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ENSINO DE PROBABILIDADE CONDICIONAL: O JOGO DA 
ROLETA EM UM EXPERIMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA 

DE PROFESSORES 
 

CONDITIONAL PROBABILITY: A ROULETTE GAME IN A 
TEACHING EXPERIMENT IN THE CONTINUING TEACHER 

TRAINING PROCESS 
 

 
Resumo 
Neste artigo, discute-se um experimento de ensino sobre Probabilidade Condicional, inserido em um processo 
formativo para doze professores de matemática. A proposta, baseada em atividades investigativas, objetivou a 
construção de conhecimentos profissionais dos participantes sobre Probabilidade Condicional e utilizou materiais 
concretos, tais como CDs, bolas de gude, roletas e toca discos como materiais pedagógicos para os jogos. O 
experimento faz parte de uma pesquisa de doutoramento na qual utilizou-se o aporte teórico de Ponte, Brocardo e 
Oliveira sobre investigações matemáticas. A metodologia foi a qualitativa do tipo Design-Based Research, na 
concepção de Brown e de Collins. Os resultados indicaram que, a partir das discussões e reflexões sobre as 
possibilidades didáticas das atividades investigativas, houve para os participantes da formação, ampliação do 
conhecimento pedagógico do conteúdo. 
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Abstract 
This article discusses a teaching experiment on Conditional Probability, included in a training process to twelve 
mathematics teachers. It was aimed at helping teachers to construct professional knowledge on conditional 
probability teaching by using concrete materials such as: CDs, marbles, roulettes and record players as educational 
materials for games. The experiment is part of a doctoral research in which the theoretical contribution of Ponte, 
Brocardo and Oliveira on mathematical research was used. The methodology was qualitative, typified as Design-
Based Research, according to Brown and Collins. The results indicated that, from the discussions and reflections 
on the didactic possibilities of the research activities, there was, mainly, more information of the pedagogical 
content knowledge for the participants of the training process. 
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n Introdução 
 
Este artigo é um recorte de uma pesquisa de doutorado cujo objetivo foi identificar e analisar as contribuições de 
um curso de formação continuada voltado para o ensino da Probabilidade, por meio de aulas investigativas, para a 
ampliação do conhecimento profissional de professores do Ensino Médio. Apresentaremos neste texto um 
experimento de ensino com o jogo da roleta e suas possibilidades para discussão de Probabilidade Condicional. 
 
Segundo (Ponte, Brocardo e Oliveira, 2009) estudos em Educação mostram que aulas investigativas se constituem 
em uma poderosa forma para auxiliar o aluno na construção de conhecimentos. Os autores afirmam ainda que, nesse 
tipo de aula, quando os alunos expõem os resultados de suas investigações, eles tomam a iniciativa no andamento 
das atividades, se envolvem ativamente, o que facilita o aprendizado, uma vez que o aluno mobiliza os seus recursos 
cognitivos e afetivos com vista a atingir um objetivo.  
 
Consideramos ser importante nos processos formativos discutirmos esse tipo de estratégia de ensino, levando o 
professor a elaborar atividades de modo que a resolução seja dirigida pelos alunos, com a mediação do professor. 
Destacamos a necessidade de o professor questionar o aluno sobre suas jogadas e estratégias para que o jogar se 
torne uma atividade de aprendizagem e de (re)criação conceitual, em vez de reprodução mecânica como ocorre na 
resolução de uma lista de exercícios. 
 
Em relação ao uso de jogos como atividade para ensino, os Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio – 
PCNEM (BRASIL, 2002) sugerem tal recurso como um dos caminhos para melhorar os processos de ensino e de 
aprendizagem dos alunos, seja auxiliando nos contextos dos problemas ou servindo como instrumento para a 
construção de estratégias de resolução destes. Os PCNEM consideram os jogos uma possibilidade interessante de 
propor problemas, uma vez que estes sejam apresentados de modo atrativo, favorecendo assim a criatividade na 
elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções.  
 
Entendemos que um bom jogo deve ser interessante e desafiador, proporcionando a participação ativa dos jogadores 
durante todo o processo, podendo assim este tipo de atividade para ensino constituir uma poderosa forma para 
auxiliar o aluno a construir conhecimentos.  
 
