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Objetivos
1. Apresentar uma aplicação elaborada e
curiosa do cálculo de probabilidade.
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Série
Rádio Cangália
Conteúdos
Contagem, Probabilidade.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Apresentar uma aplicação
elaborada e curiosa do cálculo
de probabilidade.

Sinopse
O programa apresenta o cálculo
para a melhor escolha de um
parceiro, de uma parceira ou de
um empregado. A teoria é fácil
de entender. Colocar em prática
nem sempre.
Material relacionado
Vídeos: Coisas do amor, Coisas
de passarinho, Uma aventura
RPG, Música quase por acaso;
Áudios: Nós e laços, Genoma,
Exoplanetas;
Experimento: De quantas
maneiras posso passar o meu
cadarço;
Software:Explorando do jogo do
máximo.
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Introdução
Sobre a série
A série Rádio Cangália apresenta programas descontraídos de
variedades que usualmente abordam uma informação ou notícia de
conhecimentos gerais, com comentários de um professor de
matemática. Os temas não são tratados em profundidade, mas
oferecem oportunidade de o professor trabalhar assuntos
interdisciplinares em sala de aula ou em atividades extraclasse. O
programa pode trazer também uma piada ou uma frase célebre, sem
preocupações maiores além de oferecer motivos de discussão em
torno de um conteúdo e reforçar a descontração.

Sobre o programa
Usar a matemática para escolher o cônjuge?
Em 1997, o Dr Peter Todd do Instituto Max Planck de Munique
apresentou uma estratégia de escolha otimizada de parceiros em uma
conferência da Sociedade Britânica de Psicologia. A estratégia ficou
conhecida como a regra dos 37%.
Vamos fazer uma analogia mais simples. Um empresário precisa
escolher um novo funcionário de uma pilha de muitos candidatos. Para
isso cada candidato é convocado, entrevistado e o empresário deve
dizer se o candidato será contratado ou não. Se não for contratado o
empresário convoca outro candidato para a entrevista.
O Dr. Todd defendeu, com argumentos probabilísticos, a estratégia
que o empresário deve entrevistar, avaliar e dispensar 37% dos
primeiros candidatos convocados aleatoriamente.
Depois disto
escolher o primeiro candidato que seja melhor que os avaliados até
então. Dessa forma o empresário tem as melhores chances de
contratar o melhor funcionário sem precisar queimar todas as
entrevistas.
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Essa estratégia poderia ser utilizada para escolher o melhor parceiro,
esposo ou esposa. No entanto, muitas hipóteses devem ser feitas e é
preciso ser muito objetivo. Primeiro, devemos “saber” quantos
parceiros candidatos teremos à disposição. A estratégia prevê um
número fixo de antemão. Devemos também imaginar hipoteticamente
que cada possível parceiro possa ser colocado em uma lista
diferenciada, de menor preferência para a maior preferência.
Vamos considerar que você teria três candidatos(as) com as
preferências 1, 2 e 3 (primeira, segunda e terceira). Esses candidatos
apareceriam na sua vida de solteiro em qualquer ordem. São três
permutações, isto é, seis possibilidades de ordem. Se você se casasse
com o primeiro namorado (e assim jamais namoraria os demais
hipotéticos), você teria duas sequências hipotéticas de namorados:
• 1, 2, 3 ou
• 1, 3, 2
que dariam o melhor marido logo no primeiro namorado.
Se você se casasse com o melhor namorado a partir do segundo (e
assim teria avaliado e dispensado um namorado), você teria três
sequencias de namorados:
• 2, 1, 3 ou
• 2, 3, 1 ou
• 3, 1, 2
que dariam o melhor marido (primeira preferência).
UPDATE: No áudio e em uma versão anterior desse Guia consideramos
a sequência 3, 2, 1 também. No entanto essa opção não deveria ser
contada para ter o melhor marido (primeira preferência), uma vez que
o segundo namorado foi melhor do que o primeiro e assim seria o
cônjuge escolhido. 1

Agradecemos o Prof. Anderson Oliveira pela correção em redação anterior
desse Guia do Professor. Em 30/Set/2012 por e-mail.

