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Probabilidade Elementar: Novos Conceitos 
 
Vamos começar com algumas definições: 

Experimento: Qualquer processo ou ação bem definida que tenha um conjunto de resultados 

possíveis. 

Exemplos: 

1) Lançamento de um dado; 

2) Verificar se a placa-mãe de um microcomputador pifa nos primeiros seis meses de uso; 

3) Processo de privatização de um banco público sendo cobiçado por vários bancos privados. 

Espaço Amostral: Conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. 

Exemplos: 

1) Lançamento do dado: {1, 2, 3, 4, 5, 6}; 

2) Placa-mãe pifar nos primeiros seis meses: {sim, não}; 

3) Banco privado que compra o banco público: {Bradesco; Itaú; Unibanco; HSBC; ABN Amro; 

Santander; Citibank}. 

Evento: Resultado específico do experimento, ou uma coleção deles. 

Exemplos:  

1) Obter o valor 6 ao lançar um dado; 

2) Obter a soma 9 ao lançar dois dados (note que o espaço amostral para este caso é diferente do de 

apenas um dado lançado); 

3) Placa-mãe quebrar depois de seis meses de uso; 

4) Compra do banco público pelo HSBC;  

Probabilidade: Função P definida sobre o espaço amostral que atribui a cada evento A do espaço 

amostral um valor P(A) no intervalo [0,1] tal que a soma das probabilidades de todos os eventos do 

espaço amostral seja igual a 1. 

 

Existem três diferentes maneiras de se definir como obter o valor da probabilidade de um evento. 

Na aula anterior usamos apenas uma delas, que é a chamada definição freqüentista do conceito de 

probabilidade. 
 

Definição freqüentista ou empírica de probabilidade: 

Se pudermos repetir (ou observar) um experimento um grande número de vezes e registrarmos 

quantas vezes um evento A ocorre, então: 
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oexperiment do repetições de  totalNúmero
ocorreA  que em  vezesde Número)( =AP . 

 

Uma outra maneira de se definir probabilidade é a seguinte. 

 

Definição clássica ou a priori de probabilidade: 

Se um experimento tiver N possíveis resultados, todos diferentes (mutuamente exclusivos) e 

igualmente prováveis, e se um evento A puder ocorrer em S das N diferentes maneiras, então: 

 

N
SAP ==

oexperiment do resultados possíveis de  totalNúmero
ocorrer podeA  como maneiras de Número)( . 

 

Considerando apenas estas duas definições de probabilidade, vemos que há uma diferença 

fundamental entre elas: a primeira requer que um experimento seja realizado um grande número de 

vezes para que se possa calcular a probabilidade de um evento. Já a segunda não necessita da 

realização de qualquer experimento. Basta que consigamos calcular de quantas maneiras possíveis 

um dado evento A pode ocorrer em N repetições de um experimento. 

 

A definição clássica é chamada a priori porque não exige que se faça um experimento real para que 

as probabilidades sejam calculadas. Ela, no entanto, requer que os possíveis eventos sejam 

equiprováveis, o que nem sempre é verdade.  

 

Por exemplo, dos três exemplos de experimento dados (lançamento de um dado, placa-mãe pifar e 

banco privado comprar banco público), ela só poderia ser aplicada ao primeiro, que é o único cujos 

possíveis resultados podem ser considerados, a priori, como equiprováveis. Por exemplo, supondo 

que um dado não é viciado, a probabilidade de tirarmos um 6 ao lançá-lo é, pela definição clássica: 

 

6
1

oexperiment do resultados possíveis de  totalNúmero
ocorrer pode 6 como maneiras de Número)6( ==P . 

 

Um outro problema com a definição clássica de probabilidade é que, em muitos casos práticos, é 

bastante complicado calcular de quantas maneiras diferentes um dado evento pode ocorrer. 

 

Em aplicações práticas, costuma-se usar a definição freqüentista de probabilidade, que é a que foi 

usada na aula anterior. Como ela está baseada na repetição de um experimento por um grande 
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número de vezes, ela não requer que os possíveis resultados sejam igualmente prováveis. A 

probabilidade de um evento “virá”, empiricamente, após a repetição do experimento por N vezes. 
 

Quando se usa a definição freqüentista para o cálculo da probabilidade de um evento no caso em 

que os resultados possíveis são igualmente prováveis (como o do dado não viciado, por exemplo), o 

que se espera é que, após um grande número de repetições, o valor de P(A) obtido pelo método 

empírico se aproxime do valor de P(A) previsto pela definição a priori.  

 

Quando lançamos um dado não viciado 60 vezes, não vamos obter o valor 3 em exatamente 10 

delas. Iremos obtê-lo em um número diferente de vezes, que pode ser maior ou menor que 10. Já se 

lançarmos um dado 6000 vezes, ainda não vamos obter o 3 em exatamente 1000 delas, mas o 

número de vezes em que o 3 sairá, dividido por 6000, deverá estar mais próximo de 1/6 do que o 

número de vezes em que o 3 saiu em 60 lançamentos dividido por 60. Esta propriedade constitui a 

chamada lei dos grandes números. 

