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O Andar do Bêbado: Como o acaso determina nossas vidas é o quarto livro do 

físico Leonard Mlodinow, 63, foi publicado em 2008 pela editora Pantheon Books nos 

Estados Unidos da América e sua versão em português lançada em 2009 pela editora 

Jorge Zahar com tradução de Diego Alfaro. O título do livro faz uma analogia ao 

movimento aleatório de alguém embriagado, e essa aleatoriedade que é o principal objeto 

de análise da obra. 

Nós, seres humanos, temos a tendência de procurar padrões e causas definidas dos 

eventos que ocorrem em nossa volta, a má interpretação desses eventos podem levar a 

grandes ou pequenas consequências negativas. O livro apresenta o papel do acaso no 

mundo a partir de exemplos e ferramentas estatísticas, além de mostrar como o acaso, 

embora seus princípios básicos surjam da lógica cotidiana, muitas das consequências 

desses princípios se mostram contra intuitivas. 

No primeiro capítulo Mlodinow apresenta um fenômeno chamado regressão à 

média, estudado pelo ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002, Daniel 

Kahneman. Exemplificado pelo caso dos instrutores de voo da Aeronáutica israelense, 

que notaram que a recompensa por comportamentos positivos era seguida por um 

desempenho pior e que a punição por manobras mal executadas era seguida por um 

desempenho melhor na tentativa seguinte, isso se contrariava com estudos feitos com 

animais que concluíram que a estratégia de recompensa após um comportamento positivo 

era mais eficaz.  

O fenômeno presenciado pelos instrutores pode ser explicado pela regressão à 

média, que se baseia na tese de que em qualquer série de eventos aleatórios, há uma 

grande probabilidade de que um evento extraordinário seja seguido por um evento 

corriqueiro. Então se um piloto fizer um pouso excepcionalmente bom, acima de seu 

desempenho normal, há uma grande probabilidade de que no dia seguinte ele faça um 

pouso que se assemelha com o desempenho normal, ou seja, ele piore. Analogamente, se 

o piloto fizer um pouso excepcionalmente mal, há uma grande possibilidade de que seu 

desempenho melhore no dia seguinte, tendo pouca relação com o feedback de seus 

instrutores. 

Este caso nos mostra como a relação entre ações e resultados não é tão direta como 

gostaríamos de acreditar, pois geralmente subestimamos os efeitos da aleatoriedade. 

Outro caso apresentado neste capítulo é o do jogador de beisebol Roger Maris, que apesar 

de não apresentar desempenho muito excelente em sua carreira, em 1961, quebrou o 

recorde de home runs em uma temporada, estabelecido por Babe Ruth em 1927, e após 

esse ano não teve um desempenho semelhante. Este caso foi apresentado para ilustrar 

como feitos extraordinários podem ocorrer sem causas extraordinárias, e como a 

aleatoriedade pode afetar o resultado de um evento. 

No segundo capítulo o autor apresenta três leis que acredita formar grande parte 

da base da probabilidade. A primeira lei que é apresentada é: a probabilidade de que dois 

eventos ocorram nunca pode ser maior que a probabilidade de cada evento ocorra 

individualmente. A partir de pesquisas de Kahneman foi concluído que se os detalhes que 

recebemos se adequarem à imagem mental que temos de alguma coisa, então, quanto 

maior o número de detalhes numa situação, mais real ela parecerá, e, portanto, 

consideramos que será mais provável, embora que ao acrescentarmos qualquer detalhe 

que não temos certeza torna uma situação menos provável. Isso pode ser ilustrado quando 

mentimos, queremos tornar a situação o mais real possível e, portanto, temos a sensação 

de que devemos acrescentar o máximo possível de detalhes sobre a nossa mentira, o que 

contra a nossa intuição a torna menos provável.  

 



A segunda lei: se dois eventos A e B, forem independentes, a probabilidade de que 

A e B ocorram é igual ao produto de suas probabilidades individuais. Apesar de ser uma 

lei simples nós temos a dificuldade de identificar um detalhe dessa lei nas situações que 

ocorrem em nossa volta, esse detalhe é a condição de que os eventos A e B são 

independentes.  

