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Introdução
Analisaremos neste artigo episódios ocorridos em situação real sala de aula com alunos ingressantes no Curso de Licenciatura em Matemática, ou seja curso de formação inicial de professores nessa disciplina. As atividades foram elaboradas com a intenção de provocar reflexões sobre as idéias que estes estudantes tinham sobre probabilidade. É freqüente o tema Probabilidade não ser estudado no Ensino Fundamental e Médio e, quando é abordado, reduzir-se à resolução mecânica de exercícios padrões na qual é suficiente aplicar uma fórmula. Entretanto, parece consenso, que a presença de fenômenos imprevisíveis em seus resultados ou manifestações é algo que faz parte do cotidiano do ser humano em suas múltiplas relações e interações. O fato de a incerteza estar presente em muitas situações faz com que tanto as crianças como os adultos tenham um conhecimento intuitivo sobre temas derivados de essa incerteza como são: o acaso, a aleatoriedade O termo em espanhol, como em outras línguas, é “azar”, concebido, de acordo com Azcárate & Cardenoso (1996:108), em três perspectivas: 
“Casualidad, caso fortuito, desgracia imprevista (Diccionário de la Lengua Española de la Real Academia);
“Supuesta causa de los sucesos no debidos a una necessidad natural ni a una intervención intencionada, humana ni divina” (Diccionário del uso del Español de Mª Moliner);
“Caso desfavorable del dado, mala suerte, desgracia, riesgo, casualidad, caso fortuito” (Diccionário Crítico Etimológico e Hispânico de J. Corominas).
Na língua portuguesa só encontramos o termo “azar” concebido como infelicidade, acontecimento inesperado: os azares da vida (CD-ROM DIC Prático Michaelis); sendo assim preferimos utilizar o termo “aleatoriedade”. e a probabilidade (Léon, 1998:126, tradução nossa). A argumentação da pesquisadora venezuelana baseia-se no fato de que o homem convive com situações regidas pela aleatoriedade e que, no ato da tomada de decisão, ele o faz sem ter segurança absoluta quanto aos resultados que podem ocorrer.
Vamos analisar quatro concepções de probabilidades que foram mobilizadas e, por vezes, reelaboradas alunos pelos quando lhes propusemos as atividades intencionalmente preparadas para que experienciassem situações de natureza aleatória. Consideramos adequada a inserção de estudos estocásticos Estamos assumindo o termo “estocástica” no sentido que os europeus o adotam, ou seja, a abordagem conjunta de Estatística e Probabilidade. de natureza epistemológica num curso de formação inicial de professores de Matemática, não só porque  os alunos podem continuar seus estudos na direção da pesquisa – em Matemática Pura ou Aplicada e em Educação Matemática – mas também porque cabe aos professores de Matemática, habilitados nesses cursos, ensinar Estatística e Probabilidade na Escola Básica.
Os resultados da pesquisa de León (1998:142, tradução nossa), envolvendo alguns conceitos relacionados à Probabilidade com estudantes universitários do curso de Matemática do Instituto Pedagógico de Maturín na Venezuela, coincidiram com os de investigações realizadas por outros autores que demonstraram a existência de falsas intuições sobre a aleatoriedade ainda em adultos. A autora revelou que esses estudantes, futuros professores de Matemática, apresentaram sérias limitações na conceitualização e utilização de termos como azar, aleatoriedade, experimento aleatório e probabilidade. Adverte que os docentes do Ensino Superior não devem partir do pressuposto que, como adultos que são, seus alunos manejam uma “rede conceitual apropriada sobre a aleatoriedade” e os termos que dele se derivam.
Especificamente quanto aos conceitos de probabilidade, León (1998:130, tradução nossa) argumenta que:
O professor necessita abstrair, compreender e internalizar a função que a aleatoriedade e a incerteza cumprem no movimento natural do universo como um todo e na vida de cada indivíduo em particular. A maioria das pessoas têm uma visão excessivamente determinista do mundo e, muitas vezes, esperamos que as coisas possam se resolver com uma simples, ou às vezes não tão simples, fórmula.

