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RESUMO 
 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a construção dos Pictogramas 3D 
construídos por estudantes cegos e videntes no contexto da aprendizagem de 
Probabilidade utilizando uma maquete tátil (MT). Essa MT é composta por tarefas 
da sequência de ensino Passeios Aleatórios do Jefferson (SE PAJ) e artefatos (um 
tabuleiro 3D,  formas plásticas com base retangular contendo 54 compartimentos 
quadrados organizados em 9 linhas e 6 colunas que denominamos por colméia; 
cartas de 2,5 cm x 2,5 cm em emborrachado EVA com uma face atoalhado e outra 
face lisa; e brinquedos de cinco tipos, uma campainha, porta copos, copos 
plásticos). A SE PAJ aborda conceitos básicos de Probabilidade (cbP) no contexto 
de uma experimentação aleatória para determinar qual amigo Jefferson deve visitar. 
As tarefas para construção dos Pictogramas fazem parte dessa SE e os artefatos 
diretamente utilizados são as colmeias, que servem como guia de referência, e os 
brinquedos que estão associados a cada um dos cinco amigos visitados. Esse 
gráfico representa tanto as frequências observadas no experimento aleatório, 
quanto às frequências esperadas na árvore de possibilidades, do número de visitas. 
Os sujeitos dessa pesquisa foram 3 duplas de estudantes cegos e videntes 
(denominados D1, D2 e D3) de turmas regulares de escolas públicas dos 
municípios de Itabuna (BA). Os dados foram coletados por meio de fotos e 
filmagens da aplicação da SE; e audiogravação. A análise dos pictogramas foi feita 
de acordo com a classificação proposta por Watson a partir da Taxonomia SOLO - 
Structure of Observed Learning Outcomes, e poderiam ser categorizados, de acordo 
com a complexidade estrutural e o número de conceitos exigidos na mesma, em: 
pré-estrutural (P), uniestrutural (U), multiestrutural (M) ou relacional (R). Os cbP 
foram avaliados sob a perspectiva do letramento probabilístico proposto por Gal. 
Quanto aos pictogramas construídos a partir das frequências esperadas e das 
frequências observadas, os de D1 foram classificados, respectivamente nos níveis 
U e R, os de D2 nos níveis M e R, e os de D3 ambos no nível R, mostrando assim, 
um avanço na construção e interpretação desse tipo de gráfico.Numa análise 
global, avaliou-se que apesar dos estudantes apresentarem justificativas informais, 
há indicativos que os mesmos entenderam as diferenças entre uma situação 
determinística e experimento aleatório, e entre as frequências esperadas e as 
frequências observadas. Os resultados deste estudo indicam que utilizar materiais 
como MT para abordar cbP se constitui num importante recurso para ser utilizada na 
aprendizagem de forma compartilhada com estudantes cegos e videntes, e, por 
conseguinte, pode contribuir com o desenvolvimento do letramento probabilístico dos 
mesmos. 
 
 

Palavras-chave: Pictogramas 3D. Letramento probabilístico. Maquete tátil. 
Taxonomia SOLO. 
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SANTOS, F.B. Analysis of the construction of 3D Pictograms in the learning 
context Probability by blind and sighted students. 2014 .107f. Dissertation in 
Mathematics Education, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2014. 

 
ABSTRACT 

 
 

The objective of this research was to analyze the 3D Pictograms built by blind and 
sighted students in the context of learning by Probability using a tactile model (TM). 
This TM is composed by tasks of teaching sequence Random Walks of Jefferson (SE 
PAJ) and artifacts (a 3D board, plastic shapes with rectangular base containing 54 
square compartments arranged in 9 rows and six columns called hive; cards of 2,5cm 
X 2,5cm in rubberized EVA with a terry face and other flat face, five kind of toys, a 
doorbell, coaster glass and plastic cups). The SE PAJ covers basic concepts of 
Probability (bcP) in the context of a randomized trial to determine which friend 
Jefferson should visit. The tasks to build the pictograms are part of this SE and the 
artifacts directly used  are the hives, which serves as a reference guide, and the toys 
that are associated to each of the five friends visited. This graph represents the 
frequency observed in the randomized experiment, and the frequency expected in 
the tree of possibilities. The subjects of this research were three pairs of blind and 
sighted students (called D1, D2 and D3) of regular classes in public schools at the 
municipalities of Itabuna (BA). The data were collected by photos and footage in the 
application of the SE; and audio recording. The pictograms were analyzed according 
to the classification proposed by Watson from the SOLO Taxonomy - Structure of 
Observed Learning Outcomes - and could be categorized according to the structural 
complexity and the number of concepts required it: pre-structural (P) uniestrutural 
(U), multiestrutural (M) or relational (R). The bcP were evaluated under the 
perspective of probabilistic literacy proposed by Gal. What about the pictographs 
constructed from the expected frequencies and the observed frequencies, the D1 
were classified, respectively for levels U and R, the D2 in M and R, and D3 both in 
level R, showing an improvement in the construction and interpretation of this chart 
type. In a global level analyzes, was evaluated that although the students present 
informal justifications, there are indications that they understood the differences 
between a deterministic and random experiment situation, and between the expected 
frequencies and the observed frequencies. The results of this study indicate that use 
materials such as MT to address bcP constitutes an important resource to be used in 
learning jointly with blind and sighted students, and consequently may contribute to 
their probabilistic literacy development . 
 
Keywords: 3D pictograms. Probabilistic literacy. Tactile model. SOLO taxonomy. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Nesta pesquisa temos como objetivo geral analisar a construção dos 

Pictogramas 3D construídos por estudantes cegos e videntes no contexto da 

aprendizagem de Probabilidade utilizando u m a  maquete tátil. 

Neste momento, apresento os caminhos que me levaram a desenvolver 

essa pesquisa envolvendo Probabilidade, fazendo um relato das vivências como 

licencianda em Matemática, professora da Educação Básica e mais, recentemente, 

como mestranda em um programa na área de Educação Matemática. 

Inicio esse relato informando que ingressei em 1994 no curso de 

Licenciatura em Ciências com habilitação em Matemática. Durante o curso percebi 

que a área educacional era meu foco de interesse, em especial quando comecei a 

estagiar em sala de aula, tive a oportunidade de observar as dificuldades e 

necessidades dos estudantes durante o processo de aprendizagem de 

Matemática. Por outro lado, verifiquei que o uso das tecnologias em sala de aula, 

poderia auxiliar positivamente na aprendizagem dos estudantes. A partir daí, 

interessei-me em aperfeiçoar os meus estudos visando um fazer pedagógico que 

associasse aos métodos de ensino tradicional de Matemática e o uso do 

computador que aos poucos era introduzido na escola. 

Nesse interim, terminei o curso de Licenciatura e iniciei meu primeiro curso 

de especialização em Matemática com ênfase em Informática na mesma 

Universidade de formação. Neste Curso trabalhei com a temática da Pedagogia de 

projetos, como uma proposta para o ensino de Matemática. Tal estudo contribuiu 

pessoalmente para um maior aperfeiçoamento do estudo na área educacional e 

melhor aprendizagem matemática. Aliás, trabalhar com a professora Dra. Estela 

Rodrigues como minha orientadora ampliou meu horizonte acerca das diversas 

possibilidades de estudo nesta área, tais como os métodos de ensino da 

Matemática e as diferentes teorias que discutem a aprendizagem de conceitos 
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matemáticos o que me levou a escrever a monografia intitulada Novos caminhos 

para a Matemática: desenvolvendo projetos. 

Foi por meio destes estudos que percebi que diversos fatores interferiam nos 

processos de ensino e de aprendizagem de um estudante no que se refere a 

Matemática, e, mais especificamente pensei em elaborar apenas trabalhos ligados 

à informática e redes sociais para a abordagem dos conceitos matemáticos. A 

oportunidade surgiu num curso de Formação Continuada em Mídias na 

Educação, que possibilitou o estudo da Matemática com o uso das tecnologias 

em sala de aula, desenvolvendo assim uma outra monografia com tema O uso de 

Blogs no ensino de Matemática. Com este trabalho fui incentivada a continuar a 

pesquisa, apresentá-lo em Congressos e publicá-lo devido ao foco da abordagem 

para a realidade educacional. Ainda desejosa de avançar em estudos envolvendo a 

temática dos Blogs, surgiu a oportunidade de inscrição para seleção do mestrado 

em Educação Matemática da UESC. Sendo aprovada, e por quase um semestre 

insisti em pesquisar algum conteúdo matemático associado às tecnologias da 

informação. 

Nesse ínterim fui convidada a trabalhar com materiais construídos 

inicialmente para deficientes visuais para aprendizagem de Probabilidade, mas 

numa vertente diferenciada de Vita (2012). Em seu estudo Vita (2012) avaliou a 

potencialidade de uma maquete tátil para aprendizagem dos cbP por estudantes 

cegos, já na nossa pesquisa incluímos também os estudantes videntes, além de 

propormos novas adaptações na maquete tátil utilizada por essa pesquisadora.  

Lembrei-me então que na escola que lecionava tive a oportunidade de 

participar de um curso de extensão sobre a possibilidade e meios de inserção de 

estudantes cegos e surdos no contexto de uma aprendizagem efetiva, curso 

este que pouco despertou meu interesse à época.,  

Agora desenvolvendo o projeto, passei a conhecer a Legislação 

brasileira, que oferece uma série de garantias educacionais aos estudantes, 

destacando-se a Constituição da República de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional-LDB (BRASIL,1996), e a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008. 

A Constituição de 1988 (BRASIL, 1990) assegura a educação como um 

direito de todos com plena participação social e qualificação para o trabalho, bem 
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como igualdade de acesso e permanência na escola, sendo dever do Estado 

garantir o atendimento especializado na rede regular de ensino. 

A LDB (BRASIL,1996), por sua vez, reafirma o direito dos estudantes 

NEE à educação e garante um sistema de ensino adequado quanto ao currículo, 

ao método e as técnicas, e mesmo professores capacitados em nível médio ou 

superior para atender as suas necessidades. 

Neste sentido, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva-PNEE (BRASIL, 2008) que trata dos paradigmas da 

Educação Especial e dos dilemas da educação inclusiva na atualidade, também 

garante o direito de acesso e permanência no ensino regular e sua qualidade. 

Neste documento, a inclusão é o foco para promoção do desenvolvimento de 

habilidades, participação, aprendizagem e continuidade dos estudantes com 

deficiência até os mais elevados níveis de ensino. 

Percebe-se um grande avanço quanto à busca pela equidade de 

condições e direitos das pessoas NEE, entretanto é preciso também conhecer 

documentos oficiais quanto à inserção destes estudantes na escola regular de 

forma a não apenas garantir seu acesso, mas a efetiva participação dos mesmos 

em sala de aula, com igualdade de oportunidade de aprendizado independente da 

condição física dos estudantes. 

No que se refere ao conteúdo matemático em estudo, a Probabilidade, 

retomo a minha vivência como estudante do curso de Ciências com habilitação em 

Matemática, lembro-me que cursei apenas uma disciplina Estatística e 

Probabilidade, em que foram vistas apenas noções básicas, com uma priorização 

excessiva ao uso de fórmulas; sendo apresentado apenas alguns exemplos, e em 

seguida solicitado a resolução de exercícios. Com esta formação, ao começar a 

lecionar no ensino médio, a opção que tinha era ministrar as aulas da mesma 

forma que eu aprendi na Universidade.  

Esta forma de trabalhar os conteúdos probabilísticos foi a única encontrada 

para ensinar algo que não havia discutido e nem sabia por que motivo era 

importante trabalhar com o estudante, bem como qual era a melhor metodologia 

para ensinar tais conceitos. Posteriormente, no curso de especialização, por existir 

tal lacuna na formação inicial, não tive interesse em estudar a Probabilidade. Após 

ingressar no curso de Mestrado em Educação Matemática, mais especificamente, 

ao me inserir no grupo de pesquisa do Ambiente Virtual de Apoio ao Letramento 
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Estatístico para educação básica, me oportunizou discutir e estudar pesquisas 

envolvendo o processo de ensino e aprendizagem de Probabilidade, bem como me 

motivou a cursar a disciplina de Educação Estatística, no referido curso de 

Mestrado. Esses fatos me possibilitaram vivenciar na prática aspectos relacionados 

à didática do ensino de Probabilidade, assim como, dar sentido à execução de um 

projeto de Mestrado para essa temática. 