1

ÁUDIO
37% Namorados 4/14

E se você deixasse pra escolher o marido só no último e terceiro
namorado, você teria duas sequencias de namorados
• 3, 2, 1 ou
• 2, 3, 1
que dariam o melhor marido (primeira preferência).
Nesse caso de 3 namorados, é melhor casar com o melhor namorado
depois do primeiro, pois você tem três chances nas seis possíveis
sequencias dos três namorados de encontrar o melhor marido. Isto
quer dizer 3 em 6 ou 50% de chances de sucesso. O preço foi
dispensar pelo menos um namorado dos 3 possíveis. Se você casasse
com o primeiro, ou deixasse para casar com o último namorado, as
chances de encontrar o melhor marido seria dois em seis, isto é,
pouco mais que 33% de chances de sucesso em cada caso.
Se você tivesse 4 hipotéticos namorados, vai perceber que a melhor
estratégia também é casar com o melhor namorado após o primeiro
dispensado com chances de 11/24 de sucesso, isto é, quase 46%,
sendo que casar com o primeiro ou o quarto namorado dariam 25% de
chances e finalmente, o casamento depois do segundo namorado
daria quase 42% de melhor escolha.
A análise pode ser feita exaustivamente para 5 hipotéticos namorados
e diria que as melhores chances para obter o melhor marido seria o
casamento depois do segundo namorado.
A regra dos 37% diz que, se você tivesse 100 namorados, as melhores
chances para se casar com o melhor namorado seria obtida depois de
dispensar 37 namorados e a partir daí se casar com o primeiro
namorado que aparecer e que seja melhor que os 37 namorados
dispensados.
O grande problema dessa situação não é a matemática das
probabilidades e sim fazer uma lista de preferências completamente
objetiva e comparativa, mesmo hipoteticamente. Sem contar que não
sabemos quantos namorados teríamos à disposição como candidato.
Mais uma vez, a matemática é a parte mais fácil desse problema!

ÁUDIO
37% Namorados 5/14

O programa foi desenvolvido a partir das seguintes falas:
•

[em tom galanteador] Olá, olá, pessoal.

• Olá, professor!
• [tom galanteador] Vamos aqui dar início a minha, a sua, a nossa
Rádio Cangalha.
• Hum, mas quanto charme, Henrique.
• É que hoje o tema é inspirador, enriquecedor, enlouquecedor...
• An? Chama aí o tema então.
• O tema de hoje é [mais pausadamente]: A escolha do cônjuge
através da matemática.
• E eu que achei que homem não gostava de casamento...
• Não, não, Ivone, estamos falando aqui de escolha de parceiro e não
de aprisionamento, digo, casamento.
• Ah, então você não notou a palavra “cônjuge”.
• Notei, mas, ahn, o assunto é bom, romance, magia...
• [ironia] Uh, bem bom mesmo. Mas, vamos em frente, não é
professor?
• Olá a todos. Devo concordar com o Henrique, o tema de hoje é
realmente bom.
• Homens!
• Vamos tratar da regra dos trinta e sete por cento.
• Parece que a Ivoninha ficou meio triste com esse tema.
• [fingindo não ter ouvido Henrique] Como é professor? Regra dos
trinta e sete por cento?
• Isso mesmo. Uma estratégia otimizada de escolha de parceiros que
foi tratada pelo doutor Peter Todd em mil novecentos e noventa e
sete.
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• Calma aí, método de otimização de escolha de parceiros! Conta
mais!
• Acho que agora ela começou a se empolgar. Vida de
• solteirona... deve ser difícil.
• Fique quieto, Henrique, deixe o professor continuar.
• Primeiramente farei uma analogia com uma empresa.
• Hum, continue.
• Ficar pra titia...
• Imagine que uma empresa quer contratar um novo funcionário
numa pilha de vários candidatos.
• [brava]Você não tá comparando as mulheres com pilhas, está???
• Não, não, longe disso, preste atenção.
• Vamos, deixe ele continuar.
• Assim, cada candidato é chamado por vez, faz a entrevista e já sai
sabendo se será contratado ou não. Se não for, outro deve vir e
fazer o mesmo procedimento.
• Certo.
• Entendi, mas empresário vai contratar um único funcionário, certo?
• Certo. O doutor Todd defendeu, com argumentos probabilísticos, a
estratégia de que a empresa deve entrevistar, avaliar e dispensar
37% dos candidatos convocados de maneira aleatória.
• O que?
• Que ótimo!
• E, depois disso, escolher o primeiro candidato que seja melhor que
os avaliados até então. Dessa forma, o empresário tem as melhores
chances de contratar o melhor funcionário.
• Ah, entrevistar todas [se corrige] todos seria legal também.
• Essa estratégia poderia ser utilizada para escolher o melhor
parceiro também.
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• Hum??? Dispensar 37%? Ia ser fácil, esses homenzinhos que não
querem nada com nada.
• Barulho de quebra de vidro 2’’
• Não é bem assim, Ivone, nesse caso, seriam precisas muitas
hipóteses