Dentre os termos que admitem diversos significados destacaremos, neste texto, a probabilidade. Na intenção de proporcionar aos nossos alunos o contato com os diferentes sentidos e a construção partilhada de significados de probabilidade e de outros termos estocásticos é que foram elaboradas as atividades às quais faremos referência.
Os estudantes envolvidos nas atividades de sala de aula mencionadas faziam parte de uma classe de 55 alunos, dos quais 40 eram ingressantes no curso de Licenciatura em Matemática da UNICAMP, no 1º semestre de 2000. Os episódios que serão mencionados ocorreram, durante dois encontros, de quatro aulas cada um, da disciplina “Fundamentos da Metodologia de Ensino da Matemática”, nos quais a autora atuou como professora e o autor como monitor. 
A composição do grupo era bem heterogênea tanto de idade (faixa etária de 18 a 35 anos) quanto de expectativas com relação ao curso. “Grande parte Essa informação foi obtida oralmente, no primeiro dia de aula, calculamos que esta “grande parte”  estivesse entre 40% e 60% da classe.” dos estudantes declarou não desejar ser professor da Escola Básica e mesmo dentre os que já atuavam na profissão, o faziam em cursos preparatórios para o vestibular. Várias destas pessoas já haviam cursado, algumas até concluído, outra graduação (como Engenharia ou Estatística). Sendo assim, nos deparamos com estudantes que apresentavam grande diversidade com relação à escolaridade anterior e que tinham diferentes expectativas com relação ao curso e à disciplina, única de Educação Matemática na grade horária daquele semestre.

Quatro concepções de Probabilidade 
Neste item apresentamos, sucintamente, as quatro posturas filosóficas e epistemológicas perante as concepções de probabilidade: clássica, freqüentista, subjetiva e axiomática. Godino et al. (1996) mencionam também a perspectiva lógica, porém, em geral, é difícil encontrarmos situações diferentes das que abordamos na concepção clássica ou freqüencial, para analisá-la sob esta perspectiva no ensino elementar. Sendo assim, não contemplamos, neste estudo, a teoria lógica da probabilidade e restringiremos nossas considerações às demais concepções probabilísticas.
As controvérsias envolvendo as diferentes perspectivas de qualificar e quantificar a probabilidade tem promovido interpretações diferentes tanto referentes ao seu significado quanto ao seu campo de aplicação. A complexidade conceitual envolvendo este termo inviabiliza, no contexto educativo, a introdução de uma interpretação homogênea e universal do conceito de probabilidade. Ao contrário, de acordo com Dinges (1981) apud Azcárate & Cardeñoso(1995:51, tradução nossa), 
A escola deve combinar idéias de diferentes perspectivas, desde os primeiros níveis:
·	A estocástica como a matemática dos fenômenos de massa.
·	A estocástica como a lógica da incerteza.
·	A estocástica como a técnica que transforma os dados em indicadores.
·	A estocástica como teoria da decisão.

