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RESUMO

O presente artigo apresenta o estudo da probabilidade sua importância para os alunos, pois,
possibilita um extenso campo de aplicabilidade. Com isso, são discutidas as dificuldades enfrentadas
pelos docentes e discentes no ensino e aprendizagem. Foca também em métodos que podem
contribuir para uma boa aprendizagem, como jogos entre outros, já que é de extrema importância que
o aluno já tenha estudado alguns assuntos que possam servir como base para o estudo das
probabilidades. Uma pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Helio Wanderley Sobral Carvalho
para obtermos um levantamento de informações de como anda o ensino do conteúdo, também,
alguns professores de instituições de ensino distintas contribuíram respondendo perguntas de como o
conteúdo podem ser aplicado e ter melhor rendimento quando lecionado.

ABSTRACT

The present article presents the study of the probability of its importance for the students, as it allows
an extensive field of applicability. With this, the difficulties faced by teachers and students in
teaching and learning are discussed. It also focuses on methods that can contribute to good learning,
such as games among others, since it is extremely important that the student has already studied
some subjects that can serve as a basis for the study of probabilities. A survey was conducted at
Helio Wanderley Sobral Carvalho State College to obtain a survey of information on how content
teaching is conducted. Also, some teachers from different educational institutions contributed by
answering questions about how content can be applied and have better performance when taught.

RÉSUMÉ

Le présent article présente l’étude de la probabilité de son importance pour les étudiants, car elle
permet un champ d’applicabilité étendu. Avec cela, les difficultés rencontrées par les enseignants et
les étudiants dans l&39;enseignement et l&39;apprentissage sont discutées. Il se concentre
également sur les méthodes susceptibles de contribuer à un bon apprentissage, telles que les jeux,
entre autres, car il est extrêmement important que l&39;étudiant ait déjà étudié certaines matières
pouvant servir de base à l&39;étude des probabilités. Une enquête a été menée au Helio Wanderley
Sobral Carvalho State College afin de recueillir des informations sur la manière dont le contenu est
enseigné. Certains enseignants de différents établissements d&39;enseignement ont également
répondu en posant des questions sur la manière dont le contenu peut être appliqué et obtenir de
meilleurs résultats.
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INTRODUÇÃO

Esse tema é discutido por pesquisadores da Área Probabilidade No Ensino Médio e Suas Aplicações
No Cotidiano e, além disso, definição da função densidade de Probabilidade e aplicação de diferentes
métodos de integração. A exemplo, de SILVA (2016) e ALVES (2017). SILVA (2016) define a
temática como “a necessidade do ensino de Probabilidade ser tratada na escola para ajudar nas
tomadas de decisões inerentes às situações da vida social e econômica por meio de análises,
comparações, sondagens e escolhas amostrais.” (p.11). Já ALVES (2017) em seu texto intitulado
“Definição da função densidade de probabilidade com distribuição Weibull intervalar e
aplicação de diferentes métodos de integração”. Destaca que,

A teoria da probabilidade é o ramo da matemática que trata os fenômenos
aleatórios, os quais podem ser repetidos sob a mesma condição, apresentam
um conjunto de possíveis resultados e, após ser repetido diversas vezes, é
possível visualizar um padrão. (p. 32).

Na abordagem de problemas práticos o uso de variáveis aleatórias é de grande utilidade, já que esse
tipo de variável é usado para representar um conjunto de valores não enumeráveis, o que
frequentemente ocorre quando problemas práticos são tratados. Os modelos probabilísticos para
variáveis aleatórias contínuas são chamados de funções densidade de probabilidade e podem
envolver mais de um parâmetro (CAMPOS, 1997, p. 32).

Diante da situação e das dificuldades enfrentadas pelas escolas públicas brasileiras onde tem recursos
limitados e um grande índice de evasão escolar oque vem a contribuir severamente para um défice na
compreensão de vários assuntos acadêmicos como a Probabilidade, uma das linhas de atuação da
Estatística, que se faz presente na lista de conteúdos que obtém baixa compreensão.

De acordo com os PCNEM-2000, Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias pag. 112.

A resolução de problemas é peça central para o ensino de Matemática, pois o
pensar e o fazer se mobilizam e se desenvolvem quando o indivíduo está
engajado ativamente no enfrentamento de desafios.

