatório: “se não se pode 

conhecer os resultados de duas experiências, então elas são equivalentes”. 

 

Questão 4: Em que condições podemos dizer que uma situação aleatória foi 

reproduzida? 

Quadro 15: Questão 4, atividade 2, resposta dos alunos AC, E, G, K, LN, MR e MP. 

Alunos Questão4 

AC Quando a situação se repetir igualmente mais de uma vez. 

E Quando ela se repetir nas mesmas situações antes. 

G Na escola e no semáforo, os resultados serão diferentes, porém são aleatórias, pois 
para tirar dados, sempre vai sair alunos do colégio e sempre vai ter carros. 

K Quando são repetidas várias vezes, igualmente. 

LN Se for repetida diversas vezes. 

MR. Quando se repete mais de uma vez a situação igualmente. 

MP. Quando a situação se repetir igualmente mais de uma vez. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sobre a questão 4, todos os alunos mobilizaram um conhecimento em ação 

que permite a distinção entre acaso e contingência, ou seja, o conceito de 

reprodutibilidade foi construído a partir das atividades precedentes. Assim, podemos 

identificar o invariante operatório “se admite reprodutibilidade então a experiência 

tem ação do acaso – é experiência aleatória”. Ou seja, o conjunto de respostas a 
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essa questão permite inferir a aprendizagem em relação à percepção da 

reprodutibilidade, embora o processo de abstração ainda não se efetive 

completamente. Vale lembrar que admitir a reprodutibilidade já é um indício de 

abstração, já que os alunos percebem que não podem repetir a experiência concreta 

infinitamente. 

 

Questão 5: Como você proporia a representação de uma urna de Bernoulli 

para representar as duas experiências, “saída do colégio” e o “pote de contas” nos 

termos de fracasso ou sucesso? 

Os diálogos dos alunos no desenvolvimento dessa questão são analisados a 

partir da percepção de que os alunos não assumiram espontaneamente a 

possibilidade de representar as experiências citadas por um sorteio de um elemento 

em um conjunto de objetos. No entanto, as respostas dos alunos nos permitem 

inferir que admitem a representação se o sorteio for no pote de contas, o que nos 

confirma o não desenvolvimento do processo de abstração que leva da experiência 

concreta “sorteio no pote de contas” para a experiência aleatória “urna de Bernoulli”: 

eles admitem a possibilidade de que as experiências “saída do colégio” e “pote de 

contas” possam ser equivalentes. 

Quadro 16: Questão 5, resposta dos alunos 

Alunos Questão 5 

AC “Saída do colégio” sucesso, pois determinamos que sairia mais meninas do que meninos 
e foi o que ocorreu. “Pote de contas” não é possível determinar, pois não estabelecemos 
qual sairia mais. 

E A experiência saída do colégio foi um sucesso, pois pensava ter mais meninas na escola e 
saíram mais meninas dela. E na experiência do pote de contas seria um fracasso, pois a 
probabilidade de sair azul era maior, mas os resultados foram iguais para ambas as cores. 

G A partir do momento que tratamos as bolinhas vermelhas como meninas que saíram como 
tinham mais bolinhas vermelhas e mais meninas no colégio a probabilidade de sair 
meninas ou bolinhas vermelhas é maior que uma bolinha azul ou um menino. Ou seja, as 
duas foram sucesso, pois tinham mais, eu escolheria a do pote, pois era mais provável 
não teriam outros fatores para interferir. 

K Saída do colégio: sucesso, pois determinamos que saíram mais meninas. 

Pote de contas: não estabelecemos qual a probabilidade. 

LN Saída do colégio: sucesso. 

Pote de contas: equilíbrio. 

MR. Saída do colégio: sucesso. 

Pote de contas: fracasso. 
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MP. Saída do colégio: sucesso, pois colocamos uma probabilidade que acertamos. 

Pote de contas: fracasso, pois não propusemos possibilidades. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Constatamos que a ideia de “sucesso” e “fracasso” foi mobilizada, mas a 

partir de uma escolha do que seria um resultado “sucesso” a partir da comparação 

da experiência com um jogo: o sucesso não é “sair uma menina”, mas sim “saírem 

mais meninas”.  

Coutinho (2001) identificou nesta atividade “A” algumas dificuldades, entre 

elas destacamos a não aprovação por parte dos alunos dos experimentos de 

simulação por um sorteio aleatório com substituições de contextos o que ocorreu em 

nossa atividade também. 

Nós identificamos algumas dificuldades na ordem da aplicação. Acreditamos 

que na atividade A2, deveríamos ter aplicado as questões que trabalham a ideia de 

“sucesso” e “fracasso” anteriormente ao sorteio das contas, inferimos que seria mais 

um fator para auxiliar na compreensão da atividade como um todo, pois enfatizaria a 

ideia de urna de Bernoulli e sorteio aleatório. 

Após a realização da atividade A2 realizou-se uma institucionalização local, na 

qual foi discutido o conceito de urna de Bernoulli e a categorização dos resultados 

possíveis em sucesso ou fracasso.  

Como um recurso para a percepção da necessidade de se observar a série 

de sucessos para determinar a proporção na urna de Bernoulli a partir da 

determinação da proporção no pote de contas, apresentou-se aos alunos os 

resultados de 3050 sorteios em um pote de mesma composição daqueles utilizados 

pelos alunos. Tais resultados foram apresentados em forma de gráfico e de tabela, 

conforme mostram a Tabela 3 e a figura 14. 

Tabela 3: 3050 sorteios com determinação das frequências acumuladas para o resultado “a 
conta sorteada é vermelha” 

Jogada conta vermelha Lançamentos Frequência acumulada Frequência relativa 

1 23 50 23 46,00% 

2 29 100 52 52,00% 

3 25 150 77 51,33% 

4 27 200 104 52,00% 

5 23 250 127 50,80% 
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6 21 300 148 49,33% 

7 21 350 169 48,29% 

8 15 400 184 46,00% 

9 31 450 215 47,78% 

10 20 500 235 47,00% 

11 26 550 261 47,45% 

12 28 600 289 48,17% 

13 24 650 313 48,15% 

14 27 700 340 48,57% 

15 23 750 363 48,40% 

16 27 800 390 48,75% 

17 27 850 417 49,06% 

18 29 900 446 49,56% 

19 18 950 464 48,84% 

20 26 1000 490 49,00% 

21 28 1050 518 49,33% 

22 26 1100 544 49,45% 

23 30 1150 574 49,91% 

24 24 1200 598 49,83% 

25 26 1250 624 49,92% 

26 31 1300 655 50,38% 

27 24 1350 679 50,30% 

28 25 1400 704 50,29% 

29 24 1450 728 50,21% 

30 17 1500 745 49,67% 

31 22 1550 767 49,48% 

32 24 1600 791 49,44% 

33 25 1650 816 49,45% 

34 26 1700 842 49,53% 

35 26 1750 868 49,60% 

36 28 1800 896 49,78% 

37 25 1850 921 49,78% 

38 23 1900 944 49,68% 

39 25 1950 969 49,69% 

40 22 2000 991 49,55% 

41 24 2050 1015 49,51% 

42 24 2100 1039 49,48% 

43 27 2150 1066 49,58% 
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44 26 2200 1092 49,64% 

45 23 2250 1115 49,56% 

46 23 2300 1138 49,48% 

47 28 2350 1166 49,62% 

48 29 2400 1195 49,79% 

49 20 2450 1215 49,59% 

50 25 2500 1240 49,60% 

51 25 2550 1265 49,61% 

52 27 2600 1292 49,69% 

53 27 2650 1319 49,77% 

54 31 2700 1350 50,00% 

55 26 2750 1376 50,04% 

56 26 2800 1402 50,07% 

57 31 2850 1433 50,28% 

58 26 2900 1459 50,31% 

59 26 2950 1485 50,34% 

60 22 3000 1507 50,23% 

61 22 3050 1529 50,13% 

Total 1529 

Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 12: Série de frequências acumuladas do resultado “sair uma conta vermelha” em 3050 
sorteios 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Como um recurso para que os alunos observassem a complementaridade dos 

resultados “sair conta vermelha” e “sair conta azul”, apresentou-se também uma 

tabela e um gráfico relativos aos resultados “sair conta azul, conforme tabela 4 e 

figura 15. 