O primeiro empreendimento de definição para probabilidade com rigor matemático deve-se a Laplace através da publicação da obra "Teoríe analytique des probabilités", em 1812. Conhecida como concepção clássica, a probabilidade é definida por este autor como a proporção entre o número de casos favoráveis em relação ao número total de casos possíveis, desde que todos os resultados sejam admitidos como igualmente prováveis de ocorrer. Os jogos de azar baseados em dados, moedas, extração de bolas em urnas, enquadram-se nesta perspectiva teórica por tratar de fenômenos cuja variável é discreta e porque se supõe ser sempre possível selecionar, como espaço amostral, um conjunto de sucessos elementares que garantam a equiprobabilidade (Godino et al., 1996).
A característica de equiprobabilidade é garantida também pela estratégia de utilizar simetrias físicas ou de outro tipo nas situações-problema, para supor que nenhum dos resultados possíveis tenha maior vantagem que os restantes e que, portanto, podemos designar a mesma probabilidade. Ao lançar um dado “honesto”, a simetria “garante” que nenhuma face se distingue das demais. Isto é tomado como argumento para aceitar a igualdade de probabilidade de cada resultado e chegar à Regra de Laplace, que permite assegurar a probabilidade de 1/6 para cada uma das possíveis faces. Uma vez determinado as probabilidades elementares, é possível calcular a probabilidade de sucessos mais complexos como obter soma sete no lançamento de dois dados.
Outro modo de abordar a probabilidade numa perspectiva freqüentista, ou seja, a partir do cálculo das freqüências relativas de ocorrências de sucessos provenientes de repetidos experimentos. A teoria ferqüencial, segundo Godino et al. (1996) tem sido defendida por Richard von Mises a partir da obra “Probability, Statistics and Truth” de 1919; apesar de que, já em 1888, John Venn ter defendido explicitamente o cálculo de probabilidade através das freqüências relativas dos sucessos ocorridos. O enfoque que este segundo autor reservou à teoria das probabilidades culminou na publicação da obra “The logic of chance”.
A principal característica deste enfoque é que o valor matemático da probabilidade emerge do processo de experimentação. Dado o interesse pela ocorrência de um sucesso específico, vamos simbolizá-lo por A, registramos o número de vezes que isto acontece na e o número total de repetições n realizadas em um determinado experimento. A razão freqüencial ou a freqüência relativa de que A ocorra, ou seja, na/n parece tender a um limite à medida que o número total de experimentações tenda ao infinito. Neste enfoque, o valor da probabilidade é dado pela freqüência relativa dos sucessos obtidos na realização de um experimento.
Godino (1996:24, tradução nossa), um dos autores do livro “Azar y Probabilidad”, apoiou-se no uso do computador para simular um experimento envolvendo o lançamento de uma moeda numa seqüência de 14000 repetições. Observou que a freqüência de caras era 0,50266429, ou seja, muito próxima de ½. Este experimento exemplifica, por um lado, que quanto que quanto maior o número de repetições, maior a proximidade entre a probabilidade “a posteriori” (calculada com base na realização de um experimento) e a probabilidade “a priori” (calculada a partir de dados teóricos, sem a manipulação experimental). Em particular, no experimento da moeda, na perspectiva clássica, a probabilidade matemática ou a priori assume valor ½ para cada um de seus possíveis sucessos.
Por outro lado exemplifica, também, que não é possível avaliar com precisão a probabilidade, porque o número de ensaios é sempre limitado apesar de podermos contar com a Lei dos Grandes Números. Fischbein (1987: 89), reforçando esta idéia, afirma que a experiência humana é necessariamente limitada no tempo, espaço e no conjunto de possibilidades. O conhecimento científico que se adquire a partir das experiências empíricas é sempre limitado, pois as conclusões necessitam ser mais amplas que aquelas que obtemos pela observação. Toda experiência é acessada via uma amostra estatística e a idéia de amostra tem, em si, duas características fundamentais e contraditórias: representatividade e variabilidade. A representatividade é referente à amostra parecer-se, de certo modo, à população e está associada a qualidade da amostra. Por outro lado, a variabilidade indica que uma amostra deve ser diferente da outra, e assim, como faz o estatístico profissional, todas as pessoas deveriam considerar a amostra como modelo para explicar a realidade e entender a natureza estatística de suas conclusões em cada caso particular e, principalmente, medir as conseqüências de uma decisão equivocada.
Podemos, também, interpretar a probabilidade de forma subjetiva, como expressão da crença ou percepção pessoal. Trata-se de medir a confiança que um indivíduo expressa sobre a veracidade de um fenômeno levando em conta sua própria experiência ou conhecimento sobre o tema da situação em estudo. Neste caso, diferentes pessoas podem atribuir diferentes valores de probabilidade para um mesmo sucesso.
De acordo com Godino et al. (1996:25, tradução nossa):
Ainda que esta interpretação tenha sido apresentada pela primeira vez em 1926 por F. P. Ramsey e defendida em 1937 por B. De Finetti, foi L. J. Savage quem nos primeiros anos da década de 50 lhe deu um ímpeto considerável.