Nos meus estudos para organização do projeto envolvendo os conceitos 

básicos de Probabilidade (cbP) no projeto, pude perceber que esse é um dos 

tópicos pouco abordados ainda na educação básica. Além disso, vale ressaltar que 

o conhecimento de diversos conceitos probabilísticos pode auxiliar os estudantes na 

compreensão de fenômenos de chance ou aleatórios, bem como na interpretação 

de diferentes informações probabilísticas que fazem parte do seu cotidiano, como, 

por exemplo, previsões meteorológicas ou financeiras, riscos de ocorrência de uma 

doença. 

Entendemos que a formação em probabilidade é essencial ao cidadão na 

atual sociedade, pois cada vez mais é exigido que as pessoas tenham desenvolvido 

sua capacidade crítica e autonomia para que possam assim intervir socialmente. 

De acordo com Gal (2005) o estudante que é capaz de ler e interpretar 

criticamente as informações probabilísticas, bem como tomar decisões a partir das 

mesmas pode ser considerado letrado probabilisticamente. Esse mesmo autor ao 

argumentar sobre a necessidade do desenvolvimento do letramento Probabilístico 

propõe um modelo que inclui dois componentes: o cognitivo e o de disposição, 

sendo que este último, não será abordado por não fazer parte do escopo desta 

pesquisa. Em consonância com as ideias de letramento probabilístico de Gal 

(2005), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio, recomendam 

que o ensino de Probabilidade deva possibilitar ao estudante: 

 

Reconhecer o caráter aleatório de fenômenos e eventos naturais, 
científico tecnológicos ou sociais, compreendendo o significado e a 
importância da probabilidade como meio de prever resultados. 
Quantificar e fazer previsões em situações aplicadas a diferentes áreas 
do conhecimento e da vida cotidiana que envolvam o pensamento 
probabilístico (BRASIL, 1999. p,127). 
 

Em nosso estudo, tratamos sobre alguns desses tópicos a partir da 

Sequência de Ensino “Os Passeios aleatórios do Jefferson” (SE PAJ). A SE PAJ 
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aborda conceitos básicos de Probabilidade no contexto de uma experimentação 

aleatória para determinar qual amigo Jefferson deve visitar. 

Os pictogramas que serão analisados na nossa pesquisa, fazem parte das 

tarefas da SE PAJ e os artefatos da maquete tátil diretamente utilizados são as 

colmeias, que servem como guia de referência, e os brinquedos que estão 

associados a cada um dos cinco amigos visitados por Jefferson. Esse gráfico 

representa tanto as frequências observadas no experimento aleatório quanto às 

frequências esperadas na árvore de possibilidades, do número de visitas de 

Jefferson a cada um dos amigos. 

Assim, particularmente trabalhamos com os seguintes cbP tais como: 

espaço amostral, eventos, probabilidade de eventos simples, diferenças entre 

situação determinística e experimento aleatório, estimativa de probabilidades por 

meio da frequência relativa, cálculo da probabilidade a partir da árvore de 

possibilidades, análise de padrões observados e esperados; bem como a 

construção de gráficos ou pictogramas. 

A motivação para analisarmos especificamente a construção dos 

pictogramas nessa pesquisa, advém do fato que muitas informações 

probabilísticas e estatísticas são apresentadas graficamente na mídia, como 

exemplifica Cazorla (2002): “um gráfico de linhas mostrando a corrida eleitoral 

para as prefeituras, um gráfico de barras para mostrar a evolução dos juros nos 

últimos doze meses ou um pictograma (bonecos) mostrando o crescimento 

demográfico mundial” (p.49), mas segundo essa mesma autora os estudantes 

apresentam muitas dificuldades na sua compreensão: 

 

Se, de um lado, se reconhece a importância dos gráficos, de outro, 
também se reconhecem as dificuldades que o indivíduo enfrenta durante 
a leitura de gráficos. Tal constatação mostra a necessidade de serem 
desenvolvidos estudos visando à compreensão dos diversos aspectos 
que envolvem a construção e interpretação de gráficos, bem como os  
processos cognitivos envolvidos durante a  extração das informações 
(CAZORLA, 2002, p.05). 
 

Para Kataoka e Hernandez (2010) o pictograma é um gráfico recomendado 

quando a variável oferece poucas categorias e o número de observações é 

pequeno, podendo-se utilizar a escala unitária. De acordo com Watson (2006) o 

pictograma é também uma representação gráfica que aproxima os estudantes do 

contexto dos dados. Ressaltamos que o nosso projeto se constitui um subprojeto  
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do projeto de pesquisa, denominado “Uso de uma maquete tátil na aprendizagem 

de Probabilidade por estudantes cegos e videntes de escolas baianas de Itabuna e 

Ilhéus”, desenvolvido na Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA, por Vita 

et al. (2012) e que busca investigar a aprendizagem de conceitos básicos de 

Probabilidade (cbP), mediada pelo uso da maquete tátil por estudantes cegos e 

videntes no ambiente de sala de aula regular. 

No referido projeto Vita et al. (2012) utiliza-se uma maquete tátil adaptada da 

proposta de Vita (2012), que por sua vez trata de um recurso didático composto 

por artefatos, tarefas de reconhecimento tátil e tarefas da Sequência de  Ensino 

“Passeios Aleatórios do Jefferson”- (SE PAJ) que, como dito, abordam cbP no 

contexto de uma experimentação aleatória para determinar qual amigo Jefferson 

deve ser visitado (Figura 1). 

Figura 1 -(a)Tabuleiro utilizado por Vita (2012) e  (b) Tabuleiro adaptado por Vita et 
al.(2012). 

 

 
 

(a)                                               (b) 

 

Nesse contexto em nossa pesquisa, buscamos responder ao seguinte 

questionamento: de que forma os pictogramas 3D são construídos por estudantes 

cegos e videntes no contexto da aprendizagem de Probabilidade? 

Para auxiliar a busca de soluções para tal questionamento, traçamos como 

objetivo geral: analisar a construção dos Pictogramas 3D construídos por 

estudantes cegos e videntes no contexto da aprendizagem de Probabilidade 

utilizando uma maquete tátil. 
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Dividimos este trabalho em quatro capítulos, além da presente introdução, 

que descreve a justificativa para a escolha do tema, bem como o objetivo e a 

questão de pesquisa.  

Os dois primeiros capítulos dizem respeito a fundamentação teórica que 

norteia o trabalho, a saber: o modelo de letramento Estatístico proposto por Gal 

(2002) no primeiro capítulo; e no segundo capítulo o letramento probabilístico 

proposto por Gal (2005). Nesses dois primeiros capítulos, apresentamos e 

discutimos também pesquisas relacionados com a temática do projeto, sendo que 

no primeiro capítulo sobre pictogramas e no segundo capítulo sobre Probabilidade.  

No terceiro capítulo trazemos o percurso metodológico, no que se refere a 

caracterização do estudo, o perfil dos sujeitos envolvidos, a descrição da maquete 

tátil, os procedimentos de coleta de dados e de análise, onde detalhamos a 

taxonomia SOLO proposta por Biggs e Collis, (1982).  

No quarto capítulo apresentamos e analisamos os dados da pesquisa 

confrontando os resultados com o referencial teórico.  

Finalizamos esse estudo apresentando as considerações f inais, 

onde apresentamos uma síntese das ideas discutidas ao longo do estudo e 

apontamos rumos para novas pesquisas. 
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CAPÍTULO 1: LETRAMENTO ESTATÍSTICO 
 
 

Neste capítulo apresentaremos o conceito de letramento estatístico proposto 

por Gal (2002) que nos dará suporte as análises dos resultados tendo em mente o 

objetivo da nossa pesquisa, qual seja, analisar a construção dos Pictogramas 3D por 

estudantes cegos e videntes no contexto da aprendizagem de Probabilidade 

utilizando uma maquete tátil.  

Conforme Soares (2004) o termo letramento se refere à competência do 

indivíduo de se apropriar da leitura e da escrita de modo a interagir social e 

culturalmente de maneira eficaz. A autora afirma ainda que, apesar do termo ter 

surgido em países como a França, os Estados Unidos e na Inglaterra no mesmo 

momento histórico, no Brasil o caráter das discussões sobre letramento e 

alfabetização tomam natureza diversa da que ocorre naqueles países e acontece 

sempre ligada ao conceito de alfabetização. 

 

No Brasil os conceitos de alfabetização e letramento se mesclam se 
superpõem frequentemente se confundem. Esse enraizamento do conceito 
de letramento no conceito de alfabetização pode ser detectado tomando-se 
para análise fontes como os censos demográficos, as mídias a produção 
acadêmica. [...] verifica-se uma progressiva, embora cautelosa, extensão do 
conceito de alfabetização em direção ao conceito de letramento: do saber 
ler e escrever em direção ao ser capaz de fazer uso da leitura e da escrita 
(SOARES, 2004, p.7). 
 

Para Soares (2004) letramento e alfabetização são processos 

interdependentes, onde o letramento ocorre no contexto das práticas sociais que 

buscam desenvolver a habilidade do indivíduo no que se refere a escrita e a leitura 

de forma adequada. Nessa mesma direção, Gal (2002) afirma que letramento 

estatístico e alfabetização estão interligados, e ressalta o fato de que muitas 

mensagens podem ser divulgadas na mídia para convencer as pessoas a adotarem 

um ponto de vista específico, e daí surge a necessidade dessas pessoas 

desenvolverem competências de letramento para saber lidar com essas informações 
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estatísticas que lhes são apresentadas. Além disso, elas precisam conhecer os 

significados de alguns termos estatísticos utilizados nos meios de comunicação. 

Watson (2006a) indica que combinar letramento com estatística implica uma 

dependência das habilidades de leitura e escrita associadas com o pensamento 

crítico e comunicação, envolvendo assim algumas habilidades estatísticas, 

evocando pensamentos de cálculos, como aqueles associados com desvio padrão, 

medidas de posição central e probabilidade simples . 

Para Gal (2002) o termo letramento estatístico se refere à dois componentes 

interligados principalmente à capacidade das pessoas:  

 
(a) a capacidade das pessoas de interpretar e avaliar criticamente 
informações estatística, relacionadas aos dados argumentos, ou fenômenos 
estocásticos, que podem ser encontrados em diversos contextos, e quando 
relevante (b) a sua capacidade de discutir ou comunicar suas reações a 
essa informação estatística ,como sua compreensão do significado da 
informação , suas opiniões sobre as implicações desta informação, ou as 
suas preocupações em relação à aceitação de determinadas conclusões 
(GAL, 2002, p.2-3, tradução nossa). 

 
Gal (2002) reforça que o letramento estatístico deve contribuir para formar 

cidadãos mais críticos e atuantes na sociedade, dado que em vários momentos da 

vida se defrontam com contextos que envolvem a leitura de informações estatísticas. 

Esses contextos, conforme o autor, surgem quando as pessoas estão em casa 

assistindo TV ou lendo um jornal , vendo anúncios de compras ou quando utilizam a 

internet. As informações estatísticas podem aparecer na forma de textos, gráficos e 

tabelas exigindo que as pessoas dominem essas representações. 

Gal (2002) reforça que o letramento estatístico realizado com estudantes na 

escola pode ser proposto numa perspectiva diferenciada do letramento estatístico 

para os adultos, pois na escola se um estudante tem uma dificuldade de 

interpretação de dados, por exemplo, o professor pode auxiliá-lo. Entretanto, os 

adultos têm acesso a informações que são produzidas e transmitidas de forma muito 

rápida exigindo uma análise cuidadosa e decisões sobre aspectos variados. Assim, 

se o letramento estatístico desse adulto for insuficiente poderá ocasionar riscos de 

má interpretação e vulnerabilidade a dados não confiáveis. 