Tabela 4: 3050 sorteios com determinação das frequências acumuladas para o resultado “a 
conta sorteada é azul” 

Jogada Conta azul Lançamentos Frequência acumulada Frequência relativa 

1 27 50 27 54,00% 

2 21 100 48 48,00% 

3 25 150 73 48,67% 

4 23 200 96 48,00% 

5 27 250 123 49,20% 

6 29 300 152 50,67% 

7 29 350 181 51,71% 

8 35 400 216 54,00% 

9 19 450 235 52,22% 

10 20 500 255 51,00% 

11 24 550 279 50,73% 

12 22 600 301 50,17% 

13 26 650 327 50,31% 

14 23 700 350 50,00% 

15 27 750 377 50,27% 

16 23 800 400 50,00% 

17 23 850 423 49,76% 

18 21 900 444 49,33% 

19 32 950 476 50,11% 

20 24 1000 500 50,00% 

21 22 1050 522 49,71% 

22 24 1100 546 49,64% 

23 20 1150 566 49,22% 

24 26 1200 592 49,33% 

25 24 1250 616 49,28% 

26 19 1300 635 48,85% 

27 26 1350 661 48,96% 

28 25 1400 686 49,00% 

29 26 1450 712 49,10% 
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30 33 1500 745 49,67% 

31 28 1550 773 49,87% 

32 26 1600 799 49,94% 

33 25 1650 824 49,94% 

34 24 1700 848 49,88% 

35 24 1750 872 49,83% 

36 22 1800 894 49,67% 

37 28 1850 922 49,84% 

38 25 1900 947 49,84% 

39 27 1950 974 49,95% 

40 25 2000 999 49,95% 

41 28 2050 1027 50,10% 

42 26 2100 1053 50,14% 

43 26 2150 1079 50,19% 

44 23 2200 1102 50,09% 

45 24 2250 1126 50,04% 

46 27 2300 1153 50,13% 

47 27 2350 1180 50,21% 

48 22 2400 1202 50,08% 

49 21 2450 1223 49,92% 

50 30 2500 1253 50,12% 

51 26 2550 1279 50,16% 

52 25 2600 1304 50,15% 

53 23 2650 1327 50,08% 

54 23 2700 1350 50,00% 

55 19 2750 1369 49,78% 

56 24 2800 1393 49,75% 

57 24 2850 1417 49,72% 

58 19 2900 1436 49,52% 

59 24 2950 1460 49,49% 

60 24 3000 1484 49,47% 

61 28 3050 1512 49,57% 

Total 1512 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 13: Série de frequências acumuladas do resultado “sair uma conta azul” em 3050 
sorteios 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após entregar aos alunos as fichas com as tabelas e gráficos, iniciou-se a 

discussão sobre o total de contas que havia no pote, que era composto por 78 azuis 

e 83 vermelhas, e perguntou-se para os alunos se havia alguma forma de estimar a 

probabilidade. Lembramos que os alunos já haviam tido contato com o cálculo de 

probabilidades no ano anterior (2º ano do Ensino Médio).A aluna “MP” respondeu: 

“Basta somar este total de contas e aí fazer a razão do número de cada uma 

delas. Assim: São...hum...(aluna contando) 161 contas, agora é só fazer 78 sobre 

161 e 83 sobre 161”. 

PP: Então qual a razão? 

“MP”: Para as azuis mais ou menos 48% e para vermelha mais ou menos 

52%. 

PP: Agora olhando para estes dados, vocês conseguem visualizar alguma 

relação? 

A aluna “MR” perguntou que conta a pesquisadora fez para achar a 

porcentagem e a pesquisadora explica que é a razão dada pela frequência 

acumulada absoluta (coluna 4) e o total de sorteios (3050). 
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Após esse diálogo, a pesquisadora os instigou a uma discussão em torno dos 

valores observados. 

“G”: Parece que o gráfico inicia subindo e descendo 

 “LN”: Parece que conforme aumenta o número de jogadas o gráfico tende a 

ficar em um valor. 

 “G”:Você quer dizer estabilizar em torno de um valor. 

 A pesquisadora neste momento fala sobre a frequência acumulada, 

confirmando a observação de LN: Conforme acumulam-se as frequências, pode-se 

observar que realmente os valores tendem a se estabilizar.Sobre os gráficos, 

reparem bem. 

 “G”:Parece ter mais contas vermelhas por causa da estabilização. Os 

gráficos parecem ser inversos, pois um começa com um pico no vermelho e o outro 

pico do azul é diferente, parecendo ser inverso. 

PP: Por quê? 

 “MR”: Se é o mesmo pote, um é mais que o outro, assim um tem que ser 

contrário ao outro. 

A pesquisadora apresenta o que seria a probabilidade com o enfoque 

frequentista: a probabilidade é o valor em torno do qual a série de frequências 

acumuladas tende à estabilização. 

PP: Agora vocês acham que, com um experimento como este é possível 

estimar a probabilidade? 

 “G”: Só quando o gráfico começa a estabilizar. 

A pesquisadora institucionaliza esse novo enfoque a partir da constatação 

que não é uma abordagem usual para o cálculo de probabilidades. Discute a 

variabilidade dos resultados observados. 

PP: Se cada um de vocês efetuarem outros 3050 lançamentos, teremos 

outros gráficos e corretos, pois teremos um valor que tende a estabilização 

permitindo estimar a probabilidade. Percebemos que, quando vocês calcularam a 

partir da contagem das contas no pote, obtivemos um número e este número é 



94 
 

próximo do valor que obtemos por meio do sorteio. Agora, peço que vocês relatem 

os principais pontos que entenderam desta atividade. 

O relatado pelos alunos é apresentado no Quadro 17. 

Quadro 17: Institucionalização da Atividade A2. 

Alunos Institucionalização da atividade A2 

AC 

Podemos perceber com esses experimentos que no caso uma probabilidade, ela sempre 
irá tendenciar no final, ou seja, depois de um grande número de lançamentos, a 
estabilizar em torno de algo. Entre o experimento vermelho e azul podemos perceber 
variações entre os gráficos como, por exemplo, o pico de oscilações no começo, uma 
porcentagem maior da frequência no azul do que do vermelho. 

E 

A probabilidade é uma das questões matemáticas que a experiência real é a forma mais 
fácil de entender e com ele concluir, como fizemos, por exemplo, que com um número  
maior de sorteios a probabilidade se torna quase estável, porque estável seria impossível, 
mas é uma média que se faz a longos períodos realizando sorteios. É de grande ajuda no 
momento que precisamos realizar sorteios para saber nossas probabilidades de ganhar, 
por exemplo. 

K 

Eu entendi que a probabilidade nunca será exata quanto mais lançamentos são feitos, a 
tendência é  maior para a estabilização (pensando no gráfico) mas, nunca o gráfico será 
estabilizado. No começo do gráfico existem grandes variações de probabilidade de 
bolinhas azuis e vermelhas. 

Para mim, o experimento não chega a um valor exato, mas chega a valores aproximados. 
Como ele nunca se estabilizará, a gente nunca terá o número certo.  

LN 

A atividade demonstrou que a matemática está longe de ter apenas uma resposta, por 
mais que fórmulas resultem resultados concretos, neste experimento mostra que a média 
é basicamente a mesma, mas os resultados não, a probabilidade vai além de “alguns 
números”. 

MP 

O número de probabilidade se estabiliza após um tempo de jogo e dependendo do 
número de jogadas. 

Mas a questão de probabilidade não é nada concreta, podem ocorrer diversos eventos às 
vezes sempre iguais e, às vezes, totalmente diferentes. O que podemos fazer é uma 
relação entre os fatores de determinados assuntos que serão analisados, para assim 
descobrimos as possibilidades. 

MR 

Observamos que nos gráficos mesmo começando ao contrário começa a estabilizar. 

O azul se estabiliza mais rápido porque têm menos bolinhas, já o vermelho tem uma 
oscilação maior porque tem mais bolinhas, portanto mais opções. Mas sempre começa 
com uma bolinha vermelha. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Nesta atividade A2 conseguimos identificar invariantes operatórios 

mobilizados de forma estável e outros em vias de construção. Percebemos que, 

desde o início, a ideia da urna de Bernoulli reconhecida pelos resultados possíveis, 

“sucesso” e “fracasso”, foi um conhecimento mobilizado por todos, mesmo que não 

designada dessa forma. Conforme avançamos a atividade, identificamos que a ideia 

de acaso foi depreendida após a institucionalização da atividade A1. O trabalho no 

domínio pseudo-concreto aparece de forma estável após utilização do recurso 
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computacional, permitindo que voltemos nosso olhar para o replanejamento das 

atividades posteriores, para garantir a potencialidade dessa ferramenta. 

Sobre a probabilidade trabalhada com o enfoque frequentista, percebemos 

que os alunos se apropriaram desse conhecimento a partir da institucionalização, o 

que já era esperado uma vez que esse enfoque nunca havia sido utilizado para a 

abordagem do cálculo de probabilidades. No entanto, os alunos mobilizaram 

conhecimentos em ação para estimar a proporção a partir da observação das 

frequências acumuladas.  

Nos termos de Gal (2005), podemos dizer que esses conhecimentos em ação 

estão relacionados ao elemento de conhecimento “questões críticas”: para refletir 

sobre quando se lida com probabilidades, e ao elemento “disposicional”: postura 

crítica. Assim, podemos inferir que é possível estabelecer uma relação entre os 

invariantes operatórios mobilizados e o desenvolvimento do letramento 

probabilístico: a construção de novos invariantes operatórios permite inferir o 

desenvolvimento do letramento probabilístico dos alunos. 
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5-  SITUAÇÃO DIDÁTICA B – URNA DE PIXELS 

5.1 Introdução 

A segunda situação didática trabalhada é denominada “Urna de Pixels”. Ela 

consiste na implementação do modelo de Urna de Bernoulli em contexto geométrico, 

a partir da manipulação de uma Urna de Pixels: sorteio de um pixel, ao acaso, no 

interior de um retângulo dado na tela do computador. 

Os alunos deviam considerar as atividades desenvolvidas na situação didática 

“Experiência de Bernoulli” como referência, fazendo a transposição das ideias para o 

contexto geométrico apresentado em ambiente computacional. 