A teoria matemática da probabilidade, vigente nos dias atuais, originou-se basicamente do trabalho de Kolmogorov publicado em 1933 e, posteriormente, traduzido para o inglês com o título "Foundations of the theory of probability". A probabilidade formal impregnada da teoria axiomática surgiu em oposição às restrições mantidas na concepção clássica de Laplace: a equiprobabilidade para os casos favoráveis e número finito de elementos na composição do espaço amostral. Apoiado na teoria de conjuntos, este autor elege E como o espaço amostral associado a um experimento aleatório, A como um subconjunto formado pelos sucessos de E.
A função P definida sobre A é uma medida de probabilidade de E se:
*Todo sucesso S A corresponde um número P(S), tal que 0 < P(S) < 1.
*A probabilidade do sucesso certo é dado por P(E)=1
*A probabilidade de um sucesso impossível é dado por P(E)=0
É possível perceber que há um alto grau de controvérsia na filosofia da probabilidade. Isto não constitui um obstáculo para elaborarmos um tratamento escolar para esse tema. Godino et al. (1996) afirmam que os objetivos educacionais para o estudo da probabilidade devem ser direcionados para o desenvolvimento de aspectos intuitivos das distintas concepções deste tema mediante situações apropriadas de aprendizagem.
Truran (1994) destaca, já no título de seu artigo – “What is the probability of...?” O que é probabilidade de ...? (tradução nossa) – a necessidade de os docentes recolocarem esta indagação por meio de questões mais sofisticadas além de engajar os estudantes na comparação e avaliação das diferentes formas de probabilidade. Este autor mostra, por meio de um experimento envolvendo o lançamento de um dado, que há pelo menos três diferentes maneiras de estimar a probabilidade de obter a face seis e que estes valores podem ser completamente diferentes. Essas maneiras são denominadas probabilidade simétrica, probabilidade experimental e probabilidade subjetiva.
No experimento em questão, Truran (1994:28, tradução nossa) afirma que em um dado ‘honesto’ surge somente uma probabilidade simétrica, mas há um número infinito de probabilidades subjetivas e experimentais. Em sala de aula não é suficiente apenas falar sobre os diferentes tipos de probabilidade necessitamos elaborar questões como lançando um dado 100 vezes encontramos uma probabilidade experimental de obter a face seis e, qual a probabilidade subjetiva que você atribuiria na obtenção da face seis, e qual é a razão para sua escolha? O nível de questão proposto sucinta uma variedade de respostas e, ainda de acordo com Truran (1994:29, tradução nossa), tais variações fornecerão oportunidades educacionais valiosas na compreensão da inter-relação entre as três formas de probabilidade, bem como da natureza do modelo matemático.

Partilha de Significado
Nossa proposta didática não  preconiza uma abordagem das idéias estocásticas que vise ordenar, quanto ao nível de abstração, as quatro concepções de probabilidade que estamos considerando e nem tampouco substituir uma delas por qualquer outra. Acreditamos em um tratamento escolar que propicie a mobilização da concepção mais adequada e/ou mais útil ao estudo em andamento.
A negociação desse espaço de significados — direcionada à reelaboração das concepções de probabilidade de forma a torná-las mais flexíveis — é favorecida no momento em que se estabelece o diálogo cultural (Bruner, 1998) nas aulas de Matemática. Este diálogo, impregnado da lógica da narração, baseada mais na analogia e do que na dedução, permite a partilha de significados entre  professor e aluno e entre os próprios alunos. Os alunos são provocados a ser parte do processo negociador pelo qual se criam e se interpretam as ações, as interações, no caso a discussão e a reflexão sobre as idéias estocásticas. Na medida em que as abordagens dos temas sejam escolhidas por sua susceptibilidade à transformação criativa e que sejam apresentados de modo que instiguem à negociação e à investigação, a Educação chega a fazer parte do que Bruner (1998) denomina “elaboração da cultura”.
Nesta perspectiva, resolvemos elaborar atividades que propiciassem aos alunos reelaborar suas idéias estocásticas e re-significar seus conhecimentos sobre Probabilidade e Estatística. Avaliamos que este re-significar seria importante qualquer que fosse seu futuro profissional, ou seja, quer eles se resolvessem ser professores de Matemática quer optassem por outra carreira.
Descrevemos nos Quadros as atividades que deflagraram discussões referentes às concepções de probabilidade, esclarecendo os nossos objetivos com cada uma delas quando as planejamos. As situações-problema “Lançamento de tachinhas/percevejos”, “Nascimentos em duas maternidades” e “Jogo da CARA ou COROA” foram baseadas numa parte do teste elaborado por David Green e a “Jogo das cartas DUPLA FACE”, no livro “Azar y Probabilidad” (Godino et al, 1996).
A parte do teste de Green Tivemos acesso a este teste na tese de doutorado de Cañizares (1997).  no qual nos baseamos foi elaborada junto com outras questões no período de 1978 a 1981 quando o pesquisador desenvolvia o projeto “The Chance and Probability Concepts Project”. O objetivo deste trabalho foi investigar os conceitos ou as intuições aleatórias de jovens ingleses com idade compreendida entre 11 e 16 anos. Como descreve Cañizares (1997), essa parte do teste é composta de 26 itens nos quais os sujeitos poderiam atingir uma pontuação de até 50 pontos. Os itens são divididos em três categorias: pontuação verbal A pontuação verbal diz respeito a relação existente entre o uso da linguagem específica sobre conceitos probabilísticos e a prática destes conceitos em situações de incerteza. (0 a 15 pontos), pontuação combinatória A inclusão da categoria combinatória deve-se à teoria de Piaget, segundo a qual, durante o nível operacional formal é que a criança torna-se capaz de usar procedimentos sistemáticos para realizar os registros de todas as possíveis permutações, arranjos, e combinações de um dado conjunto de elementos (Fischbein, 1975). (0 a 6 pontos) e uma pontuação probabilística A categoria probabiliística envolve o estudo das respostas dos aluno(as) em situações de tomada de decisões, tais como o sorteio de urnas ou roletas. Na atribuição das probabilidades, a maioria dos itens estavam enfocados na estimação prévia e no raciocínio proporcional. (0 a 29 pontos).
As atividades baseadas nos itens da categoria que Green (Apud Cañizares, 1997) chama de pontuação verbal Por exemplo, a Atividade de Completar Frases:
a) Escreva uma frase que comece com “É muito provável que o Presidente Fernando Henrique Cardoso... “, usando suas próprias palavras para terminá-la.
b) Escreva uma frase que comece com “É improvável que o Presidente Fernando Henrique Cardoso... “, usando suas próprias palavras para terminá-la.
c) Escreva uma frase que termine com “é algo que sucede ao acaso... “, usando suas próprias palavras para começá-la.  não foram analisadas neste artigo pois os alunos manifestaram as considerarem como óbvias. Talvez seus estudos anteriores de Probabilidade e Estatística lhes garantissem o conhecimento do vocabulário específico.

