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RESUMO 
 
Esse trabalho pretende apresentar resultados de atividades realizadas  com 
alunos matriculados no Ensino Médio, na disciplina de Matemática, no CEEBJA 
– Profª Geni Sampaio Lemos – Jacarezinho-PR. Com o título apresentado no 
texto  folhas ,  os alunos são movidos pela curiosidade a estudar o tema, tendo 
de  início uma visão histórica dos jogos de apostas  no Brasil, e com isso, os 
conceitos de Análise Combinatória e Probabilidades são introduzidos de 
maneira simples, já que os discentes  têm uma noção intuitiva sobre os jogos. 
Neste contexto, os alunos estão tendo oportunidade de pesquisar  como são 
realizados os procedimentos dos jogos; quanto sua família e/ou vizinhança 
gasta do orçamento com jogos de apostas.  Com as atividades propostas no 
texto, podem refletir sobre as questões sociais dos jogos e sobre a aplicação 
da teoria das  Probabilidades em diversos campos de estudo, tais como: 
Genética, Economia e Política. Tal prática tem acentuado, por parte dos 
alunos,  o gosto e a curiosidade pela matemática, já que,  através de questões 
bem simples, de fácil entendimento, conseguem entender situações mais 
complexas. 
 
PALAVRAS CHAVE: Probabilidades. Jogos. Análise Combinatória. 
 
 
ABSTRACT 
 
The essay intends to present the accomplished activities results with enrolled 
students in High School, related to Math subject, in CEEBJA – Profª Geni  
Sampaio Lemos – Jacarezinho-Pr. The title presented in the text ‘Sheets’, the 
students are move by the curiosity to study the theme, having in the beginning a 
historical view of betting games in Brazil, and so the conceptions of 
Combinatorial Analysis an Probabilities are introduced in a simple way, since 
the dissidents have an instinctive perception about the games.  According to 
this context, the students have the opportunity to research how the game 
procedures will be accomplished, how much their family and/or neighborhood 
spend of their own budget with ‘betting games’.  With the proposed activities in 
the text, the students can think over about the games social issues and their 
applicability in several study areas, as: Genetics, Economy and Politics.  This 
practice has been emphasizing the pleasure and curiosity for math by the 
students.  Trough simple questions of easy apprehension, the students are able 
to understand more complex situations. 
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1.INTRODUÇÃO 
      
 Os alunos que freqüentam os cursos de Educação de Jovens e Adultos, 
em sua maioria, são trabalhadores que, por diversos motivos, não 
freqüentaram ou deixaram de freqüentar a escola regular.  Hoje, diante de um 
exigente mercado de trabalho, esses alunos  retornam às salas de aulas com o 
intuído de recuperarem seu tempo de estudos. Ainda, possuem um perfil de 
quem quer resgatar algo que perdeu, e  procuram na escola muito mais do que 
simples repasse de conteúdos.   Trazem  consigo uma larga experiência de 
vida com toda uma bagagem de informações, com isso um conteúdo 
matemático, mesmo que de forma intuitiva. 
 
 Ao ensinar matemática a esses alunos, os assuntos que despertam mais 
interesses são aqueles que envolvem situações do cotidiano.  Partindo desse 
pressuposto, de que a maioria dos estudantes  conhece  vários jogos de 
apostas, bem como  suas regras elementares e que também apostam com 
certa freqüência nos jogos de loteria, a proposta foi, através da loteria mega-
sena, introduzir de maneira simples os conceitos de contagem e 
probabilidades. 
 

....a utilização de jogos em sala de aula pode se tornar uma maneira eficaz de  
familiarizar o aluno com o mundo probabilístico.  Experiências com materiais, tais como 
peões, moedas, bolas de gude, baralho, dados, urnas e bolas ou mesmo exemplos  
com jogos de loteria são aconselháveis por fazerem uma correspondência simples e 
direta do ensino com o cotidiano.  Tais experiências podem ajudar a transpor 
obstáculos de ordem epistemológica, que residem nos aspectos básicos e de valores 
constitutivos do conhecimento  (  HURTADO ; COSTA, 1999) 

 
 
 
 
 A grande maioria dos livros didáticos, ao iniciar o assunto 
probabilidades, sempre trazem os mesmos modelos, ou seja, discorrem 
sempre sobre lançamentos de dados e/ou moedas.  A maneira simples  como 
foi abordado o assunto, não impediu que os alunos pudessem trabalhar e 
compreender questões mais complexas, onde as soluções não eram imediatas, 
e também foi possível fazer demonstrações sistemáticas de algumas fórmulas,  
como de arranjos e combinações. 
 