Objetivos principais desta situação didática: 

� Apreensão do conceito de probabilidade em uma estrutura geométrica; 

� Identificar a ideia de probabilidade e observar as frequências relativas; 

� Implementar a modelagem geométrica da probabilidade em uma situação em 

termos da razão de área; 

� Confrontar a dualidade entre a probabilidade abordado por meio do enfoque 

frequentista e o enfoque clássico. 

As atividades propostas estão interligadas pela “apresentação de uma urna 

de pixels” atividade (B1)e “simulação macro” atividade (B2). Nestas atividades 

assumimos que o ambiente informatizado (a utilização da informática para fins 

diversos) é de conhecimento dos alunos, assim como o contexto geométrico básico 

(variáveis “comprimento” e “área” de um retângulo). 

Esperamos que os alunos identifiquem as relações proporcionais entre as 

grandezas em questão e analisem as frequências acumuladas pelos sucessos (o 

pixel se localiza no interior de uma região pré-estabelecida) obtidos 

experimentalmente. 

Os dispositivos são uma macro-construção elaborada no software Cabri-

Geomètre II e os dados obtidos podem ser exportados para o Excel permitindo a 

análise de um grande número de sorteios da mesma experiência aleatória “sortear 

um pixel ao acaso e observar a região na qual se localiza no interior do retângulo”. 

Assim, além de trabalhar o contexto geométrico (probabilidade geométrica, dada 

pela razão entre as medidas de duas grandezas de mesma espécie), estas 
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atividades permitem que haja uma análise dos resultados do ponto de vista 

frequentista, observando a estabilização da série de frequências acumuladas. 

Ressaltamos que, ao darmos início às atividades, pensávamos que seria necessária 

uma apresentação do software comentando o seu funcionamento e como manuseá-

lo. Este tipo de atividade mostrou-se desnecessária, pois os próprios alunos 

manipularam os objetos apresentados na tela sem nenhuma ajuda da professora-

pesquisadora. Os alunos afirmaram que não seria necessário e que se houvesse 

alguma dificuldade, pediriam auxílio, o que não ocorreu. Estes seguiram as 

instruções e até manipularam outras ferramentas do software. Assim enfatizamos 

que, ao contrário de Coutinho (2001), não foi necessária nenhuma atividade de 

familiarização referente à manipulação do software. 

 

5.2 Atividade B1 

Esta atividade tem como objetivo a compreensão da relação entre a 

probabilidade geométrica e a probabilidade com enfoque clássico. A atividade 

começa com a introdução do conceito didático de um pixel: um componente mínimo 

de uma imagem eletrônica representado por um pequeno quadrado na tela, do ponto 

de vista geométrico aparece com a representação de um ponto P. Para esta 

atividade, assumiremos que uma tela-Cabri possui 30 pixels/cm. A medida da área 

da região limitada na tela pode ser calculada pela contagem de pixels que a 

preenchem. 

Esta atividade será oferecida a partir de um desenho do Cabri-Geomètre II 

mostrado na Figura 16, seguida por três questões. Os alunos serão orientados que, 

para utilizar a macro-construção, devem seguir o seguinte caminho: abrir a figura 

« apresentação da urna de pixels » e a barra de ferramentas « S2 », ambas na pasta 

« Cabri– segundo encontro ». 
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Figura 14: S2F1 

 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Coutinho (2001). 

5.2.1 Apresentação da atividade B1: “Urna de pixels” 

Primeira questão 

 

 

 

 

Segunda questão  

Quantos pixels existem nos retângulos ABCD e AEFD? 

 

Que relação existe entre o número de pixels e as áreas desses retângulos?  

 

 

Terceira questão  

« Arraste » o ponto E sobre o segmento AB. O que acontece com as relações estabelecidas 
na Atividade 2?  

 

 

Cenário 4: Para realização desta atividade B1, é necessária uma sala que 

contenha computadores que tenham o software Cabri-Geomètre II e a planilha 

eletrônica Excel. O número de computadores deve permitir que os alunos possam 

estar dispostos em duplas. As figuras-Cabri foram disponibilizadas em forma de 

arquivos instalados. As fichas com as atividades e orientações para utilização do 

software estão no Apêndice A. A atividade tem duração prevista de 30 minutos. 

Seja o retângulo ABCD e o segmento EF, paralelo ao lado AD. Qual a relação entre o 
comprimento dos lados dos retângulos AEFD e ABCD?E a relação entre as medidas das 
áreas desses dois retângulos? 
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Nesta atividade B1esperamos que os alunos: 

• Identifiquem a relação entre o comprimento dos lados do retângulo e 

de suas respectivas áreas. 

• Consigam calcular a quantidade de pixels presentes nos retângulos 

relacionando com as respectivas áreas. 

• Assimilem a proporcionalidade presente na atividade.  

Nestas condições, podemos esperar que sejam mobilizados invariantes 

operatórios relacionados aos conhecimentos geométricos dos alunos, no que se 

refere à proporcionalidade, comprimentos e áreas. Esperamos que os alunos 

associem a escolha aleatória de uma conta no pote (logo, um sorteio de uma conta 

na Urna de Bernoulli – modelo pseudo-concreto) à escolha de um pixel ao acaso no 

interior do retângulo: se a escolha do pixel é ao acaso, então a experiência pode ser 

modelizada por uma Urna de Bernoulli. 

5.2.2 Discussão do observado 

Descrevemos nos quadros abaixo a resposta fornecida pelos alunos e os 

invariantes operatórios observados. 

Primeira questão: Seja o retângulo ABCD e o segmento EF, paralelo ao lado 

AD. Qual a relação entre o comprimento dos lados dos retângulos AEFD e ABCD?E 

a relação entre as medidas das áreas desses dois retângulos? 

Quadro 18: Atividade B1, primeira questão 

Alunos  Primeira questão  

AC Em relação ao comprimento o segmento DC também paralelo do segmento AB. 

E Os dois retângulos possuem a mesma altura, mas larguras diferentes. Por esse motivo 
suas áreas não serão iguais, mas estão relacionadas porque a mesma altura será 
multiplicada nos dois. 

G O comprimento pode ser alterado, mas a altura permanece a mesma. As áreas desses 
dois retângulos serão calculadas a partir da expressão A= 2,60 .comprimento. 

K A relação é que o retângulo AEFD “cabe” em todo o retângulo ABCD. A área de AEFD é 
menor que o ABCD, mas são proporcionais, se a área de um aumentar a outro aumenta. 

LN O que determina a área de cada é qual você coloca o segmento EF. 

MP Em relação ao comprimento, o segmento DC também é paralelo ao AB. 

E em relação às áreas, elas variam de acordo com o tamanho do segmento. 
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MR. A relação é que o comprimento deles muda conforme o EF. A área deles muda conforme 
se muda o EF do lugar. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Referente à primeira questão, todos os alunos conseguiram identificar a 

relação entre os comprimentos dos lados dos retângulos, associando com suas 

respectivas áreas (proporcionalidade). Ou seja, mobilizam o conhecimento em ação: 

a área é proporcional à medida dos lados do retângulo, então se os lados são 

proporcionais, as áreas também o são. 

Segunda questão: Quantos pixels existem nos retângulos ABCD e AEFD? 

Que relação existe entre o número de pixels e as áreas desses retângulos? 

Quadro 19: Atividade B1, segunda questão, resposta dos alunos AC, G, LN e MP. 

Alunos Segunda questão 

AC Resp.1:No retângulo ABCD 11.700  x 30 ( 5 x 30 x2,6 x 30 = 11.700). Já o retângulo AEFD 
depende da sua movimentação da área pode variar, assim variando a quantidade de 
pixels. 

Resp.2: O pixel depende da área do retângulo, pois conforme varia a área, muda a 
quantidade de pixels. 

G Resp.1: ABCD=5.2,6.900 

ABCD=13.900= 11700 definido como 2 cm o número de pixels será AEFD=2,6.2.900=5040 
pixels.Resp.2: o número de pixels será 900 vezes o tamanho da área do retângulo, ou seja, 
o número de pixels por cm² é o mesmo para os dois. 

LN Resp.1:Varia de 150 x 78=11700 pixels. 

Resp.2: Porque a área é determinada pelo número de pixels. 

MP Resp.1:ABCD:5x30=1502,60x30=78 

150 x 78=11700 pixels. O retângulo AEFD depende da movimentação do ponto E, pois isso 
varia sua área. 

Resp.2: O número de pixels depende da área do retângulo, assim existem 30 pixels em 
cada centímetro, logo quanto maior a área mais pixels existem. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 20: Atividade B1, resposta da segunda questão, alunos E, K e MR. 

Alunos Segunda questão 

E Resp.1: ABCD 1560 

AEFD 140,2 

Resp.2: As áreas dos retângulos serão menores porque são 30 pixels por centímetro então 
eles terão uma relação diretamente proporcionais. 

K Resp.1:ABCD=450 pixels. AEFD= 187,2 pixels. 

Resp.2: Quanto maior os pixels, maior a área do retângulo. 

MR Resp.1: ABCD= 1056 

AEFD = 140,2. 

Resp.2: o número de pixels determina a área. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Referente à atividade B1, questão 2, identificamos dois tipos de possíveis 

invariantes mobilizados: 

• Identificação da relação entre o número de pixels e a medida da área 

(Quadro 17); 

• relação entre o número de pixels e a área do retângulo (mesmo 

invariante citado), mas operacionalizado de forma incorreta (Quadro 

18).  