Atividade
Lançamento de tachas/percevejos
Descrição
Solicitamos a cada grupo de alunos que jogasse 20 vezes uma tacha e anotasse quantas vezes ela caísse com a ponta para cima (C) e quantas vezes caísse com a ponta para baixo (B). Na sistematização, em assembléia Temos chamado de “assembléia” aquela aula onde se dialoga com toda a classe, em geral com a coordenação do professor., coletamos os resultados de todos os grupos e procuramos inferir a probabilidade da tacha cair de ponta para baixo e a de cair de ponta para cima.
Objetivo 
Discutir a idéia de probabilidade freqüentista.

A discussão sobre a atividade lançamento de tachas/percevejos foi prejudicada pois os alunos não registraram os resultados de suas jogadas. Provavelmente, concebiam uma aula de Probabilidade e Estatística em outros moldes. Não consideravam a amostra dos experimentos que estariam realizando como importante para estimar a probabilidade de cada um dos dois eventos: cair de ponta para cima e cair de ponta para baixo. 
Demonstraram estranhamento pelo desconhecimento manifestado pela professora sobre a probabilidade em estudo e sobre a necessidade de estimá-la por experimentação. Julgavam que havia equiprobabilidade entre os eventos e que a probabilidade de cada um era ½, parece que a concepção se impunha a priori, revelando o desconhecimento do aspecto da assimetria física do objeto utilizado naquele experimento. Para que a concepção determinista de Matemática dificulta a compreensão da relação diferenciada que o conhecimento estocástico tem com o empírico.

Atividade
Nascimentos em duas maternidades
Descrição
Propusemos aos alunos a seguinte questão: “Sabe-se que a probabilidade de nascer uma menina é aproximadamente igual à de nascer um menino. Em uma cidade há duas maternidades, uma grande e outra pequena. Dos fatos mencionados a seguir algum tem mais probabilidade que outro de ocorrer ou os dois são igualmente prováveis? Fato A: Nascerem 250 ou mais meninas dos primeiros 500 bebês na maternidade grande. Fato B: Nascerem 25 ou mais meninas dos primeiros 50 bebês na maternidade pequena”.
Objetivo 
Com a finalidade de provocar uma reflexão sobre o Teorema do Limite Central, também conhecido como “Lei dos Grandes Números”

Na resolução das atividades Nascimentos em duas maternidades, a concepção clássica de probabilidade se sobrepõe a análise da situação em estudo e dificulta a compreensão dos eventos sucessivos envolvidos na situação. Ou seja, os alunos equivocadamente concluem a equiprobabilidade dos fatos, a partir da representação fracionária e percentual da probabilidade, desconsiderando a relevância do tamanho da amostra.
Aluno: Os dois fatos são igualmente prováveis.
Aluna: Quanto mais eu aumento o conjunto de dados, mais eu aumento a possibilidade; ela tende ao ideal, que seria o limite. Este limite, por exemplo, aqui é 50%. 