2.METODOLOGIA 
 
 Através da Investigação Matemática e Resolução de Problemas, 
metodologias contempladas nas Diretrizes Curriculares para o Estado do 
Paraná, o conteúdo foi introduzido sem fórmulas prontas, pois os alunos 
puderam propor problemas, testar as hipóteses e verificar se os resultados 
obtidos poderiam ser estendidos a outros problemas 
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 As atividades propostas foram realizadas com 15 alunos matriculados na 
disciplina de matemática, que na época iriam iniciar o estudo sobre análise 
combinatória. Inicialmente foi distribuído para leitura parte do texto folhas , 
onde os alunos tiveram oportunidade de saber um pouco sobre a história dos 
jogos de apostas no Brasil, a forma de  aplicação do dinheiro arrecadado com 
as apostas e como é feita a divisão dos prêmios.  
 
 
3.O PROJETO FOLHAS 
    
      Projeto folhas é um projeto de Formação Continuada que oportuniza ao 
profissional da educação a reflexão sobre sua concepção de ciência, 
conhecimento e disciplina, que influencia a prática docente. 
O folhas , nesta dimensão formativa, é a produção colaborativa, pelos 
profissionais da educação, de textos de conteúdos pedagógicos que 
constituirão material didático para os alunos e apoio ao trabalho docente 
 
 
 
4.A HISTÓRIA DOS JOGOS 
 
   O primeiro sorteio de loteria realizado no  Brasil, autorizado pelo 
governo, foi em 1784, com a finalidade de levantar fundos para conclusão da 
Casa de Câmara e Cadeia, hoje Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, 
Minas Gerais. 

 
           Até a década de 60,  as loterias eram exploradas pela iniciativa privada, 
com a concessão do Ministério da Fazenda.  Como essas lotéricas só pagavam 
os bilhetes premiados, as apostas  não concediam nenhum  benefício social 
para a população. Com base nisto, em 1961, o presidente  Jânio Quadros 
decretou a administração das loterias pela Caixa Econômica Federal.  
Atualmente, a Caixa administra  nove loterias:  Loteria Federal, Mega-sena, 
Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena, Loteria Instantânea, Loteca e Lotogol. 

 
      O prêmio pago pelas loterias correspondem a 46% da arrecadação 
total.  O restante é aplicado pelo governo federal em vários projetos sociais, 
como educação, cultura, esporte, seguridade social e segurança.  O ganhador 
tem até 90 dias para retirar o prêmio.  Após esse prazo, os valores são 
repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de 
Financiamento ao Estudante de Ensino Superior.   

 
      A Mega-Sena é a loteria que paga  os maiores prêmios. Há dois  
sorteios semanais (quarta-feira  e sábado).  Em 1999, foi pago para um único 
acertador quase R$ 64,9 milhões.  O jogo consiste em marcar  6 a 15 dezenas, 
numa cartela com 60 dezenas.  O prêmio principal é pago para quem acerta 6 
dezenas sorteadas.  Também são premiados cartões que acertam   4 ou 5 
dezenas sorteadas. 
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5.SOBRE PROBABILIDADES  
 

Preliminarmente, é interessante observar que o risco é um fator 
inerente à vida do ser humano. Os primeiros passos de uma criança já 
representam determinado risco, qual seja o de cair. Mas, se não houver as 
quedas, não se aprende a caminhar. 

 
O ser humano arrisca a pleitear o primeiro emprego ou a conquistar a(o) 
primeira(o) namorada(o) sob o risco de levar um sonoro “não”.  Enfrentar riscos 
não significa não ter medo, pois o medo é uma necessidade biológica na 
preservação da vida. Sem o risco não haveria as grandes descobertas, como o 
avião, a luz elétrica, o computador, os remédios e as vacinas 
  
. 
 