Em síntese, o invariante operatório “o número de pixels que estão no interior 

de um retângulo é proporcional à área desse retângulo” foi mobilizado por todos os 

alunos, sendo que um grupo não conseguiu operacionalizar a resolução do 

problema por erros procedimentais. 

Terceira questão: «Arraste» o ponto E sobre o segmento AB. O que acontece 

com as relações estabelecidas da Atividade 2? 
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Quadro 21: Atividade B1, terceira questão, resposta dos alunos AC, E, G, K, LN, MP e MR. 

Alunos Terceira questão 

AC A área aumenta ou diminui, ocasionando dessa forma o aumento ou diminuição de pixels. 

E ABCD permanece igual e AEFD varia. 

G Quanto mais o ponto E se aproximar de A menor a área e menor o número de pixels e 
quanto mais perto de B maior a área e maior a quantidade de pixels. 

K Ao arrastar os pixels do retângulo AEFD fica maior porque a área fica maior. 

LN Ele determina a área e o número de pixels de cada retângulo. 

MP A área aumenta ou diminui, assim variando a quantidade de pixels. 

MR Os pixels mudam porque o EF se altera, mas o AB e o AD não mudam. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Todas as respostas descritas na terceira questão mostraram que os alunos 

conseguiram identificar a relação que havia entre o número de pixels e a área, ou 

seja, houve um processo de abstração (pseudo-concreto) em que relacionou-se a 

quantidade de pixels como uma forma de calcular a área dos retângulos 

(proporcionalidade). As respostas dos alunos também permitem confirmar a 

mobilização estável do invariante operatório identificado na segunda questão. 

 

5.3 Atividade B2 

 

Esta atividade tem o intuito de introduzir o dispositivo computacional como 

uma ferramenta para uma simulação de experimentos aleatórios da comparação da 

probabilidade geométrica e a frequência estabilizada de sucessos obtidos 

experimentalmente pelo dispositivo. A probabilidade geométrica está inserida em um 

contexto no qual a experiência aleatória é escolher um pixel aleatório no desenho 

proposto no software Cabri-Geomètre II, assim institucionalizando a noção de 

probabilidade geométrica como razão entre duas áreas. 

Buscamos associar com os conceitos trabalhados na situação didática 

anterior “Urna de Bernoulli” (Situação A) os conceitos em construção no ambiente 

computacional. Dessa forma, esperamos favorecer a mobilização estável de 

invariantes operatórios relativos aos conceitos em jogo: experiência aleatória e 

probabilidade. 
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Cenário 5: Para realização desta atividade B2, temos o mesmo cenário 

descrito na atividade B1, pois trata-se de uma continuidade de atividades. A duração 

prevista para esta atividade é de 25 minutos. 

 

5.3.1 Atividade B2: “simulação macro” 

Primeira questão 

Abrir o arquivo « simulação com macro » no Cabri.  

Seja a Experiência Aleatória « Sortear um pixel P ao acaso no retângulo ABCD ». Diremos 
que o resultado é um sucesso se P estiver no retângulo AEFD. Seja a Urna de Pixels que 
representa esta Experiência Aleatória, na qual a medida de AE não é conhecida. Faça 10 
repetições desta Experiência utilizando a macro PIX e anote o número de sucessos que 
obteve.  

O que podemos afirmar sobre a medida de AE? Justifique. 

 

 

Acreditamos que os alunos conseguirão relacionar o resultado “sucesso” com 

a localização do pixel no interior do retângulo AEFD, da mesma forma que 

associaram o resultado “menina” da experiência saída do colégio à conta vermelha 

no sorteio do pote. Ou seja, esperamos verificar a estabilidade dos invariantes 

operatórios construídos/mobilizados a partir da discussão de 3050 resultados de um 

sorteio aleatório no pote de contas, modelizado pela Urna de Bernoulli.  

 

Segunda questão 

Abrir o arquivo « animação urna de pixels » no Cabri. 

Uma animação de N permite o funcionamento automático da urna de Pixels um grande 
número de vezes. O objetivo é repetir a Experiência Aleatória « Sortear um pixel P ao acaso 
no retângulo ABCD ». Diremos que o resultado é um sucesso se P estiver no retângulo 
AEFD. Anote os resultados: 

Número de repetições: ll   Número de sucessos : lll 

 

Frequência de sucessos: lllllllllllllllll..  
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Orientações para a animação de N 

a) Abrir a planilha Excel, documento “simulação”. Organize a tela do seu computador de 
forma a manter abertos tanto Cabri como o Excel.  

b) Na janela Cabri, selecione a tabela Cabri e ative a ferramenta « animação ». Clicar sobre 
o número N, « puxando » para baixo com a mola que simboliza a ferramenta. Parar a 
animação quando o N estiver próximo de 1000.  

c) Selecionar novamente a tabela e, na opção « Edição », selecionar « copiar ». Ative a 
planilha Excel e colar a tabela fornecida pelo Cabri (coloque o cursor na célula A1).  

d) Anote os resultados indicados na terceira coluna da planilha (número de repetições, total 
de sucessos, frequência).  

e) Para recomeçar a animação, apague os conteúdos das colunas A e B da planilha, e no 
menu do Cabri, opção Edição, escolher “versão anterior”.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Coutinho (2001) 

 Nesta atividade acreditamos que os alunos associem a proporção das áreas 

dos retângulos, indicativa da probabilidade calculada a partir do enfoque clássico, 

com as frequências observadas após um grande número de repetições da 

experiência aleatória “sortear um pixel”. Ou seja, esperamos observar a mobilização 

do invariante operatório que permite a associação entre duas experiências aleatórias 

equivalentes. Tal mobilização é um indício do desenvolvimento do letramento 

probabilístico dos alunos. 

 

Figura 15: Animação Urna de Pixels e Planilha do Excel 
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Terceira questão  

a) Após essa experimentação, é possível determinar as medidas dos segmentos AB e AE ? 
Justifique.  

b) Admitindo que as contas vermelhas representam o sucesso, que urna de Bernoulli você 
poderia propor para representar o experimento aleatório « Sortear um pixel P ao acaso no 
retângulo ABCD »? Justifique.  

Total de contas vermelhas: ______   Total de contas: _______ 

 

 

Acreditamos que os alunos identificarão a proporcionalidade presente entre o 

tamanho do segmento e a área do retângulo, como a área do retângulo pode ser 

estimada por meio do cálculo da probabilidade com enfoque frequentista (sorteio 

aleatório dos pixels), eles assimilem que também é possível estimar o tamanho dos 

segmentos AB e AE. Dessa forma, os alunos estarão aptos a caracterizar uma urna 

de Bernoulli (ou uma urna de Pixels) a partir da proporção estabelecida.  

 

5.3.2 Discussão do observado 

Descrevemos nos quadros abaixo a resposta fornecida pelos alunos e os 

possíveis invariantes operatórios. 

 Primeira questão: Seja a Experiência Aleatória « Sortear um pixel P ao acaso no 
retângulo ABCD ». Diremos que o resultado é um sucesso se P estiver no retângulo 
AEFD. Seja a Urna de Pixels que representa esta Experiência Aleatória, na qual a 
medida de AE não é conhecida. Faça 10 repetições desta Experiência utilizando a 
macro PIX e anote o número de sucessos que obteve.  

 O que podemos afirmar sobre a medida de AE? Justifique. 
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Quadro 22: Situação B2, primeira questão, resposta dos alunos AC, E, G, K, LN, MP e MR. 

Alunos Primeira questão 

AC Só obtemos sucesso quando N=1. Então a medida AE está relacionado a esse N=1. 

E O segmento AE deve ser menor que o segmento total, pois a quantidade de tentativas 
aleatórias resultou em menor quantidade, em sucesso. 

G Quanto mais próxima de B, maior a chance de sucesso, pois a área seria maior e a 
possibilidade de sucesso seria maior. 

K A medida AE determina se será sucesso ou fracasso, se o ponto P para na medida  AE o 
lance será sucesso. 

LN Ela limita o nosso sucesso e o nosso fracasso. 

MP Só obtemos sucesso quando N=1. Então a medida de AE esta relacionada a esse N=1. 

MR Pela medida de AE ser menor a quantidade de sucessos é menor do que a quantidade de 
fracassos. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Observamos que todos os alunos conseguiram assimilar que a medida AE 

está diretamente ligada com a região onde o pixel pode se encontrar, ou seja, a 

região de sucesso. A ideia de proporção quando em contexto geométrico aparece de 

forma intuitiva nas respostas fornecidas, o que nos permite inferir sobre a 

necessidade de se trabalhar mais atividades para verificarmos se esse 

conhecimento em ação é mobilizado de forma estável. Vale lembrar que nas 

experiências realizadas ao longo da situação didática A esse conhecimento foi 

mobilizado adequadamente (dentro de seu domínio de validade). 

Percebemos que ao analisarmos as respostas da primeira questão desta 

atividade, o processo de abstração dos novos elementos inseridos pela utilização do 

Cabritem seus primeiros indícios na resolução da terceira questão da atividade B1, 

pois os alunos reconheceram um modelo real e fizeram analogias. 