A seguir, apresentamos a representação dos dois fatos sugerida e registrada pelos alunos na lousa, associando o número de casos favoráveis pelo total de dados. 
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	Este registro parece ter reforçado a idéia de que os fatos A (nascerem 250 ou mais meninas dos primeiros 500 bebês na maternidade grande.) e B (nascerem 25 ou mais meninas dos primeiros 50 bebês na maternidade pequena.) têm a mesma probabilidade de ocorrer. 
Foi o monitor que questionou a fala da aluna que parecia expressar oralmente a concepção de um dos grupos da classe. Tal questionamento foi complementado pela professora e por outro aluno, este último utilizando a idéia de amostra.
Paulo: O que eu entendi foi o seguinte: qual é o mais provável, acontecer o fato A ou o fato B? Como o fato A tem oportunidades maiores é provável que este dado (250 dentre 500 nascimentos) se aproxime de 50%. Embora os dois cálculos tenham dado 50%, na análise de uma amostra é mais fácil realmente encontrar 50% na amostra maior.
Dione: No fato A, estamos mais próximos da teoria dos grandes números.
Aluno: Na maternidade em que nasceram 500 bebês há uma representatividade muito maior que aquela em que nasceram 50. Se teoricamente eu tenho a probabilidade de ½ , então onde há mais chance é naquela que de 500 nascimentos, 250 são meninas.

O monitor recorreu à idéia de que cada experimento é uma amostra, a professora reforçou a sua argumentação com a Lei dos Grandes Números e houve espaço assim para um aluno, cuja participação também foi importante na discussão de outras atividades, trazer suas concepções a respeito do tema em discussão.  

Atividade
Desejávamos Jogo das cartas “dupla face”
Descrição
As três cartas deste jogo são tais que: uma tem as duas faces da cor X, outra tem as duas faces da cor Y e a terceira tem uma face da cor X e a outra da cor Y; ao ser exibida uma face da carta, com a outra escondida, deve-se apostar na cor do verso.
Objetivo 
Ao propor este jogo tínhamos como objetivo que os alunos, como não o conheciam, utilizassem estratégias intuitivas e que depois pudéssemos sistematizar discutindo o teorema de Bayes.

A discussão sobre o Jogo das cartas DUPLA FACE, possibilitou a emergência de diversas concepções de probabilidade. Pudemos observar que os alunos manifestaram resistência em descrever sua estratégia de aposta. Provavelmente, aguardavam a explicação da estratégia ‘correta’  como ocorre usualmente em aulas de Matemática. Não consideravam possível o diálogo cultural, no qual se partilhasse os diferentes sentidos das idéias estocásticas envolvidas na atividade.
Alguns estudantes declararam estratégias baseadas na intuição:
Aluno: Foi no “chute”!
Aluno: Eu chutei!
Dione: Algumas pessoas afirmaram que fizeram uma aposta aleatória, não estão muito conscientes da intuição que tinham do jogo, mas tinham alguma intuição. Eu acho importante estas pessoas reverem [...] Ele disse que chutou. Este chute tem uma certa intuição da regra do jogo. Pode estar errada, mas é importante estar relacionando isto, principalmente num jogo que é novidade como este. Aí é uma outra coisa, com relação a algumas coisas na matemática, alguns conceitos, temos estudos psicológicos que permitem ver alguns direcionamentos, algumas indicações de trabalho. os estudos sobre o pensamento estatístico, o pensamento aleatório, o pensamento estocástico são muito recentes [...] [Estes estudos] dão muito pouca indicação para a gente de como se forma esta intuição.

Depois de alguma insistência, foram explicitadas cinco estratégias que teriam sido utilizadas para aposta:
1)	“apostar na mesma cor de face que a exibida”  utilizada por oito alunos; 
2)	“apostar sempre em uma única cor”  utilizada por um aluno; 
3)	“apostar na cor diferente daquela exibida”  utilizada por três alunos;
4)	“apostar alternadamente hora na cor X, hora na cor Y”  utilizada por quatro alunos;
5)	“a aposta dependia da cor que fora a certa na jogada anterior”  utilizada por uma aluna.