      Na antiguidade, as  possibilidades sobre o que aconteceria  no futuro 
eram encaradas de maneira diferente, ou seja, eram entregue aos Deuses. 
 
      Em 1654, em plena época do renascimento, um nobre francês, o 
cavaleiro de Méré, desafiou o famoso matemático francês  Blaise Pascal a 
decifrar um enigma: como dividir  com justiça as apostas em um jogo de azar 
entre dois jogadores, sendo que o jogo foi interrompido quando um deles 
estava ganhando?  Esse enigma já tinha confundido os matemáticos desde sua  
formulação duzentos anos antes, pelo monge Luca Paccioli. Pascal pediu ajuda 
a outro matemático, também advogado, Pierre de Fermat.  O resultado da 
pesquisa  e a solução  do  enigma entre os dois é que gerou a teoria das 
probabilidades, ou seja, encontraram uma forma de medir o risco através de 
números, o que continua evoluindo até os dias de hoje.  
 
     Se no princípio, o  cálculo de probabilidades era destinado a prever 
resultados de jogos de azar, hoje em dia é muito mais que isso.  
 
 
 
 
 

 O estudo da probabilidade, a partir da manifestação e/ou ocorrência de ações 
desencadeadas em função da relação entre as pessoas e o ambiente em que se 
encontram, permite lançar diferentes olhares sobre o mundo, retirando do ensino desta 
disciplina a idéia de determinismo e exatidão.  É um espaço para análise e reflexão, 
considerando variações de resultados obtidos por meio de aferições.  É imprescindível 
a discussão a respeito de possíveis diferenças entre o que se imaginava e o 
constatado, procurando descobrir o que leva a tal fato, dando os primeiros passos em 
direção a uma matemática probabilística. ( PARANÁ, 2006) 

 
 
 
         Trata-se de uma ferramenta fundamental para cálculos estatísticos,  
estimativas, previsões econômicas, meteorológicas e políticas, genética e 
muito mais. Quando se aposta em loterias,  você está correndo o risco de 
perder o dinheiro apostado ou de ganhar um bom dinheiro.  
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6. ATIVIDADES  
 
 A primeira atividade foi distribuir uma cartela da mega-sena para cada 
aluno e a tarefa era todos marcarem 6 dezenas, e, por sugestão do professor, 
cada um marcou as dezenas  de 01 a 05, variando somente a sexta dezena.  
Cada um apresentou um possível jogo. Os alunos  discutiram entre si que 
havia um número muito grande de possibilidades para marcar as seis dezena. 
Questionaram se existia uma fórmula para calcular um número tão grande de 
possibilidades. Pela atividade proposta notaram que se um conjunto tiver 
poucos elementos é fácil lista-los em conta-los. Mas no caso de jogos como a 
mega-sena  isso se torna complexo. Para sanar a curiosidade recorremos a 
análise combinatória que nos fornece métodos de contagem dos elementos de 
um conjunto, sem precisar lista-los um por um. 

 
 Dentre os alunos, estavam: Sonia, Neusa, Joel e Isabel, e o desafio foi 
listar e contar os resultados possíveis para  preencher as quatro primeiras 
carteiras da sala. A descrição foi feita usando uma tabela e chegaram ao 
seguinte resultado:  
1ª CARTEIRA 2ª CARTEIRA 3ª CARTEIRA 4ª CARTEIRA 
Isabel Joel Neusa Sonia 
Isabel Joel Sonia Neusa 
Isabel Neusa Joel Sonia 
Isabel Neusa Sonia Joel 
Isabel Sonia Joel Neusa 
Isabel Sonia Neusa Joel 
Joel Isabel Neusa Sonia 
Joel Isabel Sonia Neusa 
Joel Neusa Isabel Sonia 
Joel Neusa Sonia Isabel 
Joel Sonia Isabel Neusa 
Joel Sonia Neusa Isabel 
Neusa Isabel Joel Sonia 
Neusa Isabel Sonia  Joel 
Neusa Joel Isabel Sonia 
Neusa Joel Sonia Isabel 
Neusa Sonia Isabel Joel 
Neusa Sonia Joel Isabel 
Sonia Isabel Joel Neusa 
Sonia Isabel Neusa Joel 
Sonia Joel Isabel Neusa 
Sonia Joel Neusa Isabel 
Sonia Neusa Isabel Joel 
Sonia Neusa Joel Isabel 
 