e

organização.

Primeiro,

devemos

imaginar

hipoteticamente que cada possível esposo ou esposa possa ser
colocado em uma lista diferenciada, de menor preferência para
maior preferência.
• [pensando alto] Aninha, Gabi, Ju...
• Calma aí, vamos parar a explicação por hora, porque pode ser
preciso muito raciocínio e o intervalo vem aí.
• [continua pensando alto] Fer, Amandinha...
• [brava] Quer chamar a vinheta, Henrique?
• [de supetão] Ah, claro. A gente volta já já, tá bom, gente?
• Sem dar mole e sem perder tempo, a Rádio Cangalha tá de
• volta. Vamos direto para a explicação do queridíssimo professor
Leumas sobre a regra dos trinta e sete por cento.
• Você dizia sobre colocar os possíveis parceiros numa lista de
• menor preferência para maior.
• Isso mesmo, Ivone. É uma lista hipotética que inclui até os
namorados que nem apareceram. Depois disso, você deve saber,
ou estimar, a quantidade total de namorados ou namoradas ao
longo de sua vida de solteiro.
• Aí ficou difícil
• Então, você faz um lista com as permutações dos candidatos.
• Permutações?
• Isso, você realiza trocas de posições entre os candidatos. Assim,
vamos dizer que você tenha três candidatos.
• Ainda bem que é só uma suposição, só três?
ÁUDIO
37% Namorados 8/14

• Você tá muito saidinho hoje, Henrique, deixe o professor. Ô,
chatice!
• Você brava é um charme.
• Dizem que quem muito diz nada faz, né, Henrique. Mas, vamos
continuar. Vamos considerar que os três candidatos teriam as
preferências primeira, segunda e terceira e que eles tenham
aparecido na sua vida em qualquer ordem. São seis permutações,
certo?
• Isso, são seis possibilidades de ordem.
• Exato. Logo, se você se casasse com o primeiro/primeira
namorado/namorada você teria duas sequências hipotéticas de
namorados: primeiro, segundo e terceiro ou primeiro, terceiro e
segundo que dariam o melhor marido logo no primeiro namorado.
• Céus! Casar com a primeira namorada?
• Deixe eu continuar. Se, no entanto, você se casasse com o melhor
namorado a partir do segundo...
• Esquecendo o primeiro amor
• ...você teria quatro sequências de namorados: segundo,
• primeiro, terceiro; segundo, terceiro, primeiro; terceiro, segundo,
primeiro ou terceiro, primeiro segundo que dariam o melhor
marido.
• É melhor anotar no papel. E se fosse para deixar pra escolher o
marido no terceiro namorado?
• Então você também teria duas sequências de namorados: terceiro,
primeiro e segundo ou terceiro, segundo e primeiro.
• Nesse caso de três namorados, é melhor casar com o melhor
namorado depois do primeiro, pois você terá quatro chances nas
seis possíveis sequências dos namorados de encontrar o melhor
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marido. Isso quer dizer, quatro em seis, ou mais de sessenta e seis
por cento de chances de sucesso.
• E ainda assim não é garantido.
• Agora, se você casasse com o primeiro ou deixasse para casar com
o último namorado, as chances de encontrar o melhor marido seria
dois em seis, ou seja, pouco mais de trinta e três por cento de
chances de sucesso em cada caso.
• E, se, fossem quatro namorados ou namoradas?
•