Rumsey (2002) corroborando com as ideias de Gal (2002) define letramento 

estatístico como a capacidade que as pessoas devem ter para compreender as 

informações estatísticas que recebem diariamente bem, o suficiente para serem 

capazes de consumí-las, pensar criticamente sobre estas informações e a partir daí 
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tomar decisões seguras. A autora ao invés de usar o termo letramento estatístico 

utiliza os termos competência estatística e cidadania estatística e define que a: “ 

„competência estatística‟ se refere ao conhecimento básico que fundamenta 

raciocínio e o pensamento estatístico, e „cidadania estatística‟ se refere ao objetivo 

final de desenvolver a capacidade de uma pessoa educada atuar na era da 

informação ”(2002, p.2). 

A competência Estatística, segundo Rumsey (2002) visa fornecer ao 

estudante o conhecimento de todo o processo científico que está por trás da 

geração dos dados, isto é, refere-se a: consciência dos dados ;compreensão de 

determinados conceitos estatísticos básicos e de sua terminologia ;conhecimento 

dos princípios básicos de coleta de dados e geração de estatísticas descritivas, 

habilidades de descrever e interpretação resultados, e habilidades básicas de 

comunicação. 

Lopes (2008) considera que: 

 

para que uma pessoa seja educada estatisticamente, ela deverá ser capaz 
de comunicar efetivamente as discussões sobre os resultados de 
investigações estatísticas, críticas estatísticas ou argumentos probabilísticos 
que clamam estar baseados em alguma informação. Isso envolve ser capaz 
de usar propriamente terminologia estatística e probabilística, viabilizando 
resultados de uma forma convincente, e de construir argumentos racionais 
baseados em informações e observações (LOPES, 2008, p. 70). 

 

Assumindo uma perspectiva semelhante, Gal (2002) propõe um modelo de 

letramento estatístico que tenha elementos que garantam que os adultos possam 

compreender, interpretar, avaliar criticamente, e reagir a mensagens estatísticas 

encontrado em contextos de leitura. 

O modelo de letramento estatístico de Gal (2002) é composto por dois 

componentes, um deles é o componente cognitivo que possui cinco elementos, a 

saber: letramento; conhecimento matemático; conhecimento estatístico; 

conhecimento do contexto e questionamento crítico. Outro componente, é o de 

disposição é composto por dois elementos: postura crítica e crenças e atitudes. 

 Na nossa pesquisa, focaremos apenas os elementos do componente 

cognitivo, uma vez que vamos analisar a construção dos Pictogramas 3D. No que se 

refere ao primeiro elemento, Gal (2002) comenta que, a competência do letramento 

envolve a leitura e a escrita de modo que as pessoas possam interpretar mensagens 

estatísticas atribuindo-lhes um significado, para então se apropriar dessas 
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mensagens e daí interagir em seu meio social. Entretanto, o autor diz que o grau de 

letramento estatístico esperado de cidadãos não é fácil de ser determinado porque 

envolve os contextos culturais que muitas vezes são diferenciados e que, ao se criar 

uma lista de conhecimentos básicos que um cidadão deve saber para ser letrado 

estatisticamente pode haver um superdimensionamento em alguns casos. 

 Gal (2002) salienta que o cidadão deve entender o sentido dos números em 

determinados contextos quando se tratam de mensagens estatísticas; compreender 

porcentagens e interpretar mesmo que intuitivamente listas, tabelas e gráficos, já 

que em alguns casos as informações são divulgadas de forma distorcida induzindo 

as pessoas a tomarem decisões errôneas. 

Lopes (2008) reforça essa ideia: 

 

Não basta ao cidadão entender as porcentagens expostas em índices 
estatísticos, como o crescimento populacional, taxas de inflação, 
desemprego... É preciso analisar/relacionar criticamente os dados 
apresentados, questionando/ponderando até mesmo sua veracidade. Assim 
como não é suficiente ao aluno desenvolver a capacidade de organizar e 
representar uma coleção de dados, faz-se necessário interpretar e 
comparar esses dados para tirar conclusões (LOPES, 2008,p.60). 
 

Segundo Gal (2002), alguns autores têm discutido que o nível e a quantidade 

do saber matemático formal necessário para compreender as ideias estatísticas 

básicas ensinadas nas escolas de ensino médio vêm mudando nos últimos anos, 

mas que a Probabilidade é o conceito matemático mais difícil de ser enfrentado 

pelos estudantes. 

Nesse contexto, com o conhecimento matemático, outro elemento cognitivo 

do modelo de Gal (2002), espera-se que os adultos o dominem para apoiar no 

desenvolvimento do letramento estatístico.Vale lembrar que o conhecimento 

matemático possibilita ao cidadão a habilidade para interpretação de números que 

são utilizados em relatórios estatísticos e a compreensão, mesmo que intuitiva, de 

cálculos que geram resultados estatísticos, como tabelas, gráficos e outras medidas. 

Para este autor: 

Os cidadãos devem saber como uma média aritmética é calculada a fim de 
apreciar plenamente o significado da afirmação de que uma média 
aritmética pode ser influenciada por valores extremos em um conjunto de 
dados e, portanto, podem não representar o "meio" de um conjunto de 
valores se os dados estão discrepantes (GAL,2002,p.14, tradução nossa). 
 

Quanto ao outro elemento cognitivo, o conhecimento estatístico, Gal (2002), 

afirma que está relacionado com a capacidade do cidadão reconhecer a origem dos 
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dados e sua relevância e a familiariazação deste com termos e noções básicas da 

Estatística e Probabilidade e a sua capacidade de fazer inferências a partir destes 

dados. O mesmo autor esclarece que é de extrema importância que os adultos 

tenham conhecimento, por exemplo, de que diferentes tipos de medidas, como 

média e mediana, podem produzir diferentes, e por vezes conflitantes, pontos de 

vista dos mesmos fenômenos. 

Quanto ao contexto, também é proposto por Gal (2002) como componente 

cognitivo, consiste na familiarização do consumidor com as fontes de 

informação.Neste sentido, este autor afirma que a interpretação adequada de 

mensagens com conteúdos estatísticos por adultos depende da sua capacidade de 

interpretá-las em um contexto para que assim possam analisar as possíveis 

variações e erros que se apresentam e serem capazes de assegurar até que ponto 

as informações podem ser confiáveis. Um leitor que não está familiarizado com um 

contexto no qual os dados foram reunidos é mais facilmente enganado, porque 

podem existir interpretações alternativas. O contexto é visto como uma fonte de 

significados para os dados e sua interpretação e saber compreendê-los é importante 

dada às implicações que as informações estatísticas podem gerar. 

DelMas (2002) reforça a importância do contexto apontado por Gal (2002) 

dizendo que: 

 
                                         [...] a interpretação da informação estatística é dependente de contexto. Se 

um procedimento é ensinado, os estudantes também devem aprender os 
contextos em que são  aplicavéis e aqueles em que não são. Dessa forma, 
as atividades propostas devem exigir que os estudantes possam selecionar 
os procedimentos adequados ou identificar as condições que legitimam o 
uso de um determinado procedimento. Da mesma forma, um termo ou 
definição não deve ser ensinado de forma isolada. Se a meta é desenvolver 
a compreensão de termos dentro do contexto de estatística, atividades 
instrucionais podem ser prlanejadas para ajudar os estudantes a 
descobrirem  porque a média é uma medida de  tendência central , 
contrastar a média com outras medidas de tendência central, e demonstrar 
onde e quando não usar a média (DELMAS, 2002, p.2, tradução nossa). 
 

As mensagens na mídia em geral são produzidas por fontes muito 

diversificadas, tais como jornalistas, políticos ou anunciantes. Dependendo de suas 

necessidades e objetivos, tais fontes podem não estar necessariamente 

interessadas em apresentar um relatório equilibrado e objetivo de resultados ou de 

suas implicações. Daí, para Gal (2002),a competência para questionamentos críticos 

possibilita ao cidadão avaliar as mensagens que recebe da mídia se preocupando 
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em avaliar a natureza e a credibilidade destas mensagens refletindo sobre as 

conclusões que lhes são apresentadas. 

Cazorla e Utsumi (2010) afirmam ainda que, o letramento estatístico não pode 

ser limitado ao contexto de leitura, mas deve proporcionar o desenvolvimento do 

pensamento estatístico. Watson (2006a) indica que o pensamento estatístico deve 

ser avaliado como ocorre em ambientes sociais fora da sala de aula, e considera 

nesse contexto, que os gráficos que aparecem de maneira enganosa na mídia 

impressa podem ser excelentes exemplos para motivar e desafiar os estudantes. 

Mais especificamente, Watson (2006a) afirma que, não são indicado como 

alguns valores utilizados nas declarações que acompanham os gráficos foram 

obtidos., ao contrário, fazem afirmações inadvertidamente ou de propósito, comuns 

nas mídias sociais.Para a autora a representação de dados é um dos componentes 

essenciais de investigações estatísticas e os gráficos reforçam muitas outras 

habilidades que fazem parte do letramento estatístico. O duplo papel de criação e 

interpretação é essencial. Para criar gráficos, os estudantes devem estar 

conscientes dos componentes a observar como: contexto, representação, 

interpretação e comunicação, além disso, devem também julgar criticamente os 

gráficos de outros estudantes. 

A representação gráfica contribui para o letramento estatístico, pois conforme 

Watson (2006a), os gráficos aparecem ao longo de quase todos os anos de 

escolaridade e empregam muitos outros temas no currículo de matemática. A 

complexidade estrutural vai aumentando, desde os gráficos de barras, de setores, 

pictogramas para dotplot, histogramas, boxplot entre outros.  

Cazorla (2002) destaca que: 
 

Os gráficos cuja missão for comunicar informação, em geral, estão 
direcionados para uma grande audiência, são muito bem desenhados e 
representam o estágio final do processo de análise de dados. Por essa 
razão, tais gráficos comumente contêm dados estatisticamente resumidos 
ao invés de apresentar dados originais. Frequentemente, é pequeno o 
número de pontos desenhados. Mais ainda, como geralmente está dirigido a 
um público com menor conhecimento sobre gráficos que seu autor, a 
apresentação, necessariamente, tende a ser simples na forma e no 
conteúdo. Se um gráfico não for familiar pode dificultar ao invés de ajudar 
na compreensão das informações que pretende comunicar 
(CAZORLA,2002, p. 52). 
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No contexto da representação gráfica, Cazorla (2002) investigou os fatores 

que interferem na leitura de gráficos estatísticos com 841 estudantes universitários 

matriculados em várias turmas da disciplina de Estatística pertencentes a vários 

cursos de graduação, abordando para tal, o conteúdo da média aritmética. 

A pesquisa ocorreu com a aplicação de seis instrumentos no ambiente papel 

e lápis e foi aplicado um pré-teste e um pós-teste. Segundo Cazorla (2002), tanto no 

pré-teste quanto no pós-teste, parte dos estudantes relacionou a Estatística com a 

Matemática. Um resultado muito relevante que emergiu dos dados da referida 

pesquisa, foi que os estudantes, mesmo aqueles que não têm afinidade com a 

disciplina, reconhecem sua utilidade e sua importância. Ao fazer a análise dos erros, 

a autora percebeu que os estudantes aparentemente não conheciam o conceito de 

média, nem do algoritmo de cálculo. A respeito dos gráficos ficou constatado que 

92,6% dos estudantes conhecem o gráfico de barras, 82,0% conhecem o gráfico 

circular e 79,7% o gráfico de linhas. Já o diagrama de ramos e folhas e o box-plot 

são pouco conhecidos. 

Ficou evidenciado também na pesquisa que os estudantes conseguiam 

extrair somente informações dos gráficos ao nível elementar, verificar as 

tendências somente quando explícitas. Além disso, fracassaram no domínio da 

linguagem gráfica, na verificação de padrões mais complexos e não conseguiram 

perceber a necessidade da utilização de conceitos mais elaborados para uma 

análise mais consistente. Outro resultado encontrado, por não conhecerem o 

conceito de média ponderada e o conceito de dispersão, foi que os estudantes não 

conseguiram fazer a leitura dos gráficos. 