Dessa forma, é notório que a aplicação dos conteúdos de probabilidade e modelagem matemática é
de extrema importância, assim, como métodos eficazes para melhorar a qualidade e a aprendizagem
desse assunto visando o desenvolvimento do indivíduo nas mais diversas situações enfrentadas no
dia-a-dia.

O presente estudo traz como objeto de pesquisa o conceito de probabilidade, ramificação da
matemática, suas noções básicas e uma visão de como esse estudo vem a ser importante no envolto
do âmbito escolar. Também, trazendo a modelagem matemática como aliada desse estudo, pois, é a
área do conhecimento que se é colocado como base a simulação de sistemas reais a fim de prever
como os mesmo se comportam quando submetidos a vários possíveis acontecimentos os que
arremetem a ser direcionadas para diversas áreas de estudo, como por exemplo, na Biologia
conseguimos observar esse campo de estudo quando mergulhamos no ramo da Genética observando
por assim a probabilidade de determinada espécie nascer com algumas características específicas.
Além disso, o texto foca no desenvolvimento educacional do aluno, e métodos mais práticos de
assimilação de conceitos e na sua compreensão, pois, com uma melhor e mais sólida base
educacional será possível obter êxito nos problemas existentes no ensino. Com isso, são abordadas as
questões do ensino e alguns mecanismos que podem facilitar no aprendizado dessa área da
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matemática para o discente como alguns jogos que podem ser uteis para melhorar a fixação do
ensino nas escolas permitindo um aumento na compreensão ajudando os docentes a transmitir as
ideias principais do conceito de probabilidade.

Ao longo do texto veremos dados estatísticos do ensino e aprendizado do conteúdo de probabilidade
originado de uma pesquisa realizada no Colégio Estadual Helio Wanderley Sobral Carvalho.
Também, foi realizada a coleta de dados com dois professores que atuam em instituições de ensino
públicas e privadas, o prof.Me: Luiz Gomes da Cunha Neto que possui sua graduação no curso de
Licenciatura em Matemática da Universidade Tiradentes, no ano de 2007, e realizou mestrado
profissional pela Universidade Federal de Sergipe em 2014, além disso, o prof.Me: Cassius Gomes
de Oliveira mestre em matemática aplicada e computacional pela Universidade Estadual Paulista -
UNESP - Campus de São José do Rio Preto Professor Adjunto III da Universidade Tiradentes para
uma melhor e mais ampla visão da aprendizagem dos alunos sobre a área de estudo e uma mais
eficiente análise do morbo que ainda existe na aprendizagem. Além disso, uma pesquisa foi feita
com uma turma do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Helio Wanderley Sobral
Carvalho onde os alunos responderam algumas perguntas de cunho informativo sobre a
aprendizagem do conteúdo discutido uma vez que é importante que o docente e o discente tenham
voz ativa nas discursões de melhoria de um ensino de qualidade para todos.

Melhor base educacional deixa a aprendizagem eficaz vez que supre grande parte das necessidades e
morbos do conhecimento enfrentadas por alunos que agora não se limitariam a um conhecimento
restrito, mas disponibilizariam de um acervo de conhecimentos culturais, educacionais e morais.

OQUE É PROBABILIDADE?

A palavra probabilidade tem origem no Latim probare (provar ou testar). De um modo Informal, a
palavra “possível” pode ser uma palavra adequada para o uso de na descrição de acontecimentos e
eventos incertos ou desconhecidos. Sendo, também, facilmente substituída por outras palavras como
"chance", “incerteza”, “duvidoso”, dependendo do contexto a qual está inserido.

A teoria da probabilidade é um conjunto de técnicas pra se lidar na
matemática com problema da incerteza e o objeto de estudo são os
experimentos determinísticos e aleatórios. (SILVA, 2016, p.16)

A Probabilidade é uma área da Matemática que tem como objeto de estudo as chances de ocorrência
de um resultado, que são resultantes de uma razão de casos possíveis nas mais diversas áreas do
conhecimento onde o número zero seria a negação do evento e o número um seria a absoluta certeza
de que esse evento viria a ocorrer.

A Educação Matemática se apresenta como área complexa de atuação, pois
traz, de modo estrutural, em seu núcleo constitutivo, a Matemática e a
Educação com suas especificidades. Essas especificidades se revelam nas
atividades práticas pautadas nessas ciências, como aquelas de ensino ou de
aplicação do conhecimento, bem como no que concerne ao próprio processo
de produção de conhecimento (BICUDO, 2012, pag. 1).