Fernandes, Batanero e Correia e Gea (2014), destacam que os estudos sobre probabilidade condicional com futuros 
professores devem avançar, e consideram também que essa discussão se encontra ainda escassa sendo que dentre 
esses que existem, alguns tem mostrado que a compreensão de probabilidade condicional, nem sempre está correta, 
por parte de futuros professores. Contreras, Batanero, Díaz e Arteaga (2013) em um estudo com futuros professores, 
destacam que muitas dificuldades são relacionadas à interpretação de problemas com ou sem reposição. Carter 
(2008) percebeu também essas dificuldades citadas anteriormente, em professores da educação básica, além de erros 
na interpretação do cálculo da probabilidade conjunta, equiprobabilidade e além de a resolução de problemas em 
que se tem de aplicar o teorema de Bayes.  
 
Percebe-se por meio destas pesquisas que, ao resolverem problemas que envolvem probabilidade condicional, 
professores ou futuros professores, têm apresentado dificuldades de interpretação.   
 
Sob a ótica de ensinar Probabilidade Condicional os professores de matemática participantes do processo formativo, 
refletiram coletivamente nos encontros sobre o uso de material concreto, especificamente com roletas, utilizando a 
metodologia de aulas investigativas no Ensino Médio, buscando levar os alunos a tomar contato de forma 
investigativa com conceitos de Probabilidade Condicional. 
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n Fundamentação teórica: aulas investigativas 
 
No recorte aqui discutido, o experimento desenvolvido na formação continuada focou probabilidade condicional e 
o suporte para a análise veio dos estudos sobre o “ensino por investigação”. 
 
A ideia do ensino por investigação como metodologia foi proposta por John Dewey no início do século XX nos 
Estados Unidos. Dewey apontou que era necessário que as escolas acompanhassem as mudanças ocorridas no 
contexto da época integrando métodos científicos à Educação, possibilitando aos estudantes realizarem experiências 
práticas. 
 
As ideias de Dewey só foram difundidas e incorporadas na Educação na metade do século XX quando o educador 
Joseph Schwab propôs que a ciência deveria refletir conceito e prática, e que os alunos deveriam entender que a 
investigação era uma atividade dinâmica e contínua e não uma atividade cientifica investigativa individual. Schwab 
dizia ser importante que o professor propusesse problemas com base em investigações fazendo o uso de experiências 
para conduzir as aulas. Isso deveria ser uma fase a cumprir, antes de introduzir a teoria, conceitos e princípios das 
ciências (Sá, 2009).  
 
No Brasil as concepções de aulas investigativas começaram a surgir nas décadas de 50 e 60, época essa em que 
prevalecia o modelo de ensino como uma sequência fixa de comportamentos que iniciavam na identificação de 
problemas, passavam para elaboração de hipóteses e verificação experimental e por fim conclusão das hipóteses. 
Porém as ideias investigativas propostas eram tidas como neutras, ou seja, não envolviam valores e, assim sendo, 
distorciam o caráter da investigação científica.  
 
De acordo com Vieira (2013), somente no fim da década de 80 e início da década de 90 do século passado, a 
proposta de ensino por meio de aulas investigativas foi retomada no Brasil, criando assim expectativas quanto à 
promoção de um ensino mais científico e dinâmico. Contudo, somente a partir de 2000 surgiram pesquisas 
pretendendo definir o conceito de aula investigativa. 
 
O ensino por meio de aulas investigativas possibilita a construção de conceitos e conhecimentos possibilitando ao 
educando intuir, presumir, experimentar, provar, avaliar e apresentar os resultados encontrados. A ação de investigar 
significa compreender e procurar soluções para os problemas propostos e assim buscar relações, procurando sempre 
justificá-las. O uso de aula investigativa no ensino gera um chamado desequilíbrio que é necessário para instigar o 
raciocínio do aluno, esse desequilíbrio ocorre quando o aluno é retirado da passividade das aulas convencionais e 
passa a fazer parte da ação sobre o meio, sobre os objetos, sobre as ideias com os colegas, e ainda a experimentação, 
criação e solução de problemas, observações, testes e pesquisas (Bona &Souza, 2015).  
 
Segundo Fiorentini e Lorenzato (2006) as aulas investigativas são aquelas que mobilizam e desencadeiam, em sala 
de aula, tarefas e atividades abertas, exploratórias e não diretivas do pensamento do aluno e que apresentam 
múltiplas possibilidades de alternativa de tratamento e significação. Os autores afirmam que, dependendo da forma 
como essas aulas são desenvolvidas, a atividade pode restringir-se apenas à fase de explorações e problematizações. 
Porém, se durante a atividade ocorrer formulação de questões ou conjecturas que desencadeiam um processo de 
realização de testes e de tentativas de demonstração ou prova dessas conjecturas, teremos, então, uma situação de 
investigação matemática. A postura do professor pode ajudar a tornar em sala de aula o aluno participativo, uma 
vez que ele é chamado a agir como um matemático, não só na formulação de questões, conjecturas e nas realizações 
de provas e refutações, mas também na apresentação de resultados e nas discussões e argumentações com os seus 
colegas e com o professor. 
 
Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2009), a realização de investigação na sala de aula pode ajudar a estabelecer 
um ambiente em que os alunos participem ativamente. As investigações facilitam a compreensão dos processos e 
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ideias matemáticas e da atividade matemática. Desta forma, tarefas de natureza investigativa podem ser relevantes, 
pois os alunos viverão experiências com características semelhantes a dos matemáticos profissionais. 
 
Ponte (2003) propõe o uso de metodologias investigativas na sala de aula e discute como a investigação pode 
contribuir para aprendizagem dos alunos. Além disso, aponta as competências necessárias aos professores para 
promover a investigação na sala de aula. Aborda também o que ainda precisa melhorar para que essa prática se 
torne integrada a gestão escolar, a investigação deve ser contínua e não momentânea. A investigação não pode 
ocorrer apenas em uma aula e na aula seguinte voltar à aula com repetições de fórmulas e tradicionalismo.  
 
O autor afirma que, investigar não significa fundamentalmente trabalhar com problemas de grande dificuldade. Mas 
sim, refletir a partir de questões que nos interessam e que apresentam primeiramente obscuras, mas que conseguimos 
clarificar e estudar de modo organizado. Nesse sentido, investigar corresponde a realizar descobertas, recorrendo a 
processos metodologicamente válidos, como formular problemas, explorar hipóteses, fazer e testar conjecturas, 
generalizar e construir argumentos e demonstrações. Segundo o autor, em uma investigação matemática o aluno 
parte de uma questão geral pouco estruturada e tenta formular uma questão mais específica e sobre ela produzir 
várias conjecturas que devem ser testadas para que em caso de refutações as questões sejam revistas ou novas 
questões sejam avaliadas até ganharem credibilidade. 
 
A opção de trazer João Pedro da Ponte no referencial teórico se deve ao fato do autor considerar a investigação, 
como sendo o ato de descobrir relações, padrões, procurando identificar e comprovar as propriedades levantadas 
pelo investigador. Ele destaca a importância dessa atividade por contribuir para a construção do conhecimento, 
levando o aluno a intuir, conjecturar, experimentar, provar, avaliar, e apresentar o(s) resultado(s) encontrado 
reforçando atitudes de autonomia cooperação e capacidade de comunicação oral e escrita (em se tratando do trabalho 
em grupo). Essas definições do autor vão ao encontro da metodologia utilizada na formação docente, abordando o 
ensino de probabilidade condicional por meio de aulas investigativas. 
 
 
n Metodologia 
 
Buscamos analisar as contribuições de uma formação continuada para o desenvolvimento profissional docente. A 
formação foi empreendida por nós e focou o ensino de probabilidades condicional por meio de aulas investigativas. 
Os procedimentos metodológicos de coleta de dados durante a formação continuada foram por observações, 
recolhidas dos materiais produzidos/ adaptados pelos professores para suas classes, gravações de áudio e vídeos do 
processo formativo e da sala de aula.  
 
Os sujeitos da pesquisa foram 12 professores da Educação Básica que atuam no Ensino Médio da rede Pública e 
privada da cidade de Porto Nacional –Tocantins. A metodologia da investigação foi qualitativa do tipo Design-
Based Research, na concepção de Brown (1992) e (Collins, 1992). Esta é uma metodologia de pesquisa que 
apresenta características que permitem ao pesquisador tecer reestruturações das experimentações durante todo o 
processo. Desta forma, entende-se que os experimentos são desenhados de modo a se adequarem ao grupo 
pesquisado, o que atendeu ao interesse desta pesquisa. 
 
O termo Design-Based Research foi introduzido pelos pesquisadores Ann Brown e Alan Collins para se referirem 
a um método de pesquisa em Educação que intenciona resolver problemas complexos em contextos reais, em 
colaboração com os participantes e realizar investigação rigorosa e reflexiva para testar e aperfeiçoar ambientes de 
aprendizagem inovadores (Brown, 1992), (Collins, 1992). 
 
Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados: o diário de campo do pesquisador, gravação em áudio e 
vídeo dos encontros e questionários aplicados aos professores participantes da formação continuada.  
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A proposta formativa objetivou a construção de conhecimentos profissionais dos professores participantes sobre 
Probabilidade Condicional e utilizou materiais concretos, tais como, CDs, bola de gude, roletas e toca discos antigos 
para confeccionar o material pedagógico para os jogos. 
 
Durante a formação continuada foi identificado cinco eventos críticos, que identificaram momentos significativos 
relacionados aos objetivos e a questão de pesquisa. Estes eventos críticos refletem momentos em que a participação 
na formação continuada impulsionou os professores participantes a refletirem sobre sua prática, criatividade e 
autoconfiança, bem como promoveram impactos na sala de aula, no tocante à reflexão sobre os momentos de pré, 
durante e pós-aulas, ou seja, em sua própria didática. Identificamos também alterações na postura profissional frente 
o Ensino de Probabilidade por meio de aulas investigativas. 
 
O método de análise de vídeos proposta por Powell, Francisco e Maher (2004) foi utilizado para a análise. São sete 
fases de análise: observar atentamente os dados do vídeo; descrever os dados do vídeo; identificar eventos críticos; 
transcrever; codificar; construir o enredo; compor a narrativa. 
 
 
n O episódio 
 
O episódio aqui relatado teve por propósito a construção de conhecimentos profissionais dos participantes de uma 
formação continuada sobre Probabilidade Condicional quanto ao ensino por meio de atividades investigativas. Para 
tanto, no episódio foi discutido com os professores o aporte teórico de Atividades Investigativas, segundo Ponte, 
Brocardo e Oliveira (2006). Foi proposto aos professores a criação de uma aula com o uso de um jogo, no qual se 
utilizasse materiais concretos, tais como CDs, bolas de gude, roletas e toca discos como materiais pedagógicos para 
os jogos.  
 
Combinamos que a confecção das roletas seria uma tentativa de incentivar e aguçar a curiosidade sobre a atividade 
com material concreto. A expectativa foi de realizarmos as atividades em oito aulas, divididas em quatro momentos 
de duas aulas cada. Sendo o penúltimo momento, reservado para discussão dos resultados, momento este em que 
os alunos relatariam aos colegas de classe o trabalho realizado. Com relação ao último momento, este seria 
reservado para o professor sistematizar frente à turma o trabalho realizado, bem como, definir probabilidade por 
meio das atividades realizadas. 
 
Inicialmente refletimos sobre a postura do professor desde a introdução da proposta, passando pelo momento de 
realização, socialização com os alunos e a discussão dos resultados. Em seguida elaboramos, em conjunto, uma 
atividade com a roleta e as questões a serem propostas aos alunos. A ideia de utilizar roletas e toca disco foi muito 
bem avaliada pelo grupo e abriu espaço para o surgimento de ideias de investigação, como por exemplo, as 
seguintes: 
 
 

 

Para as atividades propostas, vamos supor que vocês estejam sentados numa mesa de roleta. Desta forma, 
investigue e discuta com seus colegas. a) Se você precisar apostar onde a seta vai parar, qual seria sua 
ideia? Por quê? Rode a roleta e veja se sua conjectura se efetivou. b) Qual a chance de a seta parar na cor 
azul? Descrevam as ideias utilizadas pelo grupo. c) Qual a probabilidade da seta parar na cor verde, dado 
que o número é 1? d) qual a probabilidade da seta parar no número 1, dado que a cor é verde? 
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Para viabilizar o jogo foram construídas diversas roletas como mostra a figura 1. 

 
Figura 1- Roletas utilizadas para o jogo 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Durante a elaboração, percebemos que os professores se preocupavam com as etapas que os alunos deveriam 
realizar para a resolução das questões, bem como na interpretação dos textos. Uma preocupação recorrente foi a de 
elaborar um enunciado claro e preciso, a preocupação dos professores participantes foi sempre com a didática e 
com o entendimento dos estudantes. Percebemos durante as discussões de elaboração das questões e materiais para 
o jogo, uma interação crescente do grupo e também o levantamento das possibilidades didáticas, para que a questão 
pudesse ser explorada de forma eficiente, levando assim os alunos sempre a refletirem sobre espaço amostral, 
aleatoriedade e sobre os conceitos de Probabilidade Condicional.  
 
Realizarmos as atividades em oito aulas, divididas em quatro momentos de duas aulas cada. Sendo o penúltimo 
momento, reservado para discussão dos resultados, momento este em que os alunos relatariam aos colegas de classe 
o trabalho realizado.  
 