Cazorla ( 2002) afirma que essas dificuldades se devem ao fato, destes 

serem considerados assuntos fáceis e por isso são dadas pouca ênfase na 

educação básica transformando-se em problemas no ensino superior. 

A autora chama a atenção para o fato de que se estudantes universitários que 

cursaram uma disciplina de Estatística possuem um nível de leitura de gráficos 

considerado fraco, provavelmente cidadãos com menor grau de instrução 

apresentem maiores dificuldades nesse processo. 

A recomendação de Cazorla (2002) é que: 

 
É preciso, também, trabalhar melhor a leitura de gráficos enquanto 
instrumentos cada vez mais utilizados para comunicar informação. 
Conhecer a linguagem apropriada, saber escolher os gráficos a serem 
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utilizados segundo o tipo de informação que se deseja enviar ou extrair, 
perceber padrões não explícitos no gráfico, entender a mensagem 
subliminar enviada através dos gráficos, a fim de que os cidadãos possam 
estar devidamente capacitados para uma leitura adequada da informação, 
evitando assim um consumo indiscriminado e acrítico da mesma 
(CAZORLA,2002, p.251-252). 
 

Já Gregório (2012), deu especial atenção ao trabalho com diversas 

representações e à interpretação de dados estatísticos, os participantes foram 

estudantes de uma turma do 5.º ano de uma escola pública da periferia de Lisboa. 

Com o objetivo de desenvolver o letramento estatístico destes estudantes, a autora 

propôs uma investigação cuja proposta era pesquisar, entre outras coisas: “quais 

as dificuldades evidenciadas antes, durante e no fim da unidade de ensino, na 

construção, leitura e interpretação de diferentes interpretações de dados? que 

aprendizagens evidenciam os alunos, no final da unidade de ensino na 

compreensão do conceito de média e seu significado num dado contexto?” (2012, 

p. 3). 

A autora optou por desenvolver o seu trabalho utilizando pequenos projetos 

de investigação onde estudantes trabalhando em grupos, puderam por meio de 

tarefas contextualizadas a partir jornais, revistas e internet, desenvolver suas 

capacidades de resolução de problemas, desenvolver o raciocínio matemático e se 

comunicar. O trabalho realizado com estudantes foi estruturado em quatro fases, e 

uma delas é a discussão coletiva baseada num modelo constituído por cinco 

práticas. 

Numa das tarefas realizadas foi solicitado aos grupos identificar em artigos 

de jornais e revistas, os gráficos e tabelas contendo conceitos ou dados 

estatísticos. Ao realizar esta tarefa, Gregório (2012) afirma que a concepção dos 

estudantes sobre Matemática está ligada aos números. Os gráficos presentes nos 

artigos não eram considerados pelos estudantes, apenas os números associados a 

eles. 

A autora percebeu que os estudantes apresentam muitas dificuldades na 

leitura e interpretação de diferentes representações dos dados. Muitos dos 

estudantes demostravam não conseguir retirar os dados explícitos de um gráfico 

para responder às questões propostas. A principal dificuldade apresentada pelos 

estudantes diz respeito à comunicação matemática, quer na interpretação de 

enunciados quer na justificação das suas respostas. Contudo, Gregório (2012) 

concluiu que os gráficos são uma excelente estratégia para levar para sala de aula 
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contextos de fora do ambiente escolar e indica que para inserí-los na sala de aula 

é preciso estar atento à linguagem utilizada, ao processo de decodificação, 

descontextualização e recontextualização do problema que gerou a informação e 

os dados obtidos. 

Segundo Gregório (2012), quanto ao conceito de média e seu significado, os 

estudantes associam média à aplicação mecânica da fórmula sem revelar 

conhecimento do seu significado. Ao finalizar a aplicação das tarefas, a autora 

percebeu uma evolução dos estudantes nas atividades que se referem à 

organização e representação dos dados, sendo que o gráfico utilizado com mais 

facilidade por eles é o gráfico do diagrama de ramos e folhas. Entretanto, a sua 

interpretação, leitura entre os dados e identificação da moda foi um dos pontos de 

entrave. 

Para autora, alguns estudantes apresentam características de raciocínio 

idiossincrático (neste nível os estudantes podem ser enganados por aspectos 

irrelevantes do problema) e transitório (neste nível de raciocínio se envolvem de 

modo relevante na resolução da tarefa, mas focam num dos aspectos do 

problema), classificação segundo Jones et al. (2000,2001) e Mooney (2002) 

apesar de a maioria dos estudantes ter avançado significativamente. 

Nos que se refere aos pictogramas, objeto do nosso estudo, as frequências 

são contáveis, como, por exemplo, o gráfico da Figura 2, que representa o número 

de gols por jogador. E de acordo com Watson (2006b), esses gráficos são úteis para 

o desenvolvimento de contagem e possibilitam a leitura em um contexto facilmente 

reconhecível para crianças pequenas. Para Kataoka e Hernandez (2010) “o 

pictograma é um gráfico interessante, construído e usado quando a variável toma 

poucas categorias e quando o número de observações é pequeno, isto é, quando 

podemos utilizar a escala unitária” (KATAOKA e HERNANDEZ,2010, p.30). 
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Figura 2 - Número de gols por jogador. 

 

 

 

 

Cazorla e Oliveira (2010) definem o pictograma como:  

 

uma representação icônica, isto é, utilizamos ícones ou símbolos que 
representam o objeto em estudo.Essa representação é muito importante, 
para representar uma variável categorizada, quando trabalharmos com 
crianças pequenas ou com alunos que ainda não conhecem o plano 

cartesiano (CAZORLA e OLIVEIRA 2010, p.128). 

 

Os pictogramas fornecem um contexto simples, sem complicações e, 

portanto, é possível usá-los para que os estudantes possam se concentrar na 

interpretação. Começar a utilizá-los desde cedo pode ajudar os estudantes a 

desenvolver as habilidades de comunicação que serão utilizadas mais tarde, quando 

os contextos e representações tornarem mais complexas (WATSON 2003). 

Ao construir os pictogramas, Watson (2006a) considera que os estudantes 

avançam no letramento estatístico. Isso se deve ao fato de que uma das grandes 

características dos pictogramas é que estão sempre associados a um contexto por 

sua própria natureza.No entanto, segundo essa autora, os gráficos sem contexto 

deixam de ser interessantes muito rapidamente.  

Watson (2003) revela também que apesar dos pictogramas fornecerem 

informações de forma adequada, o fato de existir uma crença que estes gráficos 

atendem muito bem apenas às crianças pequenas, fazem com que muitos 

professores ainda relutem em utilizá-los com estudantes de séries mais 

avançadas. Entretanto, a autora afirma que alguns estudos realizados com adultos 
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revelou que os pictogramas podem ser também importantes para os adultos e 

devem ser levados em consideração no entendimento de informações 

representadas graficamente.  

No próximo capítulo, apresentaremos o letramento probabilístico de Gal 

(2005) relativo aos cbP e pesquisas relativas à Probabilidade visamos desta forma, 

contribuir para uma reflexão mais profunda sobre este tema durante o decorrer do 

nosso trabalho. 
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CAPÍTULO 2: ENSINO DE PROBABILIDADE 
 

 

Neste capítulo apresentaremos o modelo de letramento probabilístico 

proposto por Gal (2005) e discutiremos algumas pesquisas recentes sobre o tema 

em estudo, a Probabilidade. Consideramos que tais estudos contribuirão para 

interpretação e análise dos dados, tendo em vista que o nosso objetivo é analisar a 

construção dos Pictogramas 3D construídos por estudantes cegos e videntes no 

contexto da aprendizagem de Probabilidade.. 

Hoje a sociedade é marcada por grandes transformações e a rapidez de 

informações, que advém com o avanço de novas tecnologias modificou o modo de 

pensar e de viver das pessoas e isso exige que a escola e o conhecimento nela 

produzido se adequem de modo a dar uma resposta ao que é exigido nesse tempo 

atual. De acordo com Lopes (2008) há um contato cada vez mais cedo do cidadão 

com assuntos que vem da demanda social e existe uma necessidade de leitura de 

tabelas, e a escola precisa se preocupar com a formação global do individuo. 

No que se refere a abordagem de conceitos probabilísticos nas escolas, 

Kataoka et al. (2011), afirmam que os professores por não dominarem esses 

conceitosos apresentam “de forma dexcontextualizada, priorizando o uso excessivo 

de fórmulas, que muitas vezes não fazem sentido para os alunos, opondo-se, dessa 

forma, à exploração de situações que envolvam aproximação, aleatoriedade e 

estimação.( Kataoka et al., 2011, p.236)” 

Esses autores afirmam também que existe uma necessidade real de preparar 

esses profissionais, haja vista que muitos deles tiveram contato com este conteúdo 

de forma resumida nos cursos de Licenciatura em Matemática, ou possivelmente 

nem tenham visto. 

Durante esse processo de formação dos professores, é importante que eles 

tenham acesso a metodologias que os levem a abordar os conceitos probabilísticos 

explorando situações experimentais, pois de acordo com Martins e Ponte (2011), “a 
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Probabilidade está presente sempre que estivermos perante um fenômeno aleatório, 

isto é, um fenômeno para o qual não sabemos de antemão qual o resultado que se 

vai verificar, na próxima repetição” (MARTINS e PONTE, 2011, p.164). 

Nos Parametros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), este objeto 

matemático vem sendo tratado no bloco Tratamento da Informação devido às 

exigências da atual sociedade e de seus desafios. Para este documento, o principal 

objetivo de integrar a Probabilidade aos conteúdos escolares é: 

 

[...] que o aluno compreenda que muitos dos acontecimentos do cotidiano 
são de natureza aleatória e que se podem identificar possíveis resultados 
desses acontecimentos e até estimar o grau da possibilidade acerca do 
resultado de um deles (BRASIL, 1998, p.52). 

 

A proposta deste documento é que o estudante comece a se familiarizar com 

noções de acaso e incerteza e possa vivenciar situações experimentais. Além disso, 

recomenda que o trabalho em sala de aula não seja pautado em definições formais 

de termos e fómulas.  

Observamos também nos PCN, a proposta de integrar a probabilidade à 

resolução de problemas, para que o estudante não aprenda apenas sobre a 

possibilidade do acontecimento de um evento, mas que ao final dos ciclos ele seja 

capaz de classificar eventos, segundo vários critérios, levando-o a desenvolver o 

raciocínio combinatório. 

Em nosso estudo serão abordados alguns aspectos da Probabilidade e sua 

importância para o desenvolvimento de conceitos matemáticos apoiados no 

Letramento Probabilístico, como definido por Gal (2005).  

 
 

2.1 Letramento probabilístico 

 

 
Para Gal (2005), o letramento probabilístico está intimamente ligado ao 

letramento estatístico, e nesse contextoconsidera que os adultos são consumidores 

de informações estatísticas e devem ser capazes de compreender e avaliar 

criticamente resultados estatísticos e probabilísticos que permeiam a vida diária. 

No modelo de letramento probabilístico proposto por Gal (2005), vamos 

enfocar apenas o componente cognitivo que é composto por cinco elementos: 

abordagem de grandes tópicos; cálculos probabilísticos; linguagem; contexto e 
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perguntas críticas. Estes elementos estão interligados, de modo a interagirem entre 

si de forma complexa durante a aprendizagem. Isto significa que focar o ensino de 

Probabilidade em apenas um ou dois dos elementos, não será suficiente para 

desenvolver o letramento probabilístico (Figura 3). 

Figura 3 – Elemento cognitivo do letramento probabilístico proposto por Gal (2005). 

 

                          
 

 

O primeiro elemento refere-se à abordagem de grandes tópicos, tais como, 

aleatoriedade, variação, previsão/incerteza que permitam ao estudante representar 

e interpretar as informações probabilísticas inseridas no seu cotidiano. Conforme 

Gal (2005), o estudante precisa compreender a natureza abstrata dessas ideias 

apenas intuitivamente, pois estes termos muitas vezes não têm definições claras 

que podem ser explicados em linguagem simples ou através de referências a 

objetos palpáveis. Aleatoriedade, variação e independencia são conceitos que, no 

contexto da aprendizagem escolar muitas vezes são deixados de lado, mas estão 

presentes no cotidiano das pessoas em informações da mídia, ou em situações em 

há necessidade de tomada de decisões. 