Partindo disso sabemos que para uma boa construção de determinado assunto sempre existira
conceitos bases formadores de alicerces para uma boa sustentação da área do conhecimento que será
trabalhada. De maneira análoga para a probabilidade e modelagem matemática temos como
fundamento a relações entre conjuntos.

NOÇÕES BÁSICAS DE RELAÇÕES ENTRE CONJUNTOS
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i) UNIÃO: Sejam A e B eventos quaisquer, a união entre A e B é dada pela junção dos elementos
que pertencem ao conjunto A e B.

Notação A ⊄ B.

ii) INTERSECCÃO: Sejam A e B conjuntos quaisquer, a intersecção entre A e B é dada pelos
elementos que pertencem simultaneamente a A e a B.

Notação A ∩ B.

iii) RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA: Um conjunto é formado por elementos. Um objeto a qualquer
pode ser elemento de um determinado conjunto A. Quando for, dizemos que:

a pertence a A e escrevemos a ⊄ A, mas caso contrário, dizemos que a não pertence a A e
escrevemos a ∉ A.

iv) SUBCONJUNTOS - Relação de Inclusão: Dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B
se todo elemento que pertencer a A, pertencer também a B. Indicamos que o conjunto A está contido
em B por meio da seguinte simbologia:

A â¸¦ B (Lê-se: A contido em B)

B â¸§ A (Lê-se: B contido em A)

O conjunto A não está contido em B quando existe pelo menos um elemento presente em A que não
pertence a B. Indicamos que o conjunto A não está contido em B desta maneira:

A ⊄ B (Lê-se: A não está contido em B)

Se o conjunto A está contido no conjunto B, dizemos que A é um subconjunto de B.

v) CONJUNTO DAS PARTES: Dado um conjunto A, dizemos que o seu conjunto de partes,
representado por P (A), é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A.

Vamos observar seja o conjunto A = {2, 3, 5}. Para obtermos o conjunto de partes do conjunto A,
basta escrevermos todos os seus subconjuntos:

(1º) Subconjunto vazio: Ø, pois o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto.

(2º) Subconjuntos com um elemento: {2}, {3}, {5}.

(3º) Subconjuntos com dois elementos: {2, 3}, {2, 5} e {3, 5}.

(4º) Subconjuntos com três elementos: A = {2, 3, 5}, pois todo conjunto é subconjunto dele mesmo.

Assim, o conjunto das partes do conjunto A pode ser apresentado da seguinte forma: P(A) = {Ø, {2},
{3}, {5}, {2, 3}, {2, 5}, {3, 5}, {2, 3, 5}}.

vi) CONJUNTOS DISJUNTOS: dois conjuntos A e B são disjuntos, ou mutuamente exclusivos, se a
intersecção entre eles é vazia, ou seja, A ∩ B = ⊄;

As noções básicas de conjuntos são tratadas em escolas públicas geralmente com mais frequência no
primeiro ano do ensino médio e é de extrema importância para vários estudos matemáticos.

EXPERIMENTO ALEATÓRIO, ESPAÇO AMOSTRAL E EVENTO.
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Neste tópico a teoria dos conjuntos é essencial para compreensão da teoria de
probabilidades. Consideramos necessário que autores e professores avaliem a
necessidade de inserir tópicos sobre esta teoria junto da apresentação desta
nova teoria. Clarke e Disney (1979) apresentam este conteúdo proposto em
seu livro, porém com foco em alunos do nível superior. Neste livro ele cita
que o tópico, teoria dos conjuntos, pode ser omitido caso o estudante tenha
domínio dele. Além desses autores, Meyer (1983) e Lipschutz (1979) em
seus livros, também propõem tópicos da teoria de conjuntos antes de iniciar a
teoria da probabilidade. Considerando, então, que a maioria dos alunos do
ensino médio iniciam o estudo de probabilidade sem domínio da teoria de
conjuntos, reforça-se a necessidade de incluir este tópico no início do
capítulo de teoria da probabilidade do ensino médio.

O experimento aleatório está relacionado ao estudo da probabilidade, vez que ele produz possíveis
resultados que são chamados de espaço amostral. Entendemos por experimento aleatório os
fenômenos que, quando repetidos inúmeras vezes em processos semelhantes, possuem resultados
imprevisíveis. O lançamento de um dado e de uma moeda é considerado exemplos de experimentos
aleatórios.