 Segunda questão: Uma animação de N permite o funcionamento automático da 
urna de Pixels um grande número de vezes. O objetivo é repetir a Experiência 
Aleatória « Sortear um pixel P ao acaso no retângulo ABCD ».Diremos que o 
resultado é um sucesso se P estiver no retângulo AEFD. Anote os resultados: 

Número de repetições: SSNúmero de sucessos : SFrequência de sucessos:... 
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Quadro 23: Atividade B2, segunda questão, resposta dos alunos AC, E, G, K, LN, MP e MR. 

Alunos Segunda questão  

AC Número de repetições: 1000 

Frequência de sucessos: 
���

�   
=0,375 

Número de sucessos: 375 

E Número de repetições: 1000 

Frequência de sucessos: 
�!�

�   
 

       Número de sucessos: 385 

G Número de repetições: 1000 

Frequência de sucessos: 
�!�

�   
 

Número de sucessos: 385 

K Número de repetições: 998 

Frequência de sucessos: 
�!"

�   
;
�

� 
 

Número de sucessos: 389 

LN Número de repetições: 10 

Frequência de sucessos: 
�

� 
 

Número de sucessos: 7 

MP Número de repetições: 1000 

Frequência de sucessos: 
���

�   
 

Número de sucessos: 375 

MR Número de repetições: 1000 

Frequência de sucessos: 
�!�

�   
 

Número de sucessos: 385 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Nesta questão os alunos seguiram as indicações do protocolo experimental, 

descreveram o número de repetições e a razão entre o número de sucessos e o total 

de lançamentos, mas não fizeram nenhuma observação a respeito da relação de 

sucessos e a área do retângulo nos permitindo repensar sobre a elaboração da 

questão, fazendo-se necessário incluir mais algumas instruções. 

 Terceira questão: Após essa experimentação, é possível determinar as medidas 
dossegmentos AB e AE? Justifique.  

b) Admitindo que as contas vermelhas representam o sucesso, que urna de Bernoulli 
você poderia propor para representar o experimento aleatório « Sortear um pixel P 
ao acaso no retângulo ABCD »? Justifique.  

Total de contas vermelhas: ______   Total de contas: _______ 
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Quadro 24: Atividade B2, terceira questão, resposta dos alunos AC, E, G, K, LN, MP e MR. 

Alunos Terceira questão  

 a) Não, podemos ter uma média, mas seria necessário mais informações. 
b) Total de contas vermelhas: 375 

Total de contas: 1000 

E a) Medidas não, mas conseguimos uma proporção entre essas duas medidas, por 
causa da frequência de sucessos. 

b) Total de contas vermelhas 385. 
Total de contas: 1000 

G a) Da para saber uma média do tamanho do segmento, mas para chegar o mais 
próximo é necessário que se repitam várias vezes o experimento. 

b) Total de contas vermelhas: 385 
Total de contas: 1000 

Sim, pois o número de contas vermelhas no outro experimento era menor que o de azuis 
assim como nesse experimento a área vermelha (azul no caso) era menor que a azul 
(branca). 

Á�#$

%#&'#()*
=

Á�#$	2

%#&'#()*	2
 

K a)Sim. É possível a partir do número de sucessos, que é limitado ao seguimento AE. 

b) Total de contas vermelhas: 389 

Total de contas: 998. 

LN a) Não, pois não temos dados suficientes. 
b) Total de contas vermelhas: 360. 

Total de contas: 135. 

MP a) O segmento AB vale 8,00cm, já para determinar o segmento AE seriam necessárias 
mais informações. 

b) Total de contas vermelhas: 375. 

Total de contas: 1000. 

MR a) Não conseguimos determinar as medidas exatas, mas medidas próximas. 
b) Total de contas vermelhas: 385. 

Total de contas: 1000. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Identificamos que houveram dois tipos de respostas: os que conseguiram 

identificar a existência de uma proporção e os que não identificaram. 

Os alunos E, G e K conseguiram identificar que existe uma proporção, 

perceberam que é possível estimar por meio do cálculo da probabilidade geométrica 

e estabelecer proporções. Neste caso o invariante operatório foi mobilizado. 

Os alunos AC, LN, MP e MR não conseguiram identificar eles afirmaram que 

não havia dados suficientes, está observação nos leva a repensar o nosso 

enunciado, pois podemos conjecturar que eles não entenderam o que era proposto 
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na atividade, podemos inferir que a dificuldade de resolver a questão possa ter 

ocorrido devido à proposta do enunciado.  

Nesta situação didática “B” os invariantes mobilizados permitiram a 

identificação da proporcionalidade das áreas, a assimilação de um experimento de 

Bernoulli (sucesso e fracasso associado à posição do Pixel), processo de abstração 

e resolução da atividade envolvendo o cálculo de probabilidade geométrica com a 

probabilidade com enfoque frequentista. Assim relacionamos com os elementos de 

conhecimento pertencentes ao letramento probabilístico: Figurando probabilidades: 

maneiras de encontrar ou estimar a probabilidade de eventos; Idioma: Os termos e 

os métodos utilizados para comunicar sobre chance (GAL, 2005, p.46, tradução 

nossa). E ao elemento disposicional: Postura crítica.  

Inferimos que estes invariantes mobilizados nos fornecem elementos para 

pressupormos que está ocorrendo um desenvolvimento em termos letramento 

probabilístico por parte dos alunos. O uso do software Cabri-Geomètre II auxiliou no 

processo de resolução da atividade de forma que se compararmos com a situação 

A, podemos afirmar que este foi o elemento facilitador para resolução das atividades 

propostas e, principalmente, para a mobilização dos invariantes operatórios em seu 

domínio de validade. 
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6- SITUAÇÃO DIDÁTICA C –“O jogo Franc-Carreau ” 

 

6.1 Introdução 

 

Retomando o conceito do jogo Franc-Carreau descrito no capítulo 1 em nosso 

estudo do objeto, temos que este jogo consiste em lançar uma moeda sobre um piso 

ladrilhado, conforme o exemplo da figura 18 (representa um foto do piso do palácio 

do Louvre, ambiente no qual o conde de Bouffon propôs o jogo). Os jogadores 

apostam sobre a posição final da moeda no solo: ela se imobilizará inteiramente 

sobre um único ladrilho (posição Franc-Carreau) ou sobre os rejuntes. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O objetivo desta situação didática é apresentar um jogo que nos auxilie na 

identificação de invariantes que foram mobilizados nas atividades das situações 

didáticas anteriores de forma intuitiva, como a ideia de proporção e espaço amostral.  

 

6.2 A atividade C1 

A atividade C1 é a única desta situação “C”, escolhemos assim como Coutinho 

(2001) a realização apenas desta atividade.  

Cenário 6: A organização para os alunos é o trabalho em duplas nos 

computadores, de forma a que possam explicitar oralmente suas estratégias de 

resolução a partir da necessidade de comunicação com o parceiro. Será utilizado o 

software Cabri-Geomètre II para a implementação da simulação do experimento 

Figura 16: Ladrilhos-Jogo Franc-Carreau 
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aleatório “sortear um pixel ao acaso e observar a região do retângulo na qual ele se 

localiza”. A duração prevista para esta situação didática “C” é de 50 minutos. 

 

6.2.1 Apresentação da atividade 

Primeira questão 

É possível representar esse jogo (Franc-Carreau) por uma urna de Bernoulli? Se sim, qual 
sua composição? Se não, justifique.  
 

 

 

A resolução geométrica se baseia na situação B que foi proposta, alterando a 

região de sucesso, conforme mostra a figura 19: 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Coutinho (2001, p.221, 229) 

O aluno precisa perceber que a delimitação da região de sucesso depende da 

posição do centro do círculo e de seu raio. Ou seja, a resolução é a razão das áreas 

dos quadrados URTS e ABCD. O quadrado URTS representa o conjunto de todas as 

posições possíveis de centro P que resultaram em sucesso, e o quadrado ABCD 

representa o conjunto de todas as posições possíveis desse ponto P. Em 

associação com o experimento Urna de Pixels, o quadrado RSTU representa AEFD 

da configuração 1, que é a figura utilizada na atividade precedente. 

Acreditamos que os alunos identificarão a possibilidade de estabelecer a 

relação entre o jogo (Franc-Carreau) e a urna de Bernoulli (ideia de sucesso e 

fracasso).  

Configuração 1 

Configuração 2 

Figura 17: Alterando a região de sucesso do retângulo ABCD para o quadrado URST 



115 
 

Segunda questão 

Abra o documento « franc_carreau raio variável » em Cabri. Você pode mover 

o ponto P para explorar a situação.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Coutinho (2001) 

Considerando as medidas fornecidas na figura, que urna de Bernoulli você poderia propor 
para representar o jogo? Justifique.  

Número total de bolas: ____   Número de bolas brancas: ___ 

 

 

 

Acreditamos que serão fornecidas proporções para uma urna de Bernoulli. 

Por causa da institucionalização da atividade do sorteio de contas, a urna de pixels, 

inferimos que eles poderão fornecer proporções por meio de razões entre números 

maiores que 1000, visto que na institucionalização instruímos a importância de 

termos mais de 1000 lançamentos para tentarmos estabilizar a frequência em torno 

de um número e assim estimarmos a probabilidade. Ou seja, a partir das análises 

precedentes, podemos inferir que os invariantes operatórios relativos à 

proporcionalidade não são estáveis e, portanto, para esses alunos, frações 

equivalentes indicam diferentes proporções. 