É importante salientar que os conceitos citados anteriormente são 

complementares entre si. Para Gal (2005), enquanto separado, estão também 

interligados, e as suas ligações têm de ser reconhecidas pelos estudantes. Além 
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disso, as noções de aleatoriedade, independência e variação não podem ser 

entendidas como elementos fechados em si mesmos, mas como conceitos que 

dão suporte a compreensão de previsibilidade e incerteza ( noções de risco e de 

confiança). O autor afirma ainda que, a previsibilidade e a incerteza se relacionam 

com o conhecimento que nós temos sobre a probabilidade de um determinado 

evento, por exemplo, ganhar na loteria.  

O segundo elemento trata dos cálculos probabilísticos como uma 

possibilidade do estudante ampliar sua capacidade e entendimento para calcular 

probabilidade de um acontecimento e saber comunicá-los. Para Ferreira (2011), 

os estudantes devem se apropriar de diferentes formas de calcular a 

probabilidade dos eventos, para que desta maneira sejam capazes de se 

comunicar e de entender as afirmações probabilísticas que recebem de outras 

pessoas. 

Os estudantes além de saber que existem diferentes maneiras de alcançar 

estimativas probabilísticas, também devem estar conscientes que essas 

estimativas são muitas vezes o resultado da integração de informações de várias 

fontes. Além disso, eles devem estar familiarizados de tal modo com os cálculos 

probabilísticos para que possam entender que as informações vêm em diferentes 

níveis de qualidade e que esta qualidade pode e deve ser questionada e avaliada . 

O domínio da linguagem probabilística (terceiro elemento) é importante, pois 

de acordo com Gal (2005), o modo como as pessoas interpretam um evento 

probabilístico pode variar, usando palavras como provável, seguramente e 

usualmente; ou frases qualificadoras, como muito improvável, o que permite aos 

indivíduos interpretarem a Probabilidade associada com a mesma frase 

diferentemente, conforme o evento. 

Santos (2010) verificou em sua pesquisa sobre Probabilidade, realizada 

com estudantes do 7º ano do ensino fundamental, que: 

 
[...] os alunos possuem a ideia de que os termos probabilísticos 
expressam as chances dos acontecimentos a eles relacionados e que 
alguns desses termos exprimem valores quantitativos exatos da 
probabilidade envolvida, como, por exemplo, os termos impossível, 
certo, sem dúvida e seguro; e expressam também outros valores mais 
flexíveis, como o pode ser, se espera que, há alguma probabilidade, etc. 
As relações estabelecidas com os termos com frequência e quase 
sempre não foram compartilhadas comumente pelos alunos. Ainda 
persistiram dúvidas e divergências quanto ao uso desses termos. 
(SANTOS, 2010, p.174). 
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Gal (2005) afirma que os estudantes comumente podem se ligar a uma 

palavra como “aleatório” a uma diversidade de significados, entretanto, eles têm de 

tornar-se conscientes do fato de que os significados dos termos usados em sala de 

aula são muitas vezes mais restritos ou preciso do que quando eles são usados em 

situações cotidianas. Daí, a importância dos professores em, ao explicar conceitos 

abstratos da Probabilidade, utilizar uma linguagem clara e usá-los de forma 

consistente, para que a compreensão dos estudantes ocorra sem a chance de 

conflito ou ambiguidade.  

Ainda conforme Gal (2005) os estudantes têm que enfrentar a complexidade e 

imprecisão inerentes à utilização de meios numéricos e verbais para se expressar 

probabilísticamente. Dessa forma, os estudantes devem ter a oportunidade de 

descrever, oralmente e por escrito, o seu pensamento e compreensão sobre as 

probabilidades e também perceber como os outros fazem isso. Estas experiências 

podem melhorar a capacidade dos estudantes para escolher a linguagem adequada. 

O quarto elemento se refere ao contexto, pois muitas informações 

probabilísticas, que envolvem o acaso e a incerteza, são apresentadas dentro de 

um contexto em forma de gráficos, tabelas. Conforme Ferreira (2011), “o contexto 

é um importante elemento do ponto de vista educacional, uma vez que ajuda a 

explicar a necessidade de se aprender probabilidade ou incerteza em diferentes 

circunstancias da vida” (FERREIRA, 2011, p.25). 

Para Gal (2005) ser letrado probabilísticamente requer que a pessoa 

desenvolva algum conhecimento não só da abordagem dos grandes tópicos, 

cálculos probabilísticos, e da linguagem do acaso, mas também o papel dos 

processos probabilísticos e comunicações do mundo. O conhecimento sobre 

contexto, está relacionado com a noção de conhecimento do mundo. 

Conhecimentos relativos ao contexto são necessários para compreender como 

chance e aleatoriedade afetam eventos da vida cotidiana, além disso, contribui 

para que as pessoas possam fazer declarações sobre a probabilidade de eventos, 

mas também sobre o nível de certeza por trás de tais afirmações. 

O último elemento enfatiza as perguntas críticas como um momento propício 

para reflexão sobre assuntos no contexto de Probabilidade, pois permite ao 

estudante refletir e questionar criticamente dando-lhe condições de analisar e 

ponderar sobre a veracidade das informações probabilísticas.  
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Gal (2005) considera que devido à complexidade das grandes ideias 

envolvidas, a existência de múltiplas formas de determinar probabilidades o papel da 

integração de informações de várias fontes, ou a necessidade de interpretar 

informações probabilísticas verbais ou numéricas requer que o estudante tenha 

desenvolvido amplamente a capacidade de avaliar criticamente as situaçoes e 

enfim, atuar nos processos de tomada de decisões pessoais e coletivos. 

Conforme Gal (2005), os desvios de avaliação relacionados com estimativas 

de probabilidade são comuns e mesmo as pessoas que têm conhecimento em 

Estatística podem utilizar metódos sem estimar as probabilidades de forma precisa 

ou sem ao menos pensar sobre a aleatoriedade, a independência, a variação ou o 

risco, de modo que se desviam das expectativas. Dessa maneira, é importante que 

os estudantes tenham consciência dos erros ou equívocos que podem ocorrer e a 

possibilidade de raciocinar sobre estas situações probabilísticas. 

O referido autor afirma que a Probabilidade está entrelaçada a uma ampla 

gama de situações do mundo real e por isso tantos os estudantes quanto os adultos 

precisam ser capazes de se envolver efetivamente em situações que exigem 

interpretação ou tomada de decisões ao receberem mensagens probabilísticas.  

Ao sugerir um modelo que demanda cinco bases de conhecimento 

(abordagem grandes tópicos, cálculos de probabilidades, linguagem, contexto, 

questões críticas), bem como elementos de disposição, Gal (2005) traz a proposta 

do letramento probabilístico como uma nova forma de romper com a tendência em 

muitos currículos escolares que se concentram quase que exclusivamente em 

transmitir conhecimentos utilizando-se de fórmulas e exercícios. 

Em seguida apresentamos a seção cujo objetivo é apresentar as  pesquisas 

que julgamos ter relação com o nosso estudo, no que se referem ao ensino das 

noções básicas de Probabilidade.  

 
 

2.2. Pesquisas recentes sobre Probabilidade 
 

 

 

Discutiremos nessa seção os estudos realizados por Ferreira (2011), 

Hernandez, Kataoka, Oliveira (2010), Santana (2011), Santos (2010), Ribeiro 
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(2012), Rodrigues (2011),Vita (2012), e as relações dessas investigações com as 

noções básicas de Probabilidade. 

Algumas pesquisas em Educação Matemáticatêm destacado a importância 

do ensino de Probabilidade para auxiliar as pessoas em seus contextos sociais 

lerem e interpretarem a informações probabilísticas veiculadas, principalmente na 

mídia, como, por exemplo Lopes (2008) que afirma: 

 

A competência nesses assuntos permite aos alunos uma sólida base 
para desenvolverem estudos futuros e atuarem em áreas científicas 
como a biologia e as ciências sociais. Além disso, ao considerarmos o 
mundo em rápida mudança como o que estamos vivendo, é 
imprescindível o conhecimento da probabilidade de ocorrência de 
acontecimentos para agilizarmos a tomada de decisão e fazermos 
previsões (LOPES, 2008, p. 60). 
 

Concordamos com essa autora, pois nos motivamos a realizar essa pesquisa, 

sabendo da importância de inserir conceitos probabilísticos ainda na educação 

básica, propiciando assim o desenvolvimento do letramento probababilístoco dos 

estudantes, Santana (2011) realizou um estudo sobre as concepções e 

conhecimentos probabilísticos de professores do ensino fundamental. Os sujeitos da 

pesquisa foram oito professores, sendo quatro  professores com Licenciatura em 

Pedagogia quea atuavam nos anos iniciais do ensino fundamental e quatro 

professores licenciados em Matemática  que atuavam nos anos finais do ensino 

fundamental. Por meio de entrevista com situações-problema que envolvia 

probabilidade, a autora procurou verificar como esses professores concebiam o 

ensino de Probabilidade, apoiando-se na Teoria dos Campos Conceituais de 

Vergnaud. A pesquisa revelou que os professores do ensino fundamental que 

participaram do estudo, exploram muito pouco os conceitos probabilísticos em suas 

salas de aula e que durante suas formações iniciais não foram oferecidos elementos 

formativos que incorporassem saberes e práticas que permitissem o 

desenvolvimento de abordagens educativas que orientasse o ensino das noções 

básicas de Probabilidade em sala de aula. Além disso, os professores apresentaram 

dificuldades na compreensão de conceitos probabilísticos. 

Segundo Santana (2011), “os professores em muitos momentos se 

embaraçam quando se trata de descrever possibilidades e confundem o conteúdo 

de probabilidade com o de análise combinatória” (2011, p.67). 



38 

 

  

Quanto aos professores dos anos iniciais, informa a autora que,ao abordar 

conceitos probabilísticos o fazem relacionando com as técnicas de contagem, 

limitando-se a situações de jogos, ou escolhas de uma entre várias possibilidades.  

O estudo revelou também que os professores além de possuir dificuldades 

nas construções dos conceitos probabilísticos, devido ao fato de não utilizarem em 

suas falas termos como: fenômeno aleatório, espaço amostral, acaso e evento, o 

que segundo a autora, pode revelar o não conhecimento destes. 

A autora observou também que os professores dos anos iniciais e finais do 

ensino fundamental apresentaram noções de alguns conceitos probabilísticos, no 

entanto parecem ter concepções diferenciadas. E ainda, verificou que os 

professores não ligaram a porcentagem ao trabalho com probabilidade, “tendo em 

vista ser o mesmo uma ferramenta matemática necessária à construção do conceito 

de probabilidade e às experiências probabilísticas” (2011,p.88). 

Sobre questões como o acaso e aleatoriedade, a autora garante que estes 

professores não estão preparados para construir ideias reflexivas à respeitos destes 

conceitos fundamentais para o ensino de noções de probabilidade e isso se deve a 

uma formação fragilizada, onde o professor não é preparado para atuar 

reflexivamente nesta sociedade em constante mudança.  

Neste sentido, Santana (2011) sugere que: 

 

[...] sobre a formação do professor que ensina Matemática, consideramos 

que os cursos de formação de professores deveriam proporcionar 
condições para que os futuros professores desenvolvessem competências e 
habilidades, a fim de que pudessem desempenhar suas atividades 
profissionais, tendo uma formação matemática que possibilitasse a 
compreensão de conteúdos que estivessem articulados com os que são 
propostos para os anos de ensino que irão atuar, constituindo-se numa 
base sólida e flexível para suas escolhas curriculares(SANTANA. 2011, 
p.89). 