Se considerarmos uma urna com 50 bolas numeradas de 1 a 50, ao retirarmos uma bola não
saberemos dizer qual o número sorteado. Essas situações envolvem resultados impossíveis de prever.
Podemos relacionar esse tipo de experimento com situações cotidianas, por exemplo, não há como
prever a vida útil de todos os aparelhos eletrônicos de um lote, pois isso dependerá das condições de
uso impostas pelas pessoas que adquirirem o produto. Outro exemplo que demonstra a característica
de um experimento aleatório são as previsões do tempo.[1]

Na teoria das probabilidades podemos nomear o conjunto de todos os resultados possíveis de Espaço
Amostral ou Espaço Amostral Universal a qual geralmente é denotado por S, A, Ω ou U. Por
exemplo: se lançarmos uma moeda para cima teremos como nosso espaço amostra cara ou coroa,
pois só é possível obter esses dois resultados, logo nosso espaço amostral nesse caso seria o conjunto
S={cara, coroa}.

De maneira análoga outro exemplo comum de se trabalhar o espaço amostral é observar o
comportamento do lançamento de um dado arremessado. Sabemos que o dado cairá com uma das
faces para cima e que cada face comporta 1 número que vai de 1 até 6. Dessa forma sabemos que o
nosso espaço amostral será S={1, 2, 3, 4, 5, 6}pois são os números que poderão estar na face voltada
para cima.

Já o Evento é um conjunto com o número de elementos que desejamos ter como resultado e que
estão todos presentes no espaço amostral, ou seja, o evento é um subconjunto do nosso conjunto S e
na maioria dos casos é denotado pela letra E.

Para ficar fácil de entendermos podemos usar, ainda, como exemplo o lançamento da moeda.
Supondo que dois amigos, Pedro e Carlos, querem andar em um brinquedo do parque, mas só resta
uma vaga para completar a primeira volta eles decidem de forma justa lançar uma moeda ao acaso
com a condição de que se no lançamento obterem como resultado a face correspondente à cara
Carlos tomaria para si a vaga no brinquedo e se coroa fosse à face obtida quem iria seria Pedro para
saber qual deles andara primeiro no brinquedo. Nesse caso, se estudarmos a probabilidade de Carlos
ir primeiro teríamos como espaço amostra S= {cara, coroa} e teríamos como evento E= {cara} logo
E estaria dentro de S sendo um subconjunto do espaço amostral.
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É explicito que até os conceitos básicos da probabilidade como experimento aleatório, espaço
amostral e evento podem ser aplicados em qualquer situação do cotidiano das pessoas basta que se
tenha uma noção de relacionar acontecimentos e noções matemáticas simples como a noção de
Espaço Amostra. Nas salas de aulas os professores enfrentam dificuldades quando se tratam de
lecionar sobre noções de determinado assunto de matemática, pois, muitos professores que começam
a iniciar sua carreira como docente enfrentam dificuldade em como expressar para sua turma
determinados assuntos em vista de que grande parte dos alunos avança de série sem obter o
conhecimento necessário para tal ação.

O início da carreira docente caracteriza-se por um período repleto de
descobertas para o professor. É quando o docente enfrenta os desafios
concretos da sua profissão. Tal período é marcado por momentos decisivos e
críticos que podem culminar na continuação ou no abandono da profissão.
Conhecer os dilemas do professor iniciante contribui para o rol de estudos
que possuem objetivo comum: informação e reflexão com vistas a minimizar
os conflitos vivenciados por esse profissional tão importante. (LIMA, 2016,
p. 1).

Sabendo disso é preciso que haja um cuidado do docente que inicia a carreira com a forma a qual ele
transmite o conteúdo uma vez que isso pode estar diretamente ligado ao desenvolvimento
educacional dos seus alunos. Um dos métodos que podem ajudar nesse sentido seria a elaboração de
planos de aula com atividades lúdicas onde o discente conseguisse enxergar o conteúdo estudado no
seu cotidiano, também, uma boa comunicação entre professor e alunos ajudaria a acabar com
algumas dúvidas que podem ocorrer eventualmente. Segundo GRANDO, 2004:

O jogo, em seu aspecto pedagógico, apresenta-se produtivo ao professor que
busca nele um aspecto instrumentador e, portanto, facilitador na
aprendizagem de estruturas matemáticas, muitas vezes de difícil assimilação,
e também produtivo ao aluno, que desenvolveria sua capacidade de pensar,
refletir, analisar, compreender conceitos matemáticos, levantar hipóteses,
testá-las e avaliá-las (investigação matemática), com autonomia e
cooperação. (p. 26)

UNIÃO DE DOIS EVENTOS

Para uma compreensão eficaz do que vem a ser união de dois eventos é preciso conhecer a ideia de
espaço amostral e eventos.