 
 O princípio multiplicativo pode ser enunciado aqui: se há uma tarefa que 
pode ser feita em etapas, conta-se quantas formas há de efetuar cada etapa da 
tarefa e multiplica-se as quantidades para se obter o total de formas de efetuar 
a tarefa completa. Temos 4 opções para a primeira carteira, 3 opções para a 
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segunda e 2 opções para a terceira e 1 opção para a quarta carteira, ou seja, 
4.3.2.1 = 24.  Essa multiplicação é chamada de 4! (quatro fatorial).  Assim, 3! = 
3.2.1=6 ,  5!= 5.4.3.2.1=120... e assim sucessivamente. Também chamamos 
esses agrupamentos de Arranjos de 4 elementos agrupados de 4 em 4 e 
usamos a notação A 4,4 . A tarefa seguinte  foi listar e contar todas as 
possibilidades de se ocupar as duas primeiras cadeiras pelos quatro alunos. 
Ou seja, A4,2, Arranjos de 4 elementos agrupados de 2 em 2. O resultado foi o 
seguinte: 
 
1ªCARTEIRA 2ªCARTEIRA 
Isabel Joel 
Isabel Neusa 
Isabel Sonia 
Joel Isabel 
Joel Neusa 
Joel Sonia 
Neusa Isabel 
Neusa Joel 
Neusa Sonia 
Sonia Isabel 
Sonia Joel 
Sonia Neusa 
 
 São 4 opções para a primeira carteira e 3 opções para a segunda 
carteira onde escrevemos 4.3 = 12 opções. A tarefa seguinte foi listar e contar 
todas as comissões de 3 alunos que eram possíveis de se formar com os 4 
alunos. Resultado 
  
ISABEL JOEL NEUSA 
ISABEL JOEL SONIA 
ISABEL NEUSA SONIA 
JOEL NEUSA SONIA 
 
 Utilizamos “( )” (parênteses) para representar seqüências e    “{ }” 
(chaves) para representar conjuntos e as iniciais do nome de cada aluno. 
 Esses agrupamentos  obtidos denominamos de combinação de 4 
elementos agrupados de 3 em 3, usamos a notação C 4,3 . Ao comparar os 
resultados obtidos com Arranjos de 4 elementos agrupados de 3 em 3 com as 
Combinações desses 4 elementos agrupados de 3 em e 3, os alunos puderam 
perceber que cada combinação gera 3! Arranjos: (ex: O conjunto { I, J, N } gera 
as seqüências (I,J,N);(I,N.J); (J,N,I);(J,I,N);(N,I,J);(N,J,I)) sendo percebido pelos 
alunos que (I,J,N)≠(J,N,I)  e que {I,J,N}= {J,I,N}.  De acordo com os resultados 

obtidos, puderam escrever  C 4,3 . 3! = A 4,3, ou ainda C 4,3 =  
!3
3,4A

=  4
1.2.3

2.3.4 =  

   
 Com  isso ficou sistematizado uma maneira de fazer a contagem do 
número de elementos de um conjunto definindo uma fórmula para Arranjos e 

Combinações:    ( )!!

!

)!(

!
,, pnp

n
Ce

pn

n
A pnpn −

=
−

= . 
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 No caso da mega-sena, podemos obter todos os resultados possíveis 
para se marcar seis dezenas, pois a ordem dos números escolhidos não 
importa, por isso se trata de um cálculo Combinações:  
 

860.063.50
1.2.3.4.5.6

55.56.57.58.59.60
6,60 ==C . 