Porém há situações que as probabilidades devem ser somadas, o que nos leva à 

terceira lei: se um evento pode ter diferentes resultados possíveis, A, B, C e assim por 

diante, a possibilidade de que A ou B ocorram é igual a soma das probabilidades 

individuais de A e B, e a soma de todos os resultados possíveis (A, B, C e assim por 

diante) é igual a 100%. Um exemplo de mal uso dessa lei apresentado pelo autor ocorria 

na Roma antiga, onde duas meias provas constituíam uma prova plena, ou seja duas meias 

provas equivalem a uma certeza absoluta. 

Essas três leis quando aplicadas adequadamente podem nos ajudar a compreender 

o funcionamento das coisas a nosso redor, porém como ilustrado anteriormente nem 

sempre a utilizamos corretamente. 

No terceiro capítulo o autor apresenta a história de Gerolamo Cardano, autor de O 

livro dos jogos de azar, primeiro livro na história a tratar da teoria da aleatoriedade. Neste 

livro era incorporado uma regra que hoje é expressa da seguinte maneira: suponha que 

um processo aleatório tenha muitos resultados igualmente prováveis, alguns favoráveis, 

outros desfavoráveis. A probabilidade de obtermos um resultado favorável é igual à 

proporção entre os resultados favoráveis e o total de resultados. O conjunto de todos os 

resultados possíveis é chamado espaço amostral.  Regra que chamamos de Lei do Espaço 

Amostral.  

A partir dessa lei Mlodinow resolve com pensamento lógico um problema muito 

famoso: o problema de Monty Hall. Que se baseia num jogo em um programa de TV, e 

você precisa escolher uma entre três portas: por trás de uma está um carro, e nas duas 

outras, cabras. Você escolhe uma delas – digamos, a número 1 – e o apresentador (que 

sabe o que está por trás de cada uma delas) abre outra porta – digamos a número 3 – que 

tem uma cabra por trás. Você então tem a opção de continuar com a que escolheu, ou 

mudar para a outra. Mlodinow, então, mostra que a melhor estratégia é mudar de porta. 

Um dos grandes problemas que surge na teoria da aleatoriedade é a determinação 

da quantidade de possibilidade de determinadas situações, esse problema pode ser sanado 

com a invenção gráfica empregada por Blaise Pascal, chamada de triângulo de Pascal.  

No quarto capítulo são apresentadas duas das principais contribuições de Pascal para o 

estudo da aleatoriedade: suas ideias sobre a contagem e com o conceito de esperança 

matemática.  

O quinto capítulo tem o foco direcionado as leis dos grandes e pequenos números. 

A Lei dos Grandes Números foi concebida por Jakob Bernoulli e trata de como os 

resultados refletem as probabilidades subjacentes quando fazemos um grande número de 

observações, esta lei nos diz que é possível obter um número de provas suficientes a ponto 

de se ter quase certeza da probabilidade de um evento, assim como determinar o número 

de provas suficientes para encontrarmos nossos objetivos de confiança e precisão. 

Já a Lei do Pequenos Números, foi concebida por Kahneman como um nome 

sarcástico de descrever a concepção equivocada de que uma amostra pequena reflete 

precisamente as probabilidades subjacentes, ou seja, a nossa tentativa equivocada de 

aplicarmos a lei dos grandes números quando nossa amostra não é tão grande. 

No sexto capítulo é apresentada a ideia de probabilidade condicional, o fato de 

que a probabilidade de um evento pode ser condicionada por outro evento. Isso é 

exemplificado pela pergunta: numa família com duas crianças, qual a probabilidade, se 

uma delas for uma menina chamada Flórida, de que ambas sejam meninas? Aqueles 



conhecedores do básico de probabilidade responderiam 1/3 e pensariam que o fato da 

menina se chamar Flórida é irrelevante, porém, impressionantemente, o autor nos mostra 

que esse fato é relevante, muda a probabilidade caso não fosse dada tal informação e a 

resposta passa a ser ½. 