Podemos ter no lançamento de um dado a probabilidade envolvendo a união de dois eventos, antes
vamos definir algumas situações que geram em uma união de eventos. Para que ocorra a união de
dois eventos devemos ter o mesmo espaço amostral. Vamos considerar duas situações possíveis da
união de A com B (A U B).

Se a intersecção entre os conjuntos A e B formam um conjunto vazio, isto é, os conjuntos não
possuem termos em comum, podemos definir que A U B = A+B, considerando que o espaço
amostral seja diferente de zero chegamos à seguinte conclusão:

p(A U B) = p(A) + p(B)

Exemplo:
No lançamento de um dado, qual a probabilidade de o número obtido ser múltiplo de 2 ou de 3?
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Múltiplos de 2: A = {2, 4, 6} e Múltiplos de 3: B = {3, 6}
Podemos notar que A ∩ B ≠ Ø, então: p(A U B) = p(A) + p(B) – p(A ∩ B)
p(A) = 3/6 , p(B) = 2/6 e p(A) ∩ p(B) = 1/6

Logo 3/6 + 2/6 – 1/6 = 4/6 = 2/3. [2]

Para a união de dois eventos foi percebido que é necessário o mesmo espaço amostral para eles.
Então os dois eventos serão subconjunto do mesmo espaço amostral. Para fixarmos bem esse
conceito pode ser pedido que se imagine uma um estabelecimento que vende tortas com dois ou mais
tipos de sabores, e que uma pessoa decide comprar uma torta de morango e outra de chocolate,
podemos ligar as duas tortas com os dois eventos e o estabelecimento com o espaço amostra uma vez
que o espaço amostral tem como condições para uma soma de dois eventos contém-los dentro de si,
o estabelecimento contem as duas tortas. Essa ideia pode ser tomada como uma ideia intuitiva e
ferramenta de aprendizagem para facilitar uma assimilação do conteúdo ministrado, mas não como
um método que retrata uma análise totalmente fiel ao assunto.

EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUSIVOS

Quando dois eventos não são possíveis de ocorrer ao mesmo tempo é denominado Evento
Mutuamente Exclusivo.

Se dois eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade de que um ou outro ocorra é igual à
soma das probabilidades de que cada um deles se realize, ou seja, os elementos desses eventos não se
repetem P (A U B) = P(A) + P(B). Dessa maneira, é preciso ser calculado a probabilidade dos
eventos separadamente e depois realizada a soma para obtermos um resultado final.

Considerando dois eventos A e B presentes em um mesmo espaço amostral, existirá a presença de
elementos repetidos. Realizamos então a seguinte operação,
P(A U B) = P(A) + P(B) – P (A ∩ B)

Um exemplo que deixa claro de se explicar ao aluno esse conceito seria mencionar uma corrida de
carros onde existe o carro A, B e C onde cada carro só poderá cruzar a linha de chegada uma vez por
corrida, sendo assim, só é possível que cada carro obtenha uma posição final por cada corrida
disputada. Desse modo, se quiséssemos calcular a chances do carro A no final da temporada ter o
maior número de posições finais em 1º e 2° lugar seria necessário que fosse calculado separadamente
e depois somadas as chances para obter o resultado almejado.

ENSINO DA PROBABILIDADE PARA PROFESSORES E ALUNOS

No dia 2 de Maio de 2019 foi realizada uma coleta de informações com alunos do 3º ano do ensino
médio do Colégio Estadual Helio Wanderley Sobral Carvalho situado na Rua Francisco Sobral
Garcez localizada na no centro da cidade de Itaporanga d’Ajuda- SE com o propósito de ser
realizado um levantamento estatístico acerca da aprendizagem dos alunos no ensino da
probabilidade. Segue abaixo o modelo de perguntas propostas para os alunos:

Universidade Tiradentes - UNIT

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Insira seu nome:
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1. EM QUE ANO DO ENSINO MÉDIO VOCÊ ATUALMENTE ESTUDA?
a. 1º ano
b. 2º ano
c. 3º ano

(Marque apenas UMA OPÇÃO em cada linha)
Não Sim

1. Já ouviu falar sobre probabilidade? (A) (B)
2. Já estudou esse conteúdo no colégio? (A) (B)
3. Se já estudou acha que teve uma boa aprendizagem? (A) (B)
4. Consegue assimilar conteúdos matemáticos com o seu
cotidiano? (A) (B)

Foi mencionado aos alunos que comentários pessoais eram permitidos e que os mesmos deveriam ser
escritos no verso da folha. 30 alunos responderam a pesquisa de campo realizada no Colégio
Estadual Helio Wanderley Sobral Carvalho. Mas não ouve nenhum tipo de comentário escrito pelos
alunos.