Terceira questão 

Suponha que foram efetuadas 3000 simulações com o Cabri. Quantas bolinhas existem no 
pote (Urna de Bernoulli)? Destas quantas são vermelhas (representam o sucesso)? Existe 
outra Urna de Bernoulli que represente esta experiência aleatória? Justifique. 

 

Figura 18: franc-carreau raio variável 
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Fonte: Elaborado pela autora 

A resolução experimental (os alunos foram instruídos a fazerem, ou seja, a 

possibilidade de estimação a partir da experimentação ainda não é um 

conhecimento estável) consiste em animar o dispositivo N para que a simulação seja 

realizada, e o resultado 1 representa sucesso. Os alunos armazenaram os 

resultados em uma tabela no Excel, na qual serão contados os pontos obtidos e as 

frequências relativas observadas. Assim os alunos poderão comparar os resultados 

obtidos no cálculo a priori e na simulação, validando as duas técnicas utilizadas na 

resolução. 

Espera-se que os alunos procurem estabelecer uma relação entre as áreas e 

frequências observadas por meio de uma proporção. Assim como trabalhado em 

Coutinho (2001) os alunos consigam entender o modelo pseudoconcreto para 

resolver um problema da realidade, ou seja, reconheça a configuração na qual o 

valor da probabilidade assume seu significado, mas referindo-se aos objetos 

manipulados: urna de pixels ou pote com as contas coloridas. 

 

Quarta questão 

 

 

 

Esta atividade nos dará subsídios para analisar se os alunos reconheceram a 

possibilidade de estabelecer relações entre as áreas das figuras e as bolas de uma 

urna de Bernoulli. Ou seja, a análise dos dados obtidos (diálogos e produções dos 

alunos) nos permitirá identificar a mobilização ou não do invariante operatório que 

Qual o menor número de bolinhas na Urna? Destas quantas são vermelhas? 
Escreva algumas observações que você acha importante na realização desta atividade. 

Figura 19: S3F1 macro-construção no Cabri II-Jogo Franc-Carreau 



117 
 

associa duas experiências aleatórias equivalentes. Tal associação é um indicativo 

forte do desenvolvimento do letramento probabilístico dos alunos.  

 

6.2.2 Discussão do observado 

Descrevemos nos quadros abaixo a resposta fornecida pelos alunos e os 

possíveis invariantes operatórios. 

Primeira questão: É possível representar esse jogo (Franc-Carreau) por uma 

urna de Bernoulli? Se sim, qual sua composição? Se não, justifique.  

Quadro 25: Situação C, atividade C1, primeira questão, resposta dos alunos AC, E, G, K, LN, 
MP e MR. 

Alunos Primeira questão 

AC Sim. A composição seria: se numa urna saísse vermelho, por exemplo, seria sucesso, 
assim como o ladrilho, caso saísse azul seria fracasso, como quando cai nos rejuntes. 

E Sim. Porque apenas uma situação seria sucesso, e o resto fracasso. 

G Se comparado com os quadrados do pixel, o quadrado seria a parte de fracasso e o 
círculo a área de sucesso. 

K Sim. A composição seria: posição Franc-Carreau sucesso, e as outras posições seriam 
fracasso. 

LN Sim, se cair na posição Franc-Carreau: sucesso e sobre 2 ou mais ladrilhos fracasso. 

MP Sim, se o resultado da urna for considerado sucesso pode ser Franc-Carreau. A urna teria 
que ter o formato de ladrilhos. 

MR Sim, porque tem o sucesso como o ladrilho e tem o fracasso que é quando cair fora. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O invariante de identificação de que o jogo também pode ser representado 

por uma urna de Bernoulli foi mobilizado de forma estável, ou seja, os alunos 

apresentaram indícios de um trabalho no domínio pseudo-concreto. 
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Segunda questão: Considerando as medidas fornecidas na figura, que urna 

de Bernoulli você poderia propor para representar o jogo? Justifique.  

Número total de bolas: ____   Número de bolas brancas: ___ 

Quadro 26: Situação C,atividadeC1, segunda questão, resposta dos alunos AC, E, G, K, LN, MP 
e MR. 

Alunos Segunda questão 

AC Número total de bolas: 60. 

Número de bolas vermelhas: 30. 

Esse resultado pode ser obtido mais facilmente se houver mais bolas vermelhas do que 
azul. Forma um quadrado menor dentro do quadrado maior, por causa do raio da 
circunferência. 

E Número total de bolas: 100. Número de bolas vermelhas: 60.  

Considerando que o ladrilho fosse a urna. As posições finais de modo são o número total 
de bolas e a moeda seria um ladrilho o número de bolas vermelhas. 

G 3000 bolinhas vermelhas 

K Número total de bolas:100 

Número de bolas vermelhas:60 

Considerando que o ladrilho é a urna. 

LN Número total de bolas: 50 

Número de bolas vermelhas: 22. 

Forma um quadrado menor por causa do tamanho do raio da circunferência. 

MP Número total de bolas: 100. 

Número de bolas vermelhas: 37. 

Forma um quadrado menor que o URST por causa do raio da circunferência. 

MR Número total de bolas: 100. 

Número de bolas vermelhas: 60. 

Considerando que o ladrilho é a urna. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A ideia de proporção foi mobilizada, sem a mobilização do conhecimento 

sobre frações equivalentes, tal como identificado anteriormente.  

 

Terceira questão: Suponha que foram efetuadas 3000 simulações com o 

Cabri. Quantas bolinhas existem no pote (Urna de Bernoulli)? Destas quantas são 

vermelhas (representam o sucesso)? Existe outra Urna de Bernoulli que represente 

esta experiência aleatória? Justifique. 
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Quadro 27: Situação C,atividade C1, terceira questão, resposta dos alunos AC, E, G, K, LN, MP 
e MR. 

Alunos Terceira questão 

AC Existem 3000 bolinhas. O sucesso dependerá da quantidade de vermelhas e azuis, se 
houver mais vermelhas é mais provável que tenha mais sucesso, supondo isso poderiam 
sair 1800 bolinhas. Qualquer meio que houvesse uma proporção igual e fosse utilizar de 
forma aleatória serviria. 

E 3000 bolinhas existem no pote, baseada na atividade 2, 1800 seriam bolas vermelhas. 
Qualquer uma que tenha proporção igual e seja igualmente aleatória. 

G É possível fazer uma urna igual se a proporção for igual a de cima. 

K 3000 bolinhas existem no pote. 1200 bolinhas vermelhas (sucesso). 

Sim, outra urna que tenha a proporção igual e sendo aleatória. 

LN Qualquer um que tenha uma posição igual
�   

�   
 

MP Na urna de Bernoulli existem 3000 bolinhas. 1110foram sucesso. 

Qualquer urna que possua uma proporção igual as dadas acima 

MR 3000 bolinhas no pote. 1800 vermelhas. 

Qualquer urna que tenha uma proporção igual e seja igualmente aleatório. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Nesta atividade, o invariante relacionado à ideia de proporção, sucesso e 

fracasso foi mobilizado. Todos os alunos estimaram uma proporção, ou seja, 

reconheceram um modelo e conseguiram fazer analogias entre esse modelo e a 

experiência real (sorteio de um pixel ao acaso). 

Quarta questão: Qual o menor número de bolinhas na Urna? Destas quantas 

são vermelhas?Escreva algumas observações que você acha importante na 

realização desta atividade. 

Quadro 28: Situação C, quarta questão, resposta dos alunos AC, E, G, K, LN, MP e MR. 

Alunos Quarta questão 

AC 3000: 3000= 1000 total de bolinhas. Destas 800 seriam vermelhas. 

E 5 é o menor número de bolinhas e 3 destas são vermelhas. 

G �   

��  
=
�  

�� 
=
� 

��
 

K Será o mínimo possível. 3 é o menor número possível. Então, 3  são vermelhas. 

LN Qualquer um que tenha uma proporção igual
� 

� 
 

MP Total de bolas:100 

Vermelhas: 37 

MR 5 é o menor número de bolinhas e 3 destas são vermelhas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Por meio das respostas fornecidas podemos inferir que a maior parte dos 

alunos estabeleceu as proporções esperadas para a resolução do problema, 

mobilizando o invariante operatório relacionado ao tipo de ação de forma estável. 

Sobre a forma correta dos cálculos (aspectos procedimentais) pudemos observar 

alguns erros, indicando necessidade de trabalhos posteriores com este aspecto.  

Quadro 29: Situação C, observações descritas pelos alunos AC, E, G, K, LN, MP e MR. 

Alunos Observações sobre a atividade 

AC Fazendo uma simulação com a urna de pixels o quadrado é o retângulo maior e o círculo 
o retângulo vermelho. 

E Urna de Pixel: o quadrado seria o retângulo maior e o círculo seria o retângulo vermelho. 

A razão será a área da circunferência sobre a área do quadrado. 

Forma um quadrado menor por conta do ponto P. 

G  

K Forma um quadrado menor por causa da circunferência (do raio da circunferência). 

Relacionando a urna de pixels: O quadrado seria o retângulo maior e o círculo o retângulo 
vermelho. 