Esse capítulo pode ser considerado um marco do livro onde o autor deixa o âmbito 

das probabilidades e passa a estudar o da estatística. É importante ressaltar a diferença 

entre as duas, uma vez que normalmente as suas diferenças ficam obscuras em nossa 

mente, a probabilidade trata de previsões baseadas em probabilidades fixas e a estatística 

de como inferir as probabilidades a partir de dados observados. 

Para se tratar de dados observados temos que levar em conta a variação dos 

resultados causada por erros aleatórios. No sétimo capítulo é apresentado a Lei dos Erros, 

essa lei pode ser representada por um gráfico que conhecemos como curva normal ou de 

distribuição gaussiana, que tem o formato de sino. Essa distribuição é na verdade uma 

família de curvas, cada uma delas depende de dois parâmetros: o seu pico, que é a média, 

e a largura da curva, chamada de desvio padrão. Neste capítulo Mlodinow nos mostra 

como é arbitrário a nota que se dá aos vinhos para se decidir os seus preços, assim como 

a importância da Lei do Erros para explicar esse fenômeno. 

A regressão à média é retomada no capítulo 8, esta foi definida inicialmente por 

Francis Galton. Outra grande contribuição de Galton para a Estatística foi a definição do 

coeficiente de correlação que indica quanto duas variáveis se relacionam linearmente, 

conceito que é um dos mais utilizados na estatística. 

No capítulo 9 é apresentado o teste de significância, muito importante para a 

estatística, trata-se de um procedimento formal para calcular a probabilidade de 

observamos o que observamos se a hipótese que estamos testando for verdadeira. Se a 

probabilidade for baixa, rejeitamos a hipótese, se for alta não temos indícios para rejeita-

la. 

Outro foco desse capítulo é como buscar padrões e atribuir-lhes significados faz 

parte da natureza humana, com isso, muitas vezes deixamos de perceber que sequências 

e outros padrões que não parecem aleatórios podem de fato ocorre pelo puro acaso. Além 

disso o autor nos mostra como estão relacionadas nossa necessidade de sentir que estamos 

no controle e nossa capacidade de reconhecer a aleatoriedade, caracterizando um dos 

principais motivos pelos quais interpretamos erroneamente os eventos aleatórios. 

Porém, podemos combater essas deficiências a partir da simples percepção de que 

eventos aleatórios também produzem padrões e temos que aprender a gastar tanto tempo 

em provas que estamos errados quanto razões que demonstrem que estamos certos. 

O último capítulo tenta explicar, com muito êxito, o porquê apesar de o futuro ser 

caótico e imprevisível, depois de um evento, frequentemente temos a impressão de que 

deveríamos ser capazes de prevê-lo. E por fim nos aconselha concentrarmos na 

capacidade de reagir aos acontecimentos, por meio de qualidades como flexibilidade, 

confiança, coragem e perseverança. 

 Ao final da leitura do livro percebe-se como é uma leitura agradável, apesar de se 

tratar de um assunto um tanto complexo o autor tem sucesso em simplifica-los sem deixar 

de ser correto, porém senti falta de demonstrações matemáticas de como foram obtidos 

alguns resultados, uma possível causa disso pode ser que o livro seja destinado a atingir 

as massas e que demasiadas demonstrações matemáticas o tornariam menos acessíveis. 

 Outra característica interessante do livro é a apresentação de um pequeno contexto 

sobre a vida pessoal dos elaboradores das teorias, leis e conceitos apresentados no livro e 

como elas influenciaram, na maioria das vezes ao acaso, as diversas descobertas desses 

pesquisadores. 



 Um tópico recorrente no livro que induz o interesse de aprofundamento é como o 

nosso subconsciente afeta nossa percepção da aleatoriedade, muito estudado pelo 

pesquisador Daniel Kahneman, que é mencionado em diversos capítulos do livro.  

  O livro teve sucesso em alterar o modo como percebo os acontecimentos ao me 

redor, assim como o papel onipresente da aleatoriedade em nossas vidas. 

 

 

 

 