A aluna que utilizara esta última estratégia faltou no dia da discussão para sabermos se estava mesmo negando a independência dos eventos que se sucediam. Os quatro alunos que utilizaram a estratégia 4 a negaram, supunham que, se havia “dado a cor X” numa jogada, a probabilidade de “dar a cor Y” na jogada seguinte era maior.
Os alunos que utilizaram a estratégia 2 e os que utilizaram a estratégia 3, declararam ter considerado os eventos “dar a cor X” e “dar a cor Y” como eqüiprováveis, desconsiderando o sorteio que havia sido feito para selecionar a carta que era mostrada a cada jogada. Este viés pode ser constatado em suas falas quando justificaram suas estratégias:
Aluno: Se há duas cores, e eu apostar sempre em uma [cor], ganho metade das vezes. [Justificativa para a estratégia 2.]
Aluno: A probabilidade é um meio, pois só pode ser igual ou diferente, então vou ganhar metade das vezes. [Justificativa para a estratégia 3.]
A professora tenta fazer uma explicação baseada no diagrama de árvore de probabilidade A institucionalização do diagrama de árvore, segundo Hernández (2000:56, tradução nossa), se constitui em uma ferramenta útil no cálculo de probabilidades por proporcionar um meio para distinguir entre intersecção de eventos e eventos condicionados, permitindo identificar o evento condicionado o condicionante, e facilita a ordem cronológico em eventos consecutivos (por exemplo, lançamentos sucessivos de uma moeda) ou o esquema de possibilidades para eventos simultâneos (por exemplo, lançamento de varias moedas simultaneamente). Se o número de casos não é muito grande constituem um bom apoio para resolver problemas de Combinatória.:

	1/3         VV       1          V      P(VVV) = 1/3 x 1= 1/3
                                          1/2     V       P(VPP) = 1/3 x ½ = 1/6
                       1/3 
	             VP  
                                        1/2       P        P(VPP) = 1/3 x ½ = 1/6
                        1/3
	                    PP      1     P        P(PPP) = 1/3 x 1 = 1/3
Dione: É pela probabilidade condicional, é por aí mesmo que sai. Só que é o modelo matemático que resolve o nosso problema. Vamos trabalhar com nossa intuição. Gente, eu tenho dois sorteios. O primeiro é o sorteio da carta. Tem a possibilidade de sair vermelho-vermelho, vermelho-pêssego, pêssego-pêssego. Eu tenho 1/3 para cada uma. Vamos pensar. Vou mostrar vermelho, vai ter vermelho aqui, probabilidade 1. Em termos de probabilidade condicional, se sair esta carta a probabilidade é 1 para a face que está escondida ser vermelha. Aqui, se eu jogar esta carta eu tenho a probabilidade ½, pensando na parte que está escondida, ou seja, ½ dela ser vermelha, ½ de ela ser pêssego. E aqui eu tenho 1 a 1 dela ser pêssego. Se as duas faces são pêssegos, a face que está escondida é pêssego. Aqui se uma face é de cada cor, a face que está escondida pode ser vermelha ou pêssego. O primeiro sorteio é da carta e a outra é a face oculta. Agora  e a questão da aposta? Onde é que vai acontecer a aposta da mesma cor? 1/3 vezes 1 é igual a 1/3. Lembra que na probabilidade condicional, eu multiplico uma pela outra? Aqui também tenho 1/3. Então a mesma cor eu tenho 1/3 mais 1/3 que dá 2/3. De ser cor diferente eu tenho 1/3 vezes ½ que é 1/6. Aqui também é 1/6. Logo, 1/6 mais 1/6 dá 1/3 para a aposta na cor diferente.

Mas, parece que a resolução pelo diagrama de árvore de probabilidade não convenceu os alunos, muitos deles manifestaram seu estranhamento após a explicação e manifestam manter sua idéia de que a estratégia 3 é a correta. A professora tenta uma explicação que remeta a experiências anteriores com jogos de cartas, tenta mobilizar a concepção de probabilidade de subjetiva (Godino et al., 1996), como se pode perceber nas falas:
Aluna: Dione, a gente não sabe qual é a primeira cor!
Dione: Não sabe? Ela já veio de um sorteio. É como você me dizer que num jogo de pôquer Jogo de cartas, de origem norte-americana, para duas ou mais pessoas. que eu tenho uma carta visível, ela não foi sorteada. Esta carta que é visível já foi sorteada. A hora que eu ponho as cartas na mesa, elas já foram sorteadas.
Aluna : É na hora que a carta for mostrada é que eu faço a minha aposta.
Dione: Eu sei, com as cartas de pôquer também.  A hora que eu recebo as cinco cartas, que eu já tive os cinco sorteios é aí que você vai fazer sua aposta. Gente, isto que ela está levantando é importante. Não é na aposta que eu faço o sorteio. Cada carta do pôquer, estou pegando o pôquer que é um jogo difícil, cada carta do pôquer que eu recebo, estando ela desconhecida ou não para mim, [eu faço um sorteio]. Acho que vamos ter que fazer um curso de pôquer.