 

Este trabalho contribuiu com nosso estudo, porque nos mostrou que a 

aprendizagem de Probabilidade é influenciada por concepções docentes e por suas 

práticas.Neste sentido, pudemos refletir sobre as dificuldades que os estudantes 

enfrentam quando é proposto a exploração da Probabilidade em sala de aula já que 

são influenciados pelas práticas e concepções dos professores que não têm o 

domínio conceitual.  
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Também relativo à formação inicial do professor para o ensino dos conceitos 

básicos de Probabilidade, Rodrigues (2011) investigou quais os conhecimentos 

devem compor uma proposta para o ensino de noções de probabilidade na 

formação de professores polivalentes, numa disciplina de Matemática em um curso 

de Pedagogia. A coleta de dados ocorreu por meio de levantamentos bibliográficos e 

documentais. 

Como resultados, este autor verificou que nesses cursos de formação existe 

a predominância de conhecimentos relativos a aspectos metodológicos em 

detrimento do conhecimento do conteúdo a ser ensinado. Outra questão sinalizada 

foi à questão referente à materiais didáticos, incluídos os livros e os textos para 

formação Matemática de futuros professores, esse autor considerou que é um dos 

problemas que precisa ser considerado e enfrentado. 

Rodrigues (2011) destacou quatro aspectos nos quais os conhecimentos de 

Probabilidade na formação Matemática inicial de professores polivalentes devem ser 

pautados. São aspectos referentes: aos fundamentos sociológicos e filosóficos; à 

cultura matemática escolar; ao processo ensino e aprendizagem e à didática da 

Matemática. 

O autor indica os conhecimentos que devem fazer constar de uma proposta 

de ensino de Probabilidade para formação do professor polivalente. Nesta proposta 

o professor deve conhecer : 

 

a) justificativas para a inclusão desse conteúdo nas propostas para o ensino 
de matemática desde os anos iniciais;  
b) objetivos que se pretende alcançar com estudos relativos à probabilidade 
nessa etapa de escolaridade;  
c) interpretação clássica, da frequentista e da subjetiva de probabilidade; 
d) conhecimento das ferramentas matemáticas que são usadas na 
interpretação clássica e na frequentista de probabilidade (RODRIGUES, 
2011, p.134). 

 

Segundo Rodrigues (2011), nos cursos de Pedagogia é possível verificar que 

durante a abordagem da metodologia de resolução de problemas, de modo geral, os 

conteúdos estão em segundo plano, isto é, existe uma preocupação maior com os 

aspectos metodológicos do ensino de Matemática. Assim, a formação desses 

professores tem sido apenas a abordagem de conteúdos básicos, o que não lhes 

permite justificar o porquê de ensinar probabilidade, nem ao menos qual o objetivo 

de inserí-los nos anos iniciais.Como os conteúdos compõem um dos cinco 
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elementos proposto por Gal (2005), entendemos que quando este elemento não é 

bem desenvolvido na formação do professor, pode influenciar na aprendizagem do 

estudante. 

Apoiado ao uso do computador, Ferreira (2011) utilizou software R e o 

ambiente papel & lápis, para explorar os conceitos de Probabilidade numa 

perspectiva construcionista, aplicando o experimento “Passeios Aleatórios da 

Carlinha” (PAC), que em nosso estudo consiste na SE PAJ. O autor utilizou a 

metodologia do Design Experiment o que possibilitou que os estudantes 

participassem mais ativamente durante todo o processo. Ferreira (2011) destaca 

dois momentos que contribuíram para a construção dos conceitos de 

Probabilidade. O primeiro foi observado quando ao desenvolver o experimento, os 

estudantes puderam visualizar o fenômeno da convergência, que é quando o 

número de simulações mais se aproxima do resultado teórico, realizando a 

simulação de 12.000 experimentos; e o segundo momento quando possibilitou 

que os estudantes pudessem refletir sobre a não equiprobabilidade considerando 

que estão bastante acostumados com a ocorrência da probabilidade 0,5 associada 

a face cara. 

Neste trabalho, o autor observou avanços na construção dos conceitos 

probabilísticos por estudantes do 3º ano do ensino médio e percebeu que, 

apesar de algumas dificuldades encontradas quando do confronto da 

probabilidade frequentista e teórica, os estudantes puderam desenvolver a 

autonomia e a capacidade de reflexão. Por meio das tarefas foi verificado que os 

estudantes aos poucos abandonavam o raciocínio pautado na visão frequentista 

de probabilidade e apoiavam suas reflexões na probabilidade teórica. 

Esta pesquisa traz várias contribuições para nosso estudo no sentido de 

que reforça nosso entendimento quanto à necessidade da abordagem dos 

conceitos básicos de Probabilidade (cbP) ainda na escola, e verificar que os 

estudantes com uso de SE, como em nosso projeto,conseguiram entender de 

forma mais efetiva esses conceitos. 

Ribeiro (2012) elaborou uma sequência didática para estudantes do 3º ano 

do ensino médio, utilizando problemas com vistas à possibilidade de despertar o 

interesse destes estudantes. Para tanto, utilizou como referencial teórico, os 

cenários para investigação de Skovsmose (2008) e a resolução de problemas 

fundamentada em Polya (1995) e Pozo (1998). A proposta do autor era classificar 
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as atividades a partir dos diferentes ambientes de aprendizagem em que ocorriam 

possibilitando o interesse e a participação dos estudantes nas discussões.Ao aplicar 

a sequência didática, este pesquisador classificou os ambientes de aprendizagem 

como sendo uma semi-realidade, pois as atividades foram contextualizadas em 

realidades inventadas e não na realidade do estudante. 

Este autor destaca que não é possível afirmar que possa ocorrer o ensino 

de Probabilidade por meio da resolução de problemas em um cenário para 

investigação com referencia à realidade dado que, a sequência elaborada por ele 

desenvolveu-se num ambiente de semi-realidade. Como resultados da sua 

pesquisa, considera ainda que a sequência didática proposta possibilitou aos 

estudantes uma experiência de aprendizagem dos conceitos de Probabilidade 

onde a memorização e reprodução foram substituídos pela compreensão dos 

conceitos estudados. Os estudantes tiraram proveito da intuição durante a 

participação e resolução dos problemas e ressalta que, utilizar a intuição de 

forma pouco crítica tem levado as pessoas a tomarem decisões equivocadas por 

não terem conhecimento suficiente dos conceitos básicos de Probabilidade. E 

ainda, relatou que a probabilidade condicional foi o maior entrave encontrado ao 

aplicar a sequência didática tanto por estudantes, quanto pelo professor devido ao 

pouco tempo destinado as atividades envolvendo esse conceito e a grande 

dificuldade que o autor diz ser inerente ao mesmo. 

Enfim, Ribeiro (2012), faz uma reflexão sobre a postura do professor, que 

deve ser de alguém que orienta e provoca os estudantes a refletir sobre suas 

próprias dúvidas. Como professor-pesquisador pontua que ações do professor 

podem ajudar ou prejudicar o desenvolvimento das atividades e ressalta que a 

sequência didática elaborada por ele tem potencial dependendo da postura adotada 

pelo professor. 

Outra investigação também no contexto da resolução de problemas foi 

realizada por Santos (2010) por meio de tarefas envolvendo situações problemas 

relacionados à Estatística e a Probabilidade na perspectiva investigativa aplicadas 

com estudantes do 7º ano do ensino fundamental. Com essas tarefas, a 

pesquisadora procurou descobrir as ideias sobre linguagem e pensamento 

probabilístico que os estudantes apresentam, em um contexto de resolução de 

problemas, mediado pelo processo de comunicação.  
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A pesquisa de Santos (2010) foi realizada em dois momentos: num primeiro 

momento as tarefas foram desenvolvidas com todos os estudantes das turmas 

investigadas, organizados em grupos no contexto de sala de aula; e no momento 

posterior, fora da sala de aula, com quatro alunos que participaram também da 

primeira fase da pesquisa, porém individualmente. 

A análise dos dados possibilitou evidenciar equívocos quanto aos significados 

das palavras possibilidade e probabilidade, que muitos estudantes compreendem 

como sinônimas; e equívocos de linguagem. Contudo, a autora afirma que os 

estudantes tinham mais facilidade de expressar o pensamento por meio da 

comunicação oral, no momento da socialização das tarefas ao contrário de quando 

tinham que escrever, pois sempre o faziam de modo resumido evidenciando assim 

que a aprendizagem ocorre quando o estudante é levado a refletir sobre suas 

próprias ideias. 

Segundo Santos (2010), os problemas abertos possibilitam que os estudantes 

exprimam suas ideias de modo espontâneo e isso pode permitir que o professor 

identifique ideias equivocadas a respeito da linguagem probabilística em suas 

tarefas. Considera também que “as situações relacionadas à incerteza podem ser 

interpretadas de diferentes maneiras, por diferentes concepções probabilísticas, 

conduzindo ou não as pessoas às respostas adequadas” (2010, p.175). 

A autora também constatou que, no contexto de resolução de problemas, 

mediada pelo processo de comunicação oral e escrita, favorece o movimento das 

ideias probabilísticas dos estudantes e, consequentemente, o desenvolvimento do 

pensamento probabilístico. E percebeu que os estudantes compreenderam que os 

termos probabilísticos expressam as chances dos acontecimentos; que os utilizam, 

ao estimar as probabilidades de determinados eventos; e que promover tarefas 

relacionadas à linguagem estocástica possibilita que os estudantes criem um 

repertório linguístico apropriado à expressão do pensamento probabilístico. 

Percebemos com esta pesquisa, que para que o estudante se aproprie do 

conteúdo de Probabilidade é importante que domine uma linguagem e conceitos 

para seu entendimento, como espaço amostral, evento, aleatoriedade, incerteza, 

dentre outros. 

Os pesquisadores Hernandez, Kataoka e Oliveira (2010), com o objetivo de 

verificar se a sequência “Passeios Aleatórios da Mônica” (PAM) poderia apoiar o 

ensino de cbP, e posteriormente a distribuição binomial . Dois professores foram 
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preparados para aplicar esta sequência em turmas do ensino médio. Eles 

consideraram que os estudantes compreenderam o objetivo principal da atividade, 

ou seja, as diferenças entre experimento determinístico e aleatório, e entre 

probabilidade frequentista e teórica. Os autores classificaram as respostas dadas 

pelos estudantes em cada questão em diferentes níveis hierárquicos de 

conhecimento. Esta classificação varia de um conhecimento não existente sobre a 

questão a um nível de conhecimento pleno. 

De acordo com Hernandez, Kataoka e Oliveira (2010), quando foram 

questionados se havia diferença entre as duas maneiras2 da Mônica visitar 

seus amigos, a maioria dos grupos de estudantes respondeu corretamente com uma 

justificação formal e 61,3% dos grupos de estudantes constataram que o caminho 

para chegar à casa de cada amigo dependia do número de cara (ou coroa) nos 

quatro lançamentos. 

Os autores consideram que os estudantes compreenderam a importância de 

alguns conceitos de Probabilidade, apesar de muitos deles apresentarem muitas 

justificativas baseadas em suas crenças pessoais, considera-se que, os objetivos da 

atividade foram atingidos. Além disso, Hernandez, Kataoka e Oliveira (2010) 

avaliaram que a atividade pode realmente contribuir para o ensino de cbP e, 

portanto, contribuir para o letramento probabilístico dos estudantes. 

Vita (2012) realizou um estudo com o objetivo de identificar a potencialidade 

de uma maquete tátil, para a aprendizagem dos conceitos básicos de 

Probabilidade por estudantes cegos A abordagem utilizada neste estudo foi a 

Teoria da Instrumentação, proposta por Rabardel (1995) que trouxe um modelo 

para observar as interações entre estudantes cegos e os  cbP mediada pela 

maquete tátil. A maquete foi construída de forma sequenciada, sendo utilizados 

cinco protótipos (M1, M2, M3, M4, M5). Após a análise instrumental de cada 

protótipo, o M5 mostrou-se mais eficiente para coletar as informações para a 

aprendizagem dos cbP, por exemplo, as  dimensões e as informações do tabuleiro 

tornaram-se mais acessíveis aos estudantes cegos, permitindo-lhe interagir com o 

instrumento por meio do tato, bem como os demais artefatos propiciaram o regsitro 

das frequências observadas e esperadas de forma adequada. Seus sujeitos foram 

quatro estudantes cegos da Educação de Jovens e Adultos. A maquete 

                                                           
2
 Inicialmente Mônica visita seus amiguinhos por meio de uma ordem pré-estabelecida. Logo após é definido 

que a visita será realizada aleatoriamente.  
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proporcionou aos estudantes a aprendizagem de Probabilidade porque permitiu 

que eles desenvolvessem estratégias para realizar as tarefas “Os Passeios 

aleatórios do Jefferson”, na perspectiva do letramento probabilístico de Gal 

(2005).  