 
 Como os números a serem sorteados no jogo são imprevisíveis, o 
resultado se chama aleatório. O termo vem do latim.  Na Roma antiga, aleatoris 
significava “casa de jogos”.  Aleam ludares  ou aleator significa jogador de 
dados. Alea refere-se a um dado, bem como ao ato de lançá-lo. Para estudar 
fenômenos aleatórios introduziu-se o conceito de probabilidades. Os resultados 
de um jogo ou “experimento aleatório” chamamos de eventos ou casos.  A 
probabilidade de ocorrência de um evento é:  
 

 
possíveiscasosdenúmero

favoráveiscasosdenúmero

Un

En
eventoP ==

)(

)(
)( , onde o conjunto de todos os  

 
resultados possíveis  de um experimento aleatório foi chamado de Espaço 
Amostral  (U) e o conjunto dos resultados favoráveis de ocorrência do Evento 
denominamos (E), onde n(U) e n(E)  conta os elementos desses conjuntos. 
Sendo assim, se o jogo tiver seis dezenas  a probabilidade de acerto das seis 

dezenas  é:  
860.063.50

1

6,60

6,6 =
C

C
.  Para acertar a quina (5 dezenas) foi feito o 

seguinte cálculo: Dos números selecionados, cinco devem estar entre os 
sorteados e um deve estar entre os não sorteados. Assim 5,6C      é o número 

de combinações entre os 6 de uma aposta premiada da quina e  1,54C      

corresponde ao número de possibilidades para se jogar o sexto número (para 
completar a aposta).  Pelo princípio multiplicativo temos: 32454.6. 1,545,6 ==CC .  

P(quina)=  
518.154

1

860.063.50

324 = . 

 
 
  Trabalhando com as possibilidades de jogar na mega-sena e utilizando 
as ferramentas de cálculos que conseguimos, foi construído o quadro a seguir: 
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Probabilidade de Acerto : 
                  1 em            
 
 

Números 
Jogados 
 

Valor das   
Apostas 
Em R$ 

Sena Quina  Quadra  
6 
 

1,75 50.063.860 154.518 2.332 

7 
 

12,25 7.151.980 44.981 1.038 

8 
 

49,00 1.787.995 17.192 539 

9 
 

147,00 595.998 7.791 312 

10 
 

367,50 238.399 3.973 195 

11 
 

808,50 108.363 2.211 129 

12 
 

1.617,00 54.182 1.317 90 

13 
 

3.003,00 29.175 828 65 

14 
 

5.255,25 16.671 544 48 

15 
 

8.758,75 10.003 370 37 

 
 
 
 
 
7.CONCLUSÕES:   
 
 
 Utilizando a metodologia aqui descrita , pudemos introduzir o conteúdo 
sobre métodos de contagem e probabilidade de maneira simples, pois o 
conteúdo trabalhado  faz parte do cotidiano do aluno, fazendo com que o aluno 
perceba que muitos conteúdos de matemática podem ser aplicados ao seu dia-
a-dia. O conteúdo foi trabalhado de maneira significativa, enfatizando o valor da 
construção histórica da matemática, na qual buscou-se o desenvolvimento do 
raciocínio dedutivo do aluno e não a simples memorização de fórmulas prontas.  
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            É importante frisar que o ensino da probabilidade no ensino médio pode se constituir 
em um poderoso instrumento social, na medida em que pode permitir aos estudantes 
uma melhor compreensão das estatísticas oficiais, tornando-o capacitado a exercer 
mais conscenciosamente sua cidadania.  ( HURTADO; COSTA, 1999) 

 
 A forma como foi conduzido os trabalhos nos proporcionou fazer 
discussões e reflexões sobre os jogos de apostas, o dinheiro que se arrecada, 
o dinheiro que se gasta com jogos dessa natureza(em média 32 reais mensais 
de acordo com pesquisa feita pelos alunos em seus bairros), e as aplicações 
feitas com esse dinheiro por parte do Governo Federal. Também, foi possível 
mencionar que a aplicação da teoria das probabilidades não se restringe a 
jogos de apostas, mas também  pode ser aplicada aos estudos de diversos 
fatores,  em disciplinas como a Biologia, a Física, em Campeonatos esportivos 
de maneira geral. 
 
 Utilizando essa metodologia, pudemos verificar que o interesse dos 
alunos foi bem maior em aprender matemática e  esperamos que esse seja 
apenas o início de um trabalho, e, aproveitando a experiência, aplicar a outros 
conteúdos envolvendo matemática. 
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