Entretanto as explicações da professora, baseada no diagrama de árvore e a relacionada com o jogo de pôquer, não foram suficientes para convencer todos os alunos de que a estratégia adequada era a de escolher a mesma cor da face mostrada. De um encontro para outro, um aluno questionou sua estratégia, baseada na eqüiprobabilidade dos eventos, e retomou seus estudos de Ensino Médio. Ele fez uma resolução formal na lousa. 
Aluno: Quando eu pensei no ½ eu achei que tinha alguma coisa errada, porque não é como jogar moeda. Aí comecei a pensar: é feito um sorteio aleatório e o que eu vou ver é uma cor. Ao sair essa cor é um outro sorteio, digamos assim. Há três cartões, pega um e quando ela traz para cá [a frente dos demais participantes] é um outro sorteio. Aí está errado, não pode ser ½ porque este valor é referente ao sorteio da moeda Eu achei que só podia dar vermelho ou pêssego, eu vejo uma cor do outro lado só pode ter vermelho ou pêssego, então é ½. Um meio para um e ½ para outro. É um raciocínio errado, incompleto. Fui pensando e até comentei com um colega e aí ele falou assim: não é aquilo que você tinha pensado, pode ter certeza. Aí eu fui ver em probabilidade, revisar algumas coisas, pois já fiz a matéria de probabilidade, mas já faz muito tempo. Eu fui aluno do curso de Estatística e depois de um tempo desisti. Daí voltei a estudar, entrei na Licenciatura de Matemática. Revi a teoria para observar que se tratava de um problema de probabilidade condicional. Mas não é fácil não. A grande maioria das pessoas respondem que é ½, eu acho. Estatística tem muita coisa assim: parece que é uma coisa mas não é.

Na lousa, o aluno fez o seguinte registro: 
P(XY): quero saber
X: tirar o cartão 2 [cartão pêssego-vermelho]
Y: ver a letra V [face vermelha]
P(XY) = file_2.unknown
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A partir do complementar:
Z: tirar o cartão 3 [cartão vermelho-vermelho]
P(ZY) = file_7.unknown
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Ele considerou que só as concepções clássica e subjetiva (Godino et al, 1996), utilizadas nas explicações da professora não eram suficientes para esclarecer a melhor estratégia para apostas no Jogo das cartas DUPLA FACE. Compreendeu a alerta que ela fizera:
Dione: Na hora eu não dei conta de fazer uma explicação bonitinha de fazer a tradução daquele pensamento embaralhado ... Tem que ter uma explicação estatística é uma necessidade estatística da minha cabeça [da professora]. O que eu queria mesmo era uma explicação formal e isto é uma necessidade de matemática. Vocês vão ter um curso de Matemática que leva a este tipo de pensamento que é um pensamento que se eu demonstrar e funcionar eu resolvo qualquer problema com minha estratégia. Com estatística a relação é um pouco diferente entre a situação que eu tenho para resolver e os modelos matemáticos disponíveis para resolver.

e procurou, em seus estudos formais anteriores, a fórmula que resolveria o problema. Parece que aquele aluno tentou partilhar com seus colegas do Curso de Licenciatura em  Matemática uma concepção formal.
Basicamente, o que nos levou a gravar nossas atividades com esta classe foi o desejo de contribuir com o ensino e a aprendizagem de Estocástica, a partir da investigação da situação real de sala de aula. Sendo assim gostaríamos de finalizar este texto destacando alguns aspectos deste ensino/aprendizagem que se relacionam às concepções de probabilidade – clássica, freqüentista, subjetiva e axiomática ou formal.
É importante que o aluno(a) mobilize diferentes concepções de probabilidade no estudo das situações-problema pois elas, além de não serem exclusivas, têm sua adequação determinada pela natureza do problema. Sendo assim, a flexibilidade em transitar nas diferentes concepções adquire relevância, pois possibilita a tomada de decisão sobre a adequação da concepção de probabilidade à resolução daquela atividade, considerando as características do contexto no qual a situação-problema está inserida.
Nesta perspectiva, se estivermos nos referindo à Escola Básica, o dispor desta flexibilidade aumenta de importância quando nos referimos à formação do professor – principalmente de Matemática. A possibilidade de adequação de diferentes concepções à solução de uma situação-problema nos parece própria dos estudos estocásticos e, de certa forma, vai de encontro ao determinismo vigente nas outras aulas que os alunos dos cursos de Matemática têm, às vezes incluindo as próprias aulas de Estatística e de Probabilidade.
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