Vita (2012) afirma também que a maquete tátil foi desenvolvida com a 

efetiva participação do estudante, o que a tornou um instrumento ajustado às 

condições individuais de aprendizagem. Outro fator que corroborou para a 

eficiência da aprendizagem mediada por este instrumento foi a utilização de 

materiais agradáveis ao tato e de baixo custo. 

Vita (2012) afirmou ainda que a maquete tátil é um instrumento que propicia 

aos estudantes cegos conhecer os cbP.No entanto, ela reconhece que o protótipo 

M5 representante da maquete tátil tem um caráter provisório devendo ser 

adaptado sempre que se avance com os estudos dos cbP. 

Esta pesquisa contribuiu com nosso estudo na medida em que nos levou a 

refletir a possibilidade de um recurso didático ser utilizado para que os estudantes 

cegos possam se apropriar de conceitos básicos de Probabilidade. Além disso, foi 

a partir da maquete proposta pela referida autora que desenvolvemos a nossa 

pesquisa com estudantes cegos e videntes.  

No próximo capítulo apresentamos a metodologia do presente estudo, 

momento em que descrevemos os sujeitos da pesquisa, bem como os 

procedimentos de coleta e análise dos dados. 
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 
No presente capítulo serão apresentados os aspectos relacionados ao 

percurso metodológico da pesquisa, a saber: caracterização da pesquisa, perfil 

dos sujeitos, descrição do instrumento utilizado, os procedimentos de coleta e os 

procedimento de análise dos dados. 

 
 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 
 

Consideramos nossa pesquisa como sendo de cunho qualitativo, que de 

acordo com Javaroni, Santos e Borba (2011,) é “[...] uma forma de se fazer 

pesquisa, no qual o foco, o olhar da pesquisa encontra-se nas relações que têm 

significado para o pesquisador.” Os autores consideram também que: 

 

De forma geral, quando estamos elaborando ou executando uma 
pesquisa em Educação Matemática, estamos buscando entender as 
relações que acontecem com os “objetos” de nosso estudo, ancorados 
em uma perspectiva teórica que sustenta nossa forma de conceber o 
mundo em que vivemos (2011, p.198). 

 

 

Do exposto por esses autores, consideramos que os “objetos” de nosso 

estudo são: os estudantes cegos e videntes, a maquete tátil adaptada do estudo 

de Vita (2012), os cbP envolvidos na construção dos Pictogramas 3D. Sendo 

assim, para atender o objetivo estabelecido, que é o de analisar a construção dos 

pictogramas 3D por estudantes cegos e videntes no contexto da aprendizagem de 

Probabilidade utilizando uma maquete tátil, investigamos as  relações entre esses 

três objetos considerando o modelo de letramento probabilístico proposto por Gal 

(2005) e a Taxonomia SOLO (BIGGS, COLLIS,1982). 

Optamos por desenvolver a nossa pesquisa em duas etapas: estudo piloto e 

estudo principal, visto que a maquete tátil proposta por Vita (2012), como dito, foi 
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testada apenas com estudantes cegos. Salientamos que, de fato antes da 

realização do nosso estudo piloto, algumas adaptações na maquete tátil já foram 

implementadas pelos pesquisadores do projeto de Vita et al. (2012). Sendo assim 

no estudo piloto visávamos avaliar a necessidade de novas adequações nesse 

instrumento, no que se referem a ajustes nos artefatos, bem como a reorganização 

das tarefas da SE PAJ, para em seguida realizarmos o estudo principal com um 

instrumento melhor adaptado as necessidades dos estudantes cegos e videntes. 

 
 

3.2 Sujeitos do estudo principal 
 
 

O presente estudo foi aplicado na cidade de Itabuna (BA), em escolas 

públicas, no I semestre do ano letivo de 2014, com três duplasformada porde 

estudantes cego e videntes matriculados no ensino regular, sendo que os 

estudantes cegos recebem Atendimento Educacional Especializado (AEE)3, que 

lhes auxilia na aprendizagem do Braille, dentre outras atividades. 

Participaram do processo seis estudantes, sendo quatro do sexo feminino e 

dois do sexo masculino. Uma das duplas cursava o 9º ano do Ensino Fundamental e 

encontravam-se na faixa etária dos 15 anos. As outras duplas eram formadas por 

estudantes do ensino médio e Curso profissionalizante e encontravam-se na faixa 

etária dos 25 aos 40 anos. 

Cada dupla era formada por um estudante cego e um estudante 

vidente.Ressaltamos que a formação destas duplas assim ocorreu para que 

houvesse maior interação entre estes estudantes e entre eles e a maquete tátil. 

É importante salientar que um dos estudantes cegos que participou da 

pesquisa possuia cegueira adquirida, e os outros dois sujeitos possuíam cegueira 

congênita4. Além disso, apenas um desses estudantes não dominava a leitura em 

Braille. 

                                                           
3
 Segundo MEC(2012,p.9): O Atendimento Educacional Especializado (AEE), com função 

complementar ou suplementar no turno contrário à escolarização, é oferecido para todos estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação que 
apresentarem necessidades específicas de aprendizagem, de serviços e de recursos específicos de 
acessibilidade. 
4
 A ausência da visão manifestada durante os primeiros anos de vida é considerada cegueira 

congênita, enquanto a perda da visão de forma imprevista ou repentina é conhecida como  
cegueira adquirida. 
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Realizamos entrevistas do tipo semiestruturadas com esses sujeitos da 

pesquisa, nas quais algumas questões foram lançadas com objetivo de 

conhecermos melhor o contexto escolar e de vida destes estudantes, o que 

possibilita ao leitor ter uma visão mais geral dos participantes e do ambiente em 

que estão incluídos. Antes de abordar as características de cada participante, 

convém ressaltar algumas questões comum a todos. 

A seguir apresentaremos a descrição da entrevista de cada um dos sujeitos e 

ressaltamos que para proteger as identidades dos participantes, eles receberam 

nomes fictícios ao longo da pesquisa, designados por C quando for cego e V quando 

for vidente, e acompanhados de um número, sendo 1 se referindo a dupla 1 (D1), 2 

para dupla 2 (D2) e 3 para dupla 3 (D3). As duplas foram numeradas de acordo com 

a ordem de aplicação do estudo principal. 

 

Quadro 1-Participantes da pesquisa. 

 

 

A primeira dupla pesquisada, ou seja, Pedro (C1) e João (V1), apesar de 

estudarem na mesma escola não eram colegas de sala, e durante a entrevista 

disseram: 

 

 

 

Duplas 

  

D1 

 

D2 

  

D3 

 

Estudante Vidente 

 

V1 

 

V2 

 

V3 

 

Estudante cego 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

Nível de ensino 

 
3º ano da educação 
de jovens e adultos 

 
9º ano do ensino 
fundamental 

 
1º ano do Curso 
técnico 
profissionalizante 
em Comércio 

 
Tempo de duração 
do encontro 

 
Dois períodos de 
aula noturno/3 
horas cada 

 
 Três encontros de 
2 horas /aula 

 
Duas horas e meia 
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*Pedro (C1) 

Pedro adquiriu cegueira aos dois anos.. Afirmou que somente aos 8 

anos percebeu que existia  “diferença” entre ele e seus familiares: “Para mim 

era todo mundo igual, não existia essa coisa de não enxergar. Era todo 

mundo igual. Só depois eu descobri que existia cegueira. Foi um abalo.” 

Quando participou do nosso estudo tinha 39 anos e cursava o 3º ano da 

Educação de Jovens e Adultos-EJA no turno noturno quando participou desta 

pesquisa. Casado, não tinha filhos. Ocupava seu dia entre a atividade de  

radialista em que apresentava um programa evangélico e a escola.  

Relatou que o professor de Matemática, especificamente poderia se 

preocupar em esclarecer mais os conteúdos para o deficiente visual, pois a 

aula é dada somente utilizando a lousa e não há um cuidado maior para 

diminuir as dúvidas dos estudantes. Seu sonho é ir para universidade e cursar 

Comunicação Social.  

Enquanto realizávamos a pesquisa a todo o momento nos perguntava 

como seria se lá estudasse (na universidade); se haveria livros em Braille 

entre outros assuntos. Realizou o estudo com bastante empenho e 

demonstrou interesse ao manusear o tabuleiro. Frequentava o AEE para 

desenvolver outras habilidades, como leitura em Braille. 

 

        *João (V1) 

Quando participou desta pesquisa, João, tinha 41 anos e cursava o 3º 

ano da EJA, no turno noturno, sendo que ele e Pedro não estudavam na 

mesma turma. Durante o dia trabalhava como técnico de eletrotécnica em 

uma oficina. Lembra que na infância foi criado somente pela mãe. Parou de 

estudar aos 15 anos para ir ao encontro do pai no Rio de Janeiro e para 

trabalhar.Voltou a estudar aos 39 anos. Afirmou que aprendeu a gostar de 

Matemática , pois hoje os professores são mais atenciosos e preparados para 

ensinar. Adorava ler e escrever e costumava ganhar prêmios num concurso 

promovido pela tevê local onde os estudantes das escolas da cidade tinham 

que mostrar suas habilidades de escrita. Sobre a experiência de trabalhar 

com o estudante cego ressaltou a importância de compreendê-los e respeitá-

los. Sobre a aplicação da SE PAJ disse ter sido algo novo e edificante para 
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ele.A segunda dupla formada por Jade (C2) e Taís (V2) são parceiras e 

estudantes da mesma sala de aula, e relataram durante a entrevista. 

 

*Jade (C2) 

Jade tinha 16 anos e cursava o 9º ano do Ensino Fundamental. Nasceu 

cega e frequentou durante muito tempo uma escola de Educação Infantil, 

porque seus pais se sentiam inseguros em colocá-la numa escola regular de 

ensino fundamental mais adequada à sua idade. A partir daí, começou a ser 

alfabetizada em Braille e a conviver com crianças de sua idade, teve 

atendimento especial para orientação e mobilidade. Sonha ser Psicóloga, pois 

gosta de ouvir as pessoas.  

 

*Taís (V2) 

Quando participou deste estudo Taís tinha 15 anos e estudava também 

no 9º ano do Ensino Fundamental. Sempre achou Matemática uma disciplina 

muito difícil e gosta mais da leitura. Conheceu e se aproximou de Jade, sua 

parceira de dupla e amiga desde o primeiro dia do ano letivo. 

 

A terceira dupla formada por July (C3) e Maria (V3), amigas e parceiras 

estudantes na mesma escola e sala de aula, e contaram na entrevista que: 

 

*July (C3) 

O médico disse que só enxergaria até os 6 anos de vida ,mas perdeu a 

visão aos 34 anos por causa do Glaucoma. Após a perda da visão voltou a 

estudar, pois tinha abandonado a escola na adolescência por enfrentar várias 

dificuldades como a falta de livros e apoio de familiares. 

É casada com um cadeirante, 37 anos,mãe de três filhos e no momento da 

pesquisa estudava numa escola profissionalizante cursando Comércio, no 

turno noturno. Pela manhã, frequentava o AEE para aprender o Braille. Seu 

desejo é ir para Universidade e se tornar uma Assistente Social. 

Sobre sua infância e adolescência nos relatou que adorava brincar de vôlei na 

porta de casa, como outras crianças, mas que aos 15 anos teve que morar 

sozinha. Quanto à sua volta à escola após a cegueira nos relatou: “Todo 

mundo se assustou quando eu cheguei”. 
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Sobre sua amizade com a sua parceira vidente, afirmou: “Ela gosta de ajudar. 