A razão seria: 
á
�	����-�.
ê����

á
�	�/-�	�	�
 

LN Urna de pixels: Fazendo a simulação o quadrado seria o retângulo maior e o círculo o 
retângulo vermelho. 

O raio do círculo tem que ser menor que 2,50cm para obter sucesso no jogo Franc-
Carreau. 

MP Em relação com a urna de pixels, o quadrado seria o retângulo maior e o círculo seria o 
retângulo vermelho. 

O raio do círculo MN tem que ser menor que 2,50cm para obter sucesso no jogo Franc-
Carreau. 

MR Forma um quadrado menor por causa do raio da circunferência. 

Urna de Pixels: o quadrado seria o retângulo maior, o círculo seria o retângulo vermelho. 

A razão seria a área da circunferência sobre a área do quadrado. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Sobre as observações relatadas, percebemos que todos os alunos 

conseguiram entender a resolução da questão por meio da razão de áreas de dois 

quadrados, ou seja, o quadrado que estava inserido no ABCD é o que representava 

o sucesso que era formado pelas posições possíveis do ponto P. Os alunos AC e LN 

citaram a simulação também, estabelecendo assim uma relação, nos permitindo 

inferir que, ao término desta atividade, conseguiram mobilizar invariantes que 

permitiram o trabalho do conceito de probabilidade geométrica, envolvendo o 

enfoque clássico e o enfoque frequentista. 
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Sobre o letramento probabilístico nesta situação “C,” na qual foram 

mobilizados os invariantes operatórios relacionados à ideia de urna de Bernoulli 

(sucesso e fracasso), razão, proporção, assimilação da probabilidade por meio do 

enfoque clássico e frequentista é possível perceber e estabelecer relação com os 

elementos de conhecimentos propostos por Gal (2005): maneiras de encontrar ou 

estimar a probabilidade de eventos; compreender o papel e as implicações de 

questões probabilísticas e mensagens em vários contextos e no discurso pessoal e 

público; questões para refletir sobre quando se lida com probabilidades. 

Os alunos ao se depararem com a identificação da atividade utilizaram uma 

maneira de estimar a probabilidade, compreenderam e estabeleceram relação na 

resolução das atividades propostas, descreveram a proporção, tudo com a utilização 

de um discurso próprio: mesmo não utilizando os termos relativos ao cálculo de 

probabilidades, conseguiam se expressar corretamente no decorrer da resolução da 

atividade. 
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CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

Dentro do campo da Educação Matemática vem crescendo a discussão sobre 

o processo de ensino e aprendizagem da probabilidade,abordada tanto em 

documentos oficiais como em pesquisas neste campo. Estes documentos ressaltam 

a importância de que tais conhecimentos contribuem para a tomada de decisões, 

que podem ser relacionadas direta e indiretamente com questões de 

responsabilidade social, política e econômica por meio de decisões que geram 

questões críticas e reflexivas que interferem e formam alunos que serão os futuros 

profissionais das mais diversas áreas do conhecimento.  

Nesta perspectiva desenvolvemos uma pesquisa cujo objetivo era 

diagnosticar invariantes operatórios mobilizados pelos alunos em situação de 

resolução de problemas, para que busquemos elementos que permitam uma 

proposta de modelo de construção de conceito (modelo de evolução de 

aprendizagem). Para alcançar tal objetivo, formulamos a seguinte questão de 

pesquisa: 

Que elementos do letramento probabilístico identificamos na mobilização de 

invariantes operatórios por alunos do 3º ano do Ensino Médio, ao resolver problemas 

que articulam o enfoque clássico e frequentista do conceito de probabilidade? 

Reiteramos que antes de responder nossa questão de pesquisa iniciamos o 

trabalho com um estudo do objeto com o propósito de relacionar didaticamente os 

conteúdos probabilísticos citados ao longo da pesquisa. Após recorremos a 

resultados de pesquisas da área a qual encontramos uma carência de trabalhos. 

Nas pesquisas que referenciamos foi apontada a importância de um ensino de 

probabilidade que articule o enfoque clássico com o frequentista.  

Como metodologia, escolhemos um estudo de caso, que nos permitiu 

analisar, interpretar e relacionar as respostas fornecidas a luz da Teoria dos Campos 

Conceituais de Vergnaud (1990, 1998), mas precisamente identificando os 

invariantes operatórios articulando-os com os elementos de conhecimento e 

disposicionais do letramento probabilístico proposto por Gal (2005). 
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A articulação entre a identificação dos invariantes operatórios mobilizados 

com os elementos de conhecimento e disposicionais do letramento probabilístico 

mostrou-se importante para realização deste trabalho, permitindo abordar e analisar 

o conceito de probabilidade, articulando o enfoque clássico e o enfoque frequentista 

em um contexto de probabilidade geométrica. 

Durante a aplicação das situações didáticas, identificamos invariantes que 

foram mobilizados de forma estável, sendo estes relacionados à: 

• Percepção de reprodutibilidade, ou seja, os alunos conseguiram 

discernir o acaso (reprodutível) da contingência (não reprodutível); 

• Associação a ideia de razão com o enfoque clássico de probabilidade; 

• Delimitação do espaço amostral de forma intuitiva, reconhecendo uma 

experiência aleatória; 

• Apropriação do conhecimento sobre a experiência de Bernoulli (um 

experimento aleatório que admite apenas dois resultados: o sucesso e 

o fracasso); 

• Articulação entre os enfoques clássico e frequentista; 

• Aquisição de um vocabulário de termos probabilísticos. 

Estes invariantes se relacionam com todos os elementos de conhecimento 

propostos por Gal (2005): Grandes ideias: Variação, Aleatoriedade, Independência 

Previsibilidade e Incerteza (quando foi proposto aos alunos para efetuarem as 

simulações e analisarem os resultados); Determinando probabilidades: maneiras de 

encontrar ou estimar a probabilidade de eventos (a própria resolução das situações); 

Idioma: Os termos e os métodos utilizados para comunicar sobre chance (linguagem 

corrente utilizada para descrever as respostas, a qual foi sendo mais apropriada 

conforme o avanço das situações propostas); Contexto: Compreender o papel e as 

implicações de questões probabilísticas e mensagens em vários contextos e no 

discurso pessoal e público (situações do cotidiano destes alunos); Questões críticas: 

questões para refletir sobre quando se lida com probabilidades (reflexão sobre a 

resolução utilizando o enfoque clássico e frequentista). 

Acreditamos que nossos alunos obtiveram um desenvolvimento no que se 

refere ao conhecimento sobre probabilidade a nível básico. Durante as atividades 

eles identificaram o que era proposto, questionaram e por meio da 
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institucionalização que fizemos para situação “A” começaram a utilizar palavras e 

termos referentes ao letramento probabilístico. Quando associamos a simulação 

computacional por meio do software este se tornou um elemento facilitador na 

identificação dos invariantes operatórios associando-os aos termos do letramento, 

nos auxiliando em nossa análise, e para os alunos na resolução das atividades. 

Ressaltamos que os alunos não tiveram nenhuma dificuldade para manipular 

o software Cabri-Geomètre, pelo contrário, este auxiliou na resolução das atividades. 

Percebemos o não conhecimento por parte dos alunos a respeito do enfoque 

frequentista da probabilidade e a possibilidade de trabalhar em um contexto 

geométrico, mas por meio das atividades adquiram este conhecimento, mobilizaram 

os invariantes e conseguiram articular estes conhecimentos quando solicitados, 

facilitando a realização das atividades.  

Concluímos que houve uma evolução no sentido de apropriação do 

conhecimento por parte dos alunos, mesmo não sendo o nosso objetivo de pesquisa 

durante a realização das atividades. 

Finalizando, acreditamos que nossa pesquisa tenha contribuído para uma 

reflexão sobre o ensino e aprendizagem de probabilidade no Ensino Médio. 

Inferimos que é importante uma abordagem de probabilidade por meio da 

articulação do enfoque clássico e o enfoque frequentista. Apontamos ainda a 

importância de uma abordagem em contextos diferentes, como o geométrico, que 

em nossa pesquisa auxiliou na reflexão por parte dos alunos e no desenvolvimento 

de um vocabulário com apreensão de conhecimento nos termos de um letramento 

probabilístico. 

Como sugestão para futuras pesquisas, entendemos que seriam necessárias 

aplicações de situações didáticas que articulassem o enfoque clássico e o enfoque 

frequentista a licenciaturas de matemática e a realização de uma pesquisa empírica 

com o propósito de generalizar os invariantes operatórios nos termos do letramento 

probabilístico. 
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APÊNDICE A- Fichas de Atividades 

Nome:_______________________________Data:___/___/___ 

 

Atividade A1 

 

1) Apresente dois exemplos de situações em que você já viveu ou observou nas 

quais existem a ação do acaso. Descreva pelo menos uma situação que não seja 

um jogo de azar.  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Você vai observar as situações abaixo. Forneça uma descrição das mesmas. 
Subquestão1: Olhe para os carros que param no semáforo de uma determinada 

avenida, e observe se, entre eles, existem carros vermelhos. Pode-se saber com 

antecedência qual a cor do primeiro carro que irá sair quando o semáforo mostrar a 

cor verde? Para se ter uma ideia da proporção de carros vermelhos, anote o número 

deles entre os 10 primeiros carros que saírem do semáforo desta determinada 

avenida e o número total de carros que param a cada vez nesse semáforo. Repita 

várias vezes esta experiência. 