20 dos 30 alunos submetidos à pesquisa responderam “SIM” para o primeiro item da tabela de
perguntas presentes no modelo acima a qual afirmam já terem ouvido falar sobre o assunto de
probabilidade. Já no segundo item apenas 11 estudantes responderam que já estudaram o conteúdo
no colégio e em seguida apenas 7 dos 11 marcaram “SIM” para o terceiro item afirmando achar que
tiverem uma boa aprendizagem. 17 foram à quantidade de discentes que afirmaram conseguir
assimilar conteúdos matemáticos com coisas do cotidiano. Foi elaborada uma tabela com os
percentuais de SIM e NÃO coletados na pesquisa. Segue abaixo a tabela com esses percentuais;

Itens Quantidade de
SIM nº

Porcentagem
de SIM

Quantidade de
NÃO nº

Porcentagem
de NÃO

1. Já ouviu falar sobre
probabilidade? 20 66,66% 10 33,33%

2. Já estudou esse conteúdo
no colégio? 11 36,66% 19 63,33%

3. Se já estudou acha que
teve uma boa
aprendizagem?

7 23,33% 23 76,66%

4. Consegue assimilar
conteúdos matemáticos com
o seu cotidiano?

17 56,66% 13 43,33%

Fonte: perguntas propostas para os alunos do no Colégio Estadual Helio Wanderley Sobral Carvalho

Com a tabela é possível notar que o ensino da probabilidade ainda não está no topo dos conteúdos
mais aprendidos do ensino médio apesar de ser muito cobrado em vestibulares e provas de seleção
onde aparecem questões contextualizadas com problemas do cotidiano. É notório, também, que boa
parte dos alunos ainda não conseguem assimilar a áreas do conhecimento matemático com coisas do
seu dia-a-dia onde entra em questão a modelagem matemática que trata de otimizações dos
problemas corriqueiro com noções matemáticas oque deixa na grande maioria dos casos uma melhor
e mais eficaz resolução.
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OQUE DIZEM OS DOCENTES

No dia 3 de Maio de 19 uma tabela com quatro questões foi apresentado aos professores prof.Me:
Luiz Gomes da Cunha Neto e prof.Me: Cassius Gomes de Oliveira para que os mesmos opinassem
acerca do tema em questão. Segue abaixo o modelo de tabela a qual foi submetido aos professores.

PERGUNTAS RESPOSTAS
1. Porque um aluno do ensino médio precisa
tomar conhecimento do ensino da
probabilidade?

Responda aqui:

2. Qual a maior dificuldade de um aluno em
aprender esse conteúdo?

Responda aqui:

3. Como você acha que pode ser melhorado
o método de ensino do assunto?

Responda aqui:

4. Mencione como você acha que um aluno
pode aplicar este conteúdo no seu cotidiano

Responda aqui:

Ao ser contatado no dia 3 de maio de 19 o prof.Me: Luiz Gomes da Cunha o professor respondeu
todas as perguntas oralmente onde foi gravada todas as suas respostas e salvas em um HD externo. O
referido professor cujo em experiência leciona em 3 escolas sendo duas particulares, colégio Método
e Colégio São Paulo, e uma estadual, Colégio Estadual Nelson Mandela, e na Universidade
Tiradentes quando indagado pela primeira pergunta “Porque um aluno do ensino médio precisa
tomar conhecimento do ensino da probabilidade? ” prontamente respondeu que em algumas escolas
o assunto de probabilidade já é ministrado no 9º ano do ensino fundamental maior, mas sem o
pré-requisito do conteúdo de Análise combinatória a qual seria necessário quando ocorresse um
aprofundamento do assunto no ensino médio e a sua importância no aprendizado viria da
probabilidade de algo ocorrer devido as decisões que ele vai tomar ou não durante o seu dia-a-dia. Já
para a segunda pergunta “Qual a maior dificuldade de um aluno em aprender esse conteúdo?“ o
professor menciona que talvez pelo fato de que atualmente exista um fácil acesso aos mais diversos
conteúdos haja um desinteresse por parte de alguns alunos os quais não buscam a compreensão do
assunto tornando frágil o poder de interpretação do aluno para com o problema a qual será proposto.
Quando questionado pela terceira pergunta “Como você acha que pode ser melhorado o método de
ensino do assunto?” sua resposta foi que metodologia ativa[1] é uma das alternativas a qual ele usa
para ajudar na absorção dos conteúdos ministrados, mas não é possível ser utilizado em todas as
aulas, outra forma de melhoria seria aulas dinâmicas e com aplicações do cotidiano podendo fazer
uso de jogos que estimulem no ensino aprendizagem dos alunos. Na ultima pergunta “Mencione
como você acha que um aluno pode aplicar este conteúdo no seu cotidiano” o professor explica que o
assunto pode ser usado na matéria de biologia quando ministrado o conteúdo de genética, em
resultados de sorteio e jogos de azar, nas chances de um dia ser preciso que o aluno precise de uma
doação de sangue e nas chances de um time de futebol ganhar uma partida baseado em dados
estatísticos passados.

No dia 3 de Maio de 19 foi enviada a mesma tabela de perguntas para o prof.Me: Cassius Gomes de
Oliveira a qual leciona a disciplina de Métodos Estatísticos, a qual tem o conteúdo de probabilidade
como parte da ementa, na Universidade Tiradentes. O professor respondeu as quatro perguntas via
E-mail no dia 4 de Maio as 16:38 com as seguintes respostas para as indagações;

“respostas as perguntas:

(1) O ensino de probabilidade começa no ensino médio através dos conceitos de análise
combinatória. Este assunto contribui muito com o desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno e
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também o desenvolvimento da escrita matemática. Além disso, este conceito pode ser desenvolvido
através de atividades práticas que ajudam ainda mais o desenvolvimento do raciocínio matemático
do aluno.

(2) A maior dificuldade é o que ocorre em geral nas escolas públicas principalmente em relação a
estrutura da escola no tocante ao cumprimento dos conteúdos. É importante o professor promover
este assunto de formas não tradicionais e sempre associando os mesmos ao cotidiano do aluno. No
ensino médio é muito importante mostrar ao aluno que um determinado conteúdo tem sentido para
ele, ou seja, faz parte de seu cotidiano.

(3) Esta é uma questão difícil, pois, num "universo" ideal, todo o sistema deve estar dedicado a
aprendizagem do aluno. Infelizmente, sabemos que esta não é a realidade, principalmente nas escolas
públicas devido a questões que todos nós já sabemos. Mas é importante que o professor esteja
comprometido em apresentar este conteúdo de forma atrativa para os alunos e estes os alunos
comprometidos em aprender.

(4) O professor deve estimular o aluno a por exemplo, coletar dados referentes aos preços de
alimentos, conta de luz, água, etc. Todos estes dados podem ser utilizados exemplos para o ensino de
conteúdos referentes ao ensino de análise combinatória e probabilidade. É fundamental que ao final
do ensino médio tenha conhecimentos de leitura, princípios de contagem e cálculos de probabilidade
e estatística.”

JOGOS COMO ESTRATÉGIAS PARA A APRENDIZAGEM DA PROBABILIDADE

No universo da educação, a utilização de recursos didáticos e da tecnologia
inovadora, somados a prática pedagógica adequada, busca despertar o
interesse para o aprendizado, pois oferecem um conjunto de recursos
importantes e ferramentas de comunicação e informações, tornando-se,
assim, um componente essencial de pesquisa e um potente instrumento de
ensino-aprendizagem (JUSTINO 2011, p. 73)

Partindo disso podemos adotar alguns métodos para uma melhor compreensão do conteúdo
abordado. Um jogo que pode ser usado para uma melhor compreensão dos conceitos básicos de
probabilidade é o Mega Ludo[2].