As imagens abaixo são algumas das amostras de roletas elaboradas com os professores durante o processo 
formativo. O material foi explorado em CD e toca discos antigos (tocados a pilha). Exploramos probabilidade 
condicional, levando em consideração as cores, números e ângulos.  
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 2: Amostra de roletas elaboradas no processo formativo 
Fonte: Dados da pesquisa 

%$

&$

'$

($

)$



SECCIÓN 4 / EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR, SUS PRÁCTICAS Y 

ELEMENTOS PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL

VOL 32, NÚMERO 2, AÑO 2019

- 494 -

 
Elaboradas as atividades, foram discutidas as possibilidades para ensino de probabilidade condicional. 

 
 

n Análise dos resultados 
 
Ao final do encontro, ficou evidente que a participação na formação pôde ampliar o conhecimento profissional 
docente (específico, curricular e pedagógico), oferecendo aos professores subsídios para reflexões sobre suas 
práticas em classe, oportunizando inserir as aulas investigativas para abordar os conceitos de probabilidade 
condicional. 
 
Na formação continuada empreendida, buscamos, por meio das atividades de investigações matemáticas na sala de 
aula, identificar os problemas e as dificuldades dos professores em suas práticas e, também, discutir os processos e as 
estratégias de ensino, de modo que essa formação pudesse favorecê-los a se desenvolver profissionalmente, tanto do 
ponto de vista individual quanto coletivo. Foram compartilhadas durante o curso de formação continuada experiências 
vividas em sala de aula, aulas e atividades investigativas foram planejadas com o objetivo de auxiliar os professores a 
compreenderem melhor os conceitos relativos à Probabilidade. O curso procurou também promover o 
desenvolvimento de atitudes de liderança e competência para gerenciamento de trabalho em grupos. 
 
Aproveitamos o espaço de reflexão para oportunizar e discutir o erro como possibilidade de construção de 
conhecimentos e, também, de analisar o erro sob o ponto de vista dos alunos. Para Ball, Thames e Phelps (2008), 
antecipar um erro é conhecimento esperado do professor e faz parte do que denominam conhecimento do conteúdo 
e dos alunos. 
 
Entendemos assim que, ao longo da formação, as discussões contribuíram significativamente para a criação de um 
espaço de reflexão e planejamento das técnicas educacionais que podem levar a melhor qualidade da Educação 
tanto para professores quanto para alunos. Esta investigação se desenvolveu no âmbito de um processo de educação 
continuada que adotou a ideia de compartilhamento de experiências docentes, visando ampliar o conhecimento 
profissional, buscando desenvolver interesses e potencializar as possibilidades dos professores participantes. Vale 
ressaltar as limitações da pesquisa, uma vez que ela se estendeu a um pequeno número de participantes, por um 
período limitado de tempo. 
 
Na formação continuada empreendida por nós, tínhamos professores de Matemática, com formação em Ciências da 
Computação, Economia, Agronomia e Biologia, dois destes se formaram também em Matemática. Este fato 
facilitou discutirmos possibilidades de atividades interdisciplinares, planejadas de forma compartilhada e pensadas 
a partir de conceitos comuns às diferentes áreas de conhecimento. Não era o foco da pesquisa, mas percebemos 
durante as discussões, necessidades de tais atividades, que procurassem abordar os conceitos identificados como 
aqueles a serem trabalhados de forma integrada, a partir de um planejamento pensado de forma conjunta entre os 
professores.   
 
Destacamos que as atividades interdisciplinares devem contemplar momentos de trabalhos coletivos entre os 
professores, como buscamos fazer na formação continuada, mas também momentos individuais, nos quais cada 
professor pode aprofundar aspectos relacionados à sua área de conhecimento. Entendemos que o ensino e a 
aprendizagem de Probabilidade condicional e, também, de outros assuntos serão mais proveitosos com essa 
dinâmica de planejamento e preparação, uma vez que percebemos o potencial, ou seja, o quanto são ricos esses 
espaços e momentos de reflexões para a elaboração e consequentemente a aplicação das atividades elaboradas em 
conjunto. 
 
Acreditamos ainda que faltam espaços para os professores trabalharem em conjunto, de forma cooperativa, 
rompendo a prática do isolamento docente na escola. No caso específico deste recorte, desenvolvemos uma melhor 
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compreensão sobre as habilidades e conhecimentos relativos ao ensino e a aprendizagem de Probabilidade 
condicional,  
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