Diga o número de repetições que você fez. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Subquestão2: Você quer ter uma indicação da proporção de meninas entre os 

estudantes de seu colégio. Para fazer isso, anote o número de meninas entre os 

primeiros 25 alunos que saem do colégio após a aula. Repita essa experiência 

várias vezes e prepare um relatório. Colocando-se como um observador, faça uma 

descrição desta situação. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Nome:_______________________________Data:___/___/___ 

Atividade A2 

Primeira tarefa 

 

 

Apresentamos um pote que contém contas vermelhas e azuis. Veja como realizar os 

sorteios: 

a) as contas são misturadas no pote. 

b) sorteia-se uma conta, ao acaso, nesse pote. 

c) observa-se a cor da conta sorteada. 

d) recoloca-se a conta no pote 

Sortear 50 contas consecutivamente, preenchendo a tabela abaixo com os 

resultados. 

Jogadas Cor Jogadas Cor Jogadas Cor Jogadas Cor Jogadas Cor 

1  11  21  31  41  

2  12  22  32  42  

3  13  23  33  43  

4  14  24  34  44  

5  15  25  35  45  

6  16  26  36  46  

7  17  27  37  47  

8  18  28  38  48  

9  19  29  39  49  

10  20  30  40  50  

 

2) Retomemos a atividade sobre a distribuição dos estudantes do colégio, entre 

meninas e meninos. Se associarmos as contas vermelhas ao número de meninas e 

1) Realizar 50 sorteios, com reposição, em um pote cheio de contas azuis 

e vermelhas. 
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as azuis ao de meninos, você pensa que os resultados obtidos no sorteio das contas 

pode substituir a experiência real de observação dos meninos e meninas da escola? 

Justifique? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Para cada um dos exemplos abaixo, redigir uma regra para o “jogo” e fornecer 

o conjunto de resultados possíveis. 

Questionário E7 

E1: O jogo de "cara ou coroa", com uma moeda. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

E2: Escolhemos "aleatoriamente", um aluno da turma e perguntamos o dia do 

seu aniversário no ano de 2012. (segunda-feira a domingo). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

E3: Escolhemos "aleatoriamente" um aluno em uma classe de 18 meninas e 

12 meninos e observamos se o escolhido é um menino ou uma menina. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

E4: Em um parque há um grande estacionamento, observar a cor do primeiro 

carro a sair deste estacionamento. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

E5: Giramos uma roleta na qual existem cinco setores de mesma área, dos 

quais três são brancos e dois são vermelhos. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

E6: Um dado é jogado sobre uma mesa e observa-se sua face superior após 

a imobilização. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

E7: Aciona-se um cronômetro solicita-se a uma pessoa dizer "stop" para pará-

lo. Anota-se o número que indicam os centésimos de segundo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pergunta-se:  

3) É possível descrever as subquestões1 e 2 da questão 2, atividadeA2 (saída 
do semáforo e escola) como uma experiência  similar a um sorteio aleatório de um 
elemento em um conjunto de objetos ou pessoas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Em que condições podemos dizer que uma situação aleatória foi reproduzida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) Como você proporia a representação de uma urna de Bernoulli para representar 

as duas experiências, “saída do colégio” e o “pote de contas” nos termos de fracasso 

ou sucesso.? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Nome:_______________________________Data:___/___/___ 

Atividade B1 

Abrir a figura S2F1 (barra de ferramentas) 

1) Seja o retângulo ABCD e o segmento EF, paralelo ao lado AD. Qual a relação 

entre o comprimento dos lados dos retângulos AEFD e ABCD? E a relação 

entre as medidas das áreas desses dois retângulos? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Quantos pixels existem nos retângulos ABCD e AEFD? Que relação existe 

entre o número de pixels e as áreas desses retângulos? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) « Arraste » o ponto E sobre o segmento AB. O que acontece com as relações 

estabelecidas na segunda questão? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Atividade B2: “simulação macro” 

Orientações: 

1) Abrir a figura “simulação” 

2) Selecionar, no menu, a opção “animação” 

3) Selecionar a tabela 

4) Selecionar o ponto Ee “puxar” a mola. Observando os valores que preenchem 

a tabela. 

Abrir o arquivo « simulação com macro » no Cabri.  

Seja a Experiência Aleatória « Sortear um pixel P ao acaso no retângulo ABCD ». 
Diremos que o resultado é um sucesso se P estiver no retângulo AEFD. Seja a Urna 
de Pixels que representa esta Experiência Aleatória, na qual a medida de AE não é 
conhecida. Faça 10 repetições desta Experiência utilizando a macro PIX e anote o 
número de sucessos que obteve.  

O que podemos afirmar sobre a medida de AE? Justifique. 

 

 

Segunda questão 

Abrir o arquivo « animação urna de pixels » no Cabri. 

Uma animação de N permite o funcionamento automático da urna de Pixels um 
grande número de vezes. O objetivo é repetir a Experiência Aleatória « Sortear um 
pixel P ao acaso no retângulo ABCD ».Diremos que o resultado é um sucesso se P 
estiver no retângulo AEFD. Anote os resultados: 

Número de repetições: ll   Número de sucessos : lll 

Frequência de sucessos:  

Orientações para a animação de N 

f) Abrir a planilha Excel, documento “simulação”. Organize a tela do seu computador de 
forma a manter abertos tanto Cabri como o Excel.  

g) Na janela Cabri, selecione a tabela Cabri e ative a ferramenta « animação ». Clicar sobre 
o número N, « puxando » para baixo com a mola que simboliza a ferramenta. Parar a 
animação quando o N estiverpróximo de 1000.  

h) Selecionar novamente a tabela e, na opção « Edição », selecionar « copiar ». Ative a 
planilha Excel e colar a tabela fornecida pelo Cabri (coloque o cursor na célula A1).  

i) Anote os resultados indicados na terceira coluna da planilha (número de repetições, total 
de sucessos, frequência).  

j) Para recomeçar a animação, apague os conteúdos das colunas A e B da planilha, e no 
menu do Cabri, opção Edição, escolher “versão anterior”.  
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Terceira questão  
 

a) Após essa experimentação, é possível determinar as medidas dos segmentos 
AB e AE ? Justifique.  

 
 
 

 
b) Admitindo que as contas vermelhas representam o sucesso, que urna de 
Bernoulli você poderia propor para representar o experimento aleatório « Sortear 
um pixel P ao acaso no retângulo ABCD »? Justifique.  
Total de contas vermelhas: ______   Total de contas: _______ 
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Nome:_______________________________Data:___/___/___ 

 

Atividade C1:“O jogo de Franc-Carreau”: 

Este jogo foi estudado pela primeira vez em 1733 por um naturalista e 

matemático francês chamado Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon. Ele consiste 

em lançar uma moeda sobre um piso ladrilhado conforme a figura. Os jogadores 

apostam sobre a posição final da moeda no solo: ela se imobilizará inteiramente 

sobre um único ladrilho (posição Franc-Carreau), ou sobre dois rejuntes ou sobre 

três ou mais rejuntes? 

Consideremos como sucesso o resultado “a moeda se paralisa na posição 

Franc-Carreau 

Abra o arquivo “simulação franc_carreau” no Cabri.  

Primeira questão 

 

É possível representar esse jogo (Franc-Carreau) por uma urna de Bernoulli? 

Se sim, qual sua composição? Se não, justifique.  

 

 

 

 

Segunda questão 

Abra o documento « franc_carreau raio variável » em Cabri. Você pode mover 

o ponto P para explorar a situação.  

 

Considerando as medidas fornecidas na figura, que urna de Bernoulli você 
poderia propor para representar o jogo? Justifique.  

 

 

Número total de bolas: ____   Número de bolas brancas: ___ 
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Terceira questão 

Suponha que foram efetuadas 3000 simulações com o Cabri. Quantas 

bolinhas existem no pote (Urna de Bernoulli)? Destas quantas são vermelhas 

(representam o sucesso)? Existe outra Urna de Bernoulli que represente esta 

experiência aleatória? Justifique. 

 

 

 

Quarta questão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qual o menor número de bolinhas na Urna? Destas quantas são vermelhas? 

 

 

Escreva algumas observações que você acha importante na realização desta 

atividade. 
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APÊNDICE B-Autorização do Colégio 

 

Eu,___________________________________________________portador 

do RG:_____________________, autorizo a professora Cristiane Candido Luz 

Caberlim utilizar o espaço do Colégio_____________________ para coleta de 

dados referente à sua pesquisa de Mestrado em Educação Matemática do Programa 

de Pós-Graduados em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo PUC/SP. 

 

Sem mais, 

 

____________________________________________________ 
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APÊNDICE C- Autorização dos Alunos 

 

Eu,___________________________________________________portador 

do RG:_____________________, autorizo a transcrição da narrativa do meu 

filho_________________________ a partir do questionário proposto por Cristiane 

Candido Luz Caberlim para ser utilizada em sua pesquisa de Mestrado em 

Educação Matemática desenvolvida no Programa de Pós-Graduados em Educação 

Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC/SP. 

Sem mais, 

 

____________________________________________________ 

 

 