 

Lei dos Grandes Números: Se se repete um experimento cujos resultados possíveis são 

equiprováveis por um número muito grande de vezes, a probabilidade de se obter o evento A dada 

pela definição freqüentista se aproxima da probabilidade dada pela definição clássica. 

 
A imposição de que os eventos sejam igualmente prováveis é fundamental para que esta lei seja 

observada. Por exemplo, o zoólogo inglês Walter F. R. Weldon lançou um dado 49.152 vezes e 

obteve os valores 4, 5 ou 6 em 25.145 vezes (um número maior que 24.576, a metade do número de 

lançamentos). Isto sugere que o dado era viciado. 

 

Voltando aos três exemplos de experimento dados no início da aula, vemos que a definição clássica 

de probabilidade se aplica bem ao problema do lançamento do dado, mas encontra dificuldades em 

tratar os problemas da placa-mãe e da privatização do banco público, pois os eventos possíveis não 

são igualmente prováveis. 

 

A definição freqüentista pode ser usada para o cálculo das probabilidades nos problemas do 

lançamento do dado e da placa-mãe, porém ela não pode ser aplicada ao caso da privatização do 

banco. 

 

Pode-se lançar um dado um número enorme de vezes para se calcular a probabilidade de sair um 4: 
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dado do slançamento de  totalNúmero
ocorreu 4 o que em  vezesde Número)4( =P . 

 

Pode-se também fabricar um grande número de placas-mãe, todas iguais, colocá-las em 

funcionamento em microcomputadores e esperar seis meses para ver quantas delas pifam dentro 

desse período. A probabilidade de uma placa-mãe pifar nos primeiros seis meses de uso será: 
 

produzidas mãe-placas de  totalNúmero
meses seis empifou  mãe-placa uma que em  vezesde Número)pifar( =P  

 

É assim que as indústrias fazem para calcular as probabilidades de tempo de duração dos seus 

produtos (e determinar períodos de garantia dentro dos quais poucos produtos apresentem 

problemas J). 
 

No entanto, não se pode repetir o leilão de privatização de um banco mais de uma vez para ver em 

quantas delas o banco A faz a compra, em quantas delas o banco B faz a compra etc. O leilão de 

privatização de um banco é um evento único, cujos resultados possíveis não são equiprováveis. 
 

Uma terceira maneira de se conceituar probabilidade é a seguinte: 
 

Definição subjetiva de probabilidade: 

A probabilidade de que um evento A ocorra como resultado de um dado experimento reflete o grau 

de crença na ocorrência de A. 

 

Esta definição, embora possa parecer muito vaga e subjetiva (mas este é o nome dela!), é 

considerada por muitos estatísticos como a mais adequada de todas.  

 

A definição subjetiva assume que a atribuição de uma probabilidade (um número) à ocorrência de 

um evento sobre o qual não se tem 100% de certeza é algo que, no fundo, depende da nossa 

ignorância sobre ele e do que “achamos” que possa acontecer em função de eventos similares no 

passado e do estado atual das variáveis que julgamos ter algum envolvimento com a ocorrência do 

evento. 

 

A definição subjetiva de probabilidade é a única das três que pode ser aplicada a todos os exemplos 

dados, inclusive ao da privatização do banco. Na verdade, ela pode ser aplicada a qualquer 

experimento possível ou imaginável.  
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Note que, embora ela se baseie na opinião pessoal de alguém sobre um dado fenômeno, ela ainda é 

uma definição de probabilidade, ou seja, a probabilidade dada subjetivamente para a ocorrência de 

um evento deve ser um número maior que e a soma das probabilidades atribuídas a todos os eventos 

diferentes possíveis deve ser igual a 1. 
 

Em princípio, a definição subjetiva de probabilidade parece ter pouca utilidade prática quando 

comparada com as definições clássica e freqüentista. Pelo menos estas duas últimas definições nos 

dão regras claras sobre como calcular probabilidades. Já a definição de probabilidade como um 

“grau de crença” parece ser muito vaga para ter alguma utilidade (não-científica, diriam alguns).  

 

No entanto, existe uma ferramenta da teoria das probabilidades, a chamada de regra de Bayes, que 

permite a construção de todo um ramo da Teoria das Probabilidades, com regras e procedimentos 

bastante sólidos do ponto de vista matemático, baseado na definição subjetiva de probabilidade. 

Este ramo é a chamada Inferência Bayesiana, que se transformou nos anos recentes em uma das 

principais áreas de pesquisa em estatística e suas aplicações. Não vamos tratar da inferência 

bayesiana aqui, mas vamos apresentar a regra de Bayes em uma das próximas aulas e dar alguns 

exemplos de sua utilização. 
 