Ao iniciar o jogo é jogado um dado de seis faces para saber a quantidade de casas a qual a fichinha
ira percorrer no tabuleiro. O lançamento desse dado nos dá um exemplo claro do experimento
aleatório onde o resultado é imprevisível e desconhecido pois não sabemos em qual das faces irá
ficar para cima. Agora sabendo que o dado possui seis faces numeradas de 1 a 6 temos a ideia de
espaço amostral que seria todos os resultados possíveis de se obter com o lançamento. Para a noção
de evento basta observar a face do dado a qual ficara voltada para cima, pois ela seria um dos
resultados do espaço amostral o que nos remete a afirmar na prática que o evento é um subconjunto
do espaço amostral. Já para a probabilidade de ocorrência de um evento basta supor que um dos
jogadores precisa avançar quatro casas para ganhar o jogo e ele quer saber a probabilidade do dado
cair com a face que com tem o número quatro voltada para cima, para tal basta que ele observe que
existe apenas uma face com esse número é que ao todo existe seis faces, logo a probabilidade será de
1/6.

Desse modo, é possível que o docente ministre as noções básicas de probabilidade para seus alunos
de uma forma descontraída e com poder maior de fixação. De uma forma geral outros jogos ou
matérias podem ser utilizados para a aprendizagem do assunto, como por exemplo, o xadrez que
possui varias características a serem exploradas acerca das noções fundamentais da área de estudo
desde que o docente perceba e consiga associa-las as regras e estratégias do tabuleiro aos conteúdos
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probabilísticos, ainda temos o jogo de Damas, o Baralho e o jogo da Adedonha[3] que podem ser
usados facilmente nesse propósito.

RESULTADOS

No que se refere aos resultados deste campo de estudo são parciais e integram o Projeto de
Produtividade em Educação, coordenado pela Profa. Dra. Ester F. V. B. C. do Nascimento no Grupo
de Pesquisa História das Práticas Educacionais.

Ao realizar a produção deste artigo ficou evidente que os conteúdos de probabilidade necessitam de
uma maior atenção no que tange ao ato de ensinar e propagar para os alunos a ementa do assunto.
Necessitando, também, de assuntos bases como a teoria dos conjuntos para que os alunos consigam
entender noções bases como espaço amostral e evento. Além disso, jogos didáticos e aulas lúdicas
com interações no cotidiano podem servir como uma ponte para o aprendizado já que foi observado
que apenas 56,66% dos alunos do Colégio Estadual Helio Wanderley Sobral Carvalho relataram
conseguir assimilar os conteúdos matemáticos com seu dia-a-dia tendo em vista que os dados
levantados podem servir como uma amostra para pesquisas mais aprofundadas sobre o tema nas
escolas.

As aplicações de probabilidade integram varias áreas do conhecimento não se restringe apenas a área
da matemática ciências exatas e da terra, mas por sua vez também se faz presente em meio a um
grande leque de campos educacionais.

CONCLUSÃO

Torna-se evidente, portanto, que é de extrema importância o estudo da probabilidade vez que ela atua
em um vasto campo de aplicações de suma importância para o indivíduo. Mas o âmbito educacional
ainda precisa evoluir grandemente quando se trata do seu ensino, pois, o baixo índice de aprendizado
ainda insiste em permear o contorno do ensino aprendizagem.

Os métodos a qual os docentes escolhem e disponhe para trabalhar o conteúdo proposto influencia
grandemente no aprendizado de seus alunos uma vez que o professor precisa pesquisar novos
métodos de lecionar conteúdos de fácil aplicação para que os alunos compreendam que a um sentido
em seguir a ementa proposta.

O objetivo principal deste trabalho foi ressaltar a importância do uso da probabilidade como um
instrumento de aplicação para uma melhor resolução de problemas, mas direcionado, também, para
as dificuldades enfrentadas nesse ramo da matemática e como podem ser tomadas algumas medidas
para a coração da aprendizagem na busca de uma maior exatidão conceitos de probabilidade e suas
ramificações.
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em forma de cruz, amarelas, vermelhas, verdes e azuis, ou mais cores para os tabuleiros de 6 ou 8
jogadores. 1 Dado de seis faces 4 Peões de uma mesma cor para cada um dos jogadores. Objetivo -
Os jogadores deverão levar todos os seus peões do ponto de partida até o ponto de destino. Para isso,
deve-se dar a volta inteira no tabuleiro e chegar antes que os adversários.

[6] Para brincar de Adedonha ou Stop você vai precisar apenas de papel e caneta para cada jogador.
Depois se define as categorias que vão entrar no jogo (escolha pelo menos cinco), como: NOME,
ANIMAL, FRUTA, COR

e CEP (cidade, estado, ou país). O objetivo é preencher todas as categorias com a letra sorteada
primeiro que os colegas. Quem terminar primeiro deve dizer: “stop”, então todos devem parar de
escrever e contar os pontos.
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