Então você teria que a melhor coisa também seria dispensar

• o primeiro, pois as chances seriam de onze em vinte e quatro de
sucesso.
• Ou seja, quarenta e seis por cento.
• Exato, enquanto que se casando com o primeiro ou quarto seriam
vinte e cinco por cento de chance de sucesso.
• Viu? Você tem que esquecer aquele cara, o primeiro não tem que
ser o último.
• [voz chorosa] Ai, aí, já entendi a lição. Vamos pra frase célebre
agora, vamos?
• Bora sacudir os ânimos e ir pra frase célebre!
• A frase de hoje é do, famosíssimo filósofo e matemático grego,
Platão.
• E ela diz:
• “Tente mover o mundo – o primeiro passo será mover a si
• mesmo”.
• É, gente, que climão. Mas, peraí, tem uma coisa que ainda não
entendi, professor.
• Pois fale, Ivone.
• Por que a estratégia chama-se “regra dos trinta e sete por cento”?
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• Ah, claro, como ia me esquecer? A regra dos 37% diz que, se você
tivesse cem namoradas ou namorados, as melhores chances para
se casar com o melhor namorado seria obtida depois de dispensar
trinta e sete namorados a a partir daí se casar com o primeiro
namorado ou namorada que aparecer que seja melhor que os trinta
e sete dispensados.
• Olha só, não fique triste, Ivone, falta pouco para eu chegar aos
trinta e sete.
• E o que isso tem?
• Ah, isso tem que daí eu vou poder escolher alguém melhor que as
trinta e sete dispensadas, né...
• [nervoso] O grande problema aqui nem é o matemático de
probabilidades,

mas

fazer

uma

lista

de

preferências

completamente objetiva e comparativa mesmo que hipotética.
Além de não sabermos quantos namorados teríamos a disposição
como candidatos.
• Ivone, eu sou um garantido na sua lista. E nem sou o primeiro, olha
as chances de sucesso aumentando, hein?
• [seca] Depois da sua trigésima sétima a gente conversa, tá?
• Então não é bom perder tempo. Já não tá na hora do fim do
programa?
• É, é, tá chegando ao fim mesmo.
• Era isso por hoje: probabilidades, permutações e a regra dos trinte
e sete por cento. Tchau, tchau!
• Tchau, alunos. Obrigada, professor. E até mais!
• Tchau para todos e que as chances de sucesso sejam bem
aproveitadas com responsabilidade e amor.
• Ai, que lindo, professor!
• [com ciúmes] É, é, agora acabou, tchau!
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Sugestões de atividades
Antes da execução
Fazer uma revisão dos princípios de contagem e de probabilidade.

Durante a execução
Escreva no quadro os nomes e os dados numéricos mencionados no
programa à medida que eles forem falados.

Depois da execução
Refazer os cálculos para o caso de três e quatros namorados. Enfatizar
o procedimento sistemático de contagem.
Vamos supor que os quatro namorados sejam classificados de 1 (o
melhor) a 4 (o pior).
São 4! = 4×3×2×1 = 24 permutações que vão aparecer em ordem
“cronológica” na vida (hipotética) de solteira:
[1,2,3,4],
[2,1,4,3],
[3,2,1,4],
[4,2,3,1],

[1,2,4,3], [1,3,2,4], [1,3,4,2], [1,4,2,3], [1,4,3,2], [2,1,3,4],
[2,3,1,4], [2,3,4,1], [2,4,1,3], [2,4,3,1], [3,1,2,4], [3,1,4,2],
[3,2,4,1], [3,4,1,2], [3,4,2,1], [4,1,2,3], [4,1,3,2], [4,2,1,3],
[4,3,1,2], [4,3,2,1].

Se você quiser se casar com o primeiro namorado, isto é, não
descartar nenhum candidato, podemos observar que o melhor marido
aparece na primeira colocação em 6 casos – o que era de se esperar
pois são 3!.
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Se você descartar o primeiro candidato e depois desses, se casar com
o melhor que aparecer, você deve contar todos os casos em que o
número 1 aparece na segunda, terceira e quarta posições, mas não na
primeira e descartar aqueles casos que os candidatos seguintes sejam
melhores do que o primeiro, mas não seja o melhor. São 11 casos, a
saber:
[2,1,3,4], [2,1,4,3], [2,3,1,4], [2,3,4,1], [2,4,1,3], [2,4,3,1], [3,1,2,4],
[3,1,4,2], [3,4,1,2], [4,1,2,3], [4,1,3,2].
Discutir cada caso com os alunos. Por exemplo, se o primeiro
candidato que aparece é o número 2, todas as outras permutações
devem ser contatadas, pois você vai encontrar aquele que é melhor
que o número 2, isto é, o número 1. Mas se o primeiro candidato que
aparece na vida de solteira é o número 3 (o penúltimo pior), então não
devemos contar os casos em que o número 2 aparece em segundo
lugar, pois ao escolher o segundo melhor parceiro, vai perder a chance
de encontrar o melhor esposo logo em seguida. Por isso descartamos
também os quatro casos em que o pior candidato aparece em primeiro
lugar, isto é, nesse caso, não seria bom casar-se com o candidato 3,
nem 2, pois apesar de serem melhores que o candidato 4, não é o
melhor.
Vamos ao caso de descartar dois namorados e casar-se com o melhor
namorado que surgir depois. Pra contar esse casos, o melhor
candidato deve aparecer na terceira ou quarta posições, mas devemos
descartar aqueles casos enganosos como discutido acima.
Agora teremos 10 casos, a saber:
[2,3,1,4], [2,3,4,1], [2,4,1,3], [2,4,3,1], [3,2,1,4], [3,2,4,1], [3,4,1,2],
[4,2,1,3], [4,2,3,1], [4,3,1,2].
Finalmente o caso de esperar até o último candidato tem 6
possibilidades – como era de se esperar pois a última colocação é do
número 1 e as primeiras três colocações têm 3! Permutações.
Fazendo então a análise de contagem, vemos que a melhor estratégia
é descartar o primeiro namorado e casar-se com o melhor que surgir
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depois com as chances de 11/24 de encontrar o melhor esposo
possível.
Usando procedimentos semelhantes, mas bem mais exaustivos e
elaborados, os matemáticos calcularam a seguinte tabela:

Onde N é o numero total e fixo de candidatos e M-1 é o número de
candidatos avaliados e descartados para então fazer a escolha a partir
do M-ésimo melhor candidato que aparecer. Por exemplo, se existirem
16 candidatos, a melhor estratégia é namorar 6 candidatos e depois
escolher o melhor que surgir a partir do sétimo.
É curioso que essa estratégia tem um limite aproximado para grandes
!
!
valores de N que é dado por ! ≅ ! ≅ 0,37 onde e é o número irracional
de Euler. Por essa razão, essa estratégia é chamada de regra dos 37%.
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