E de certa forma eu estou precisando dos olhos dela. E em alguma coisa que 

eu sei, eu a ajudo”. 

 

*Maria (V3) 

Maria tinha 44 anos quando foi realizada a produção dos dados para 

esta pesquisa e também era estudante do curso  profissionalizante de 

Comércio. Casada e mãe de dois filhos voltou a estudar há pouco tempo. 

Apresentou dificuldade em realizar as tarefas propostas e foi ajudada por July, 

assim como acontecia diariamente na sala de aula quando elas faziam juntas 

suas atividades. Maria se lembra de ter iniciado seus estudos muito tarde, por 

volta dos 10 anos. 

3.3 A Maquete tátil 

 

A maquete tátil proposta por Vita (2012), era composta por tarefas de 

reconhecimento tátil do instrumento, tarefas da sequência de ensino “Passeios 

Aleatórios do Jefferson” (SE PAJ) e artefatos: um tabuleiro 3D, cinco formas 

plásticas com base retangular contendo 54 compartimentos quadrados 

organizados em 9 linhas e 6 colunas que denominamos por colmeia; 240 cartas 

de 2,5 cm x 2,5 cm em emborrachado EVA com textura atoalhado e liso, e 300 

brinquedos, sendo 60 bonecas, 60 ioiôs, 60 apitos, 60 anéis e 60 presilhas; duas 

tampas e um carrinho (Figura 4). 

Figura 4 - Versão final da maquete tátil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte:(VITA,2012,p.108). 
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O tabuleiro, conforme Figura 4, possui 25 quadras e as casas dos amigos 

(Luana, Marcos, Peter, Orlando e Aida) estão igualmente distantes quatro 

quarteirões da casa Jefferson e dispostas na diagonal. 

As tarefas da SE PAJ abordam os seguintes cbP: espaço amostral, eventos, 

probabilidade de eventos simples, diferenças entre situação determinística e 

experimento aleatório, estimativa de probabilidades por meio da frequência 

relativa, cálculo da probabilidade a partir da árvore de possibilidades, análise de 

padrões observados e esperados; bem como construção de tabelas simples e 

gráficos pictóricos. 

Na primeira tarefa da SE PAJ é apresentado aos estudantes a seguinte 

história: 

 

O Jefferson e seus amigos moram no mesmo bairro representado pelo tabuleiro 

3D. A distância da casa de Jefferson para a casa de Luana, Marcos, Peter, 

Orlando e Aida é de quatro quarteirões. Jefferson costumava visitar seus 

amigos durante os dias da semana em uma ordem pré-estabelecida: segunda-

feira, Luana; terça-feira, Marcos; quarta-feira, Peter; quinta-feira, Orlando e sexta-

feira, Aida. Para tornar mais emocionantes os encontros, a turma combinou que o 

acaso escolhesse o amigo a ser visitado por Jefferson. Para isso, na saída de sua 

casa e a cada cruzamento, Jefferson deve sortear uma das duas tampas; se sair 

atoalhado, andará um quarteirão para o Norte, se sair liso, um quarteirão para o 

Leste. Cada jogada representa um quarteirão de percurso com a parada 

obrigatória na faixa de pedestre. Jefferson deve sortear quatro vezes as tampas 

para chegar à casa de um dos amigos. 

 

A partir da história é solicitado aos estudantes, dentre outras atividades, 

que realizem um experimento aleatório com lançamento da tampa quatro vezes 

para determinar o amigo visitado por Jefferson, inclusive disponibilizando o 

carrinho plástico para movimentação no tabuleiro. Para registrar os resultados dos 

experimentos e para construir a árvore de possibilidades referente aos caminhos 

possíveis para Jefferson visitar cada um dos seus cinco amigos, os estudantes 

utilizam: as colmeias para o registro, as fichas em EVA com duas texturas 

diferentes representando a direção – movimento do Jefferson no tabuleiro (norte – 

atoalhado e leste – liso) e os brinquedos para representar cada um dos cinco 

amigos (Figura 4). 
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            3.3.1 Maquete tátil do estudo piloto 

 
O estudo piloto foi aplicado em Itabuna (BA), São Paulo (SP) e Rio Claro 

(SP), sendo que nas duas últimas cidades pelos pesquisadores do projeto de Vita et 

al. (2012). Participaram desse estudo oito sujeitos, sendo sete estudantes videntes e 

um graduado cego. Em Itabuna o estudo piloto foi realizado com uma dupla de 

estudantes videntes do 3º ano do ensino médio de uma escola pública, que foram 

selecionados pelo professor Matemática, uma vez que tinham disponibilidade de 

horário em turno oposto ao que frequentavam as aulas para participar da pesquisa. 

Em São Paulo, os sujeitos foram dois estudantes videntes do 6º ano do 

ensino fundamental de uma escola pública, salientando que os mesmos não tinham 

conhecimento prévio dos cbP; e duas doutorandas videntes do Programa de Pós- 

Graduação em Educação Matemática de uma universidade particular. Na cidade de 

Rio Claro, o estudo piloto foi realizado com uma doutoranda vidente do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática de uma universidade estadual, e um 

sujeito cego já graduado, porém sem conhecimento prévio dos cbP.Como dito, os 

pesquisadores do projeto de Vita et al. (2012) implementaram algumas adaptações 

nesse instrumento antes do nosso estudo piloto, a saber: 

a) as dimensões do tabuleiro foram reduzidas; 
 

b) as cartas em EVA, para registro, que eram dois tipos de textura (liso e 

atoalhado), passou-se a utilizar apenas o tipo atoalhada, pois na mesma 

uma das faces já era lisa (Figura 5).  

Figura 5- Cartas em EVA com face atoalhada e lisa. 

 

 

 

c) as duas tampas (uma lisa e outra atoalhada) utilizadas para o sorteio, foram 

substituídas por um copo contendo uma carta dentro, em que a face 

atoalhada continua representando o movimento de Jefferson no tabuleiro 

para o norte e a face lisa, para o leste; 
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d) os brinquedos armazenados dentro de copos plásticos; 
 

e) os nomes dos amigos de Jefferson que eram Luana, Marcos, Peter, Orlando 

e Aida, passaram a ser chamados, respectivamente de Igor, Xuxa, Pita, Bia 

e Abel; 

f) foram utilizadas apenas quatro colmeias,ao invés de cinco; 
 

g) foram retirados os postes localizados nas casas de Jefferson e seus amigos, 

bem como as faixas de pedestre (Figura 6); 

h) as tarefas de reconhecimento tátil foram suprimidas, ficando apenas uma 

exploração inicial dos artefatos após a leitura da história na SE PAJ 

(denominada de tarefa 2); 

Figura 6 - Nova versão do tabuleiro 3D da maquete tátil. 

 

 

 

i) as tarefas da SE PAJ foram alteradas, não havendo mais a separação por 

blocos de tarefas e sendo composta por 14 itens (Anexo A). Com as 

alterações feitas, foram suprimidas também as tarefas que exigiam a 

construção de tabelas simples. 

Apesar dessas modificações nos artefatos e nas tarefas, continuaremos a 

denominar o instrumento de maquete tátil, bem como, a sequência de ensino, que 

manteremos a sigla SE PAJ. 

Vita (2012) observou que os Pictogramas 3D construídos utilizando esses 

artefatos permitiram aos estudantes cegos o reconhecimento tátil das frequências 

observadas no experimento aleatório e das frequências esperadas na árvore de 

possibilidades, do número de visitas do Jefferson a cada um dos seus cinco 

amigos. 
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Salientamos que para a construção dos Pictogramas 3D, os artefatos 

diretamente utilizados são as colmeias, que servem como guia de referência, e os 

brinquedos que estão associados a cada um dos cinco amigos visitados (Figura 7). 

Vita (2012) observou que os Pictogramas 3D construídos utilizando esses artefatos 

permitiram aos estudantes cegos o reconhecimento tátil das frequências observadas 

no experimento aleatório e das frequências esperadas na árvore de possibilidades, 

do número de visitas do Jefferson a cada um dos seus cinco amigos. 

 
Figura 7 - Pictograma construído nas colmeias. 

 

 

 
Fonte : (VITA, 2012, p.195). 

 

3.3.2 Maquete tátil do estudo principal 

 

 

Nesta subseção são apresentadas as mudanças feitas na maquete tátil após 

o estudo piloto, no que se referem aos ajustes nos artefatos e na reorganização das 

tarefas da SE PAJ adaptada para o estudo principal. 

No que tange aos ajustes nos artefatos alguns visaram atender as 

solicitações físicas e cognitivas dos sujeitos cegos, e outras visaram atender tanto 

esses sujeitos como os videntes. 

No caso dos ajustes direcionados aos sujeitos cegos, estes foram sugeridos 

pelo sujeito cego de Rio Claro, a saber: 

a) criar uma base para fixação dos copos com os brinquedos, pois por várias 

vezes o sujeito cego bateu as mãos nos copos apresentando dificuldade 

para manipulação dos mesmos (Figura 8); 
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Figura 8 - Porta-copos. 

 

  

. 

b) modificar o telhado das casas, tornando-o plano e colocar um velcro para 

fixação dos brinquedos correspondentes a cada um dos amigos, para 

facilitar a identificação da posição que cada um dos amigos ocupa no 

tabuleiro (Figura 9); 

Figura 9 -Tabuleiro da maquete tátil 

. 

 

 

c) trocar o apito, o ioiô por serem muito grandes, o que dificultou a 

identificação tátil dentro das colmeias, trocar também a xuxa por não ser um 

objeto de fácil reconhecimento. Estes objetos foram trocados por uma bola 

de isopor, um botão de tamanho médio e um dado pequeno. Sendo assim, 

ficamos com os seguintes objetos (que deixaram de ser chamados de 

brinquedos): dado para representar Duda, boneca para Babi, anel para 

Abel, botão para Beto e bola para Pelé (Figura 10). 
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Figura 10 – Objetos representando cada um dos amigos do Jefferson. 

 

 

 

Os ajustes realizados para atender tanto aos sujeitos cegos como os 

videntes, foram sugeridos pelos pesquisadores do Projeto de Vita et al. (2012), a 

saber: 

a) utilizar outro mecanismo para o sorteio, por exemplo, utilizar um peão ou 

uma campainha, pois o material que estávamos utilizando se mostrou 

inadequado. Na pesquisa, utilizamos uma campainha como foi sugerido, 

mas havia um programa de simulação no computador que emitia dois sons 

diferentes para os resultados norte (“pim”) ou leste (“pom”); 

b) deixar opcional o uso do carrinho para movimentação na maquete, já que no 

caso dos sujeitos videntes eles não sentiram necessidade de utilizá-lo.Na 

aplicação do estudo principal o carrinho não foi utilizado; 

c) aumentar o número de colmeias de quatro para seis, permitindo que tanto 

os registros da experimentação (são necessários duas colmeias) como 

dos caminhos possíveis (mais duas colmeias) não precisem ser desfeitos 

para a construção dos dois pictogramas, um para representar as 

frequências observadas e outro para as frequências esperadas; 

d) entregar as tarefas em tinta para os estudantes videntes, e em Braille para 

os estudantes cegos. 

 

Após aplicação do estudo piloto, percebemos também a necessidade de novas 

mudanças nas tarefas da SE PAJ. Salientamos que essas alterações foram 

propostas pelos pesquisadores do projeto de Vita et al. (2012), e visavam possibilitar 

uma maior exploração dos cbP, e, por conseguinte, uma reflexão mais 

aprofundada sobre os mesmos, bem como propiciar situações que favoreçam uma 
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Tabuleiro - o bairro;  
Copos com os objetos – a coleção de cada um dos amigos; 
Campanhia – para o sorteio; 
Ficha – para registro da direção com uma face lisa – leste e outra atoalhada – norte; 
Copos vazios – para guardar os objetos; 
Colmeias com 9 linhas e 6 colunas– para registrar os caminhos e os amigos visitados 
pelo Jefferson. 

maior interação entre o sujeito e as tarefas, entre os sujeitos e os artefatos, e 

entre os sujeitos.  

A nova versão da SE PAJ, ficou composta de 13 tarefas ao invés de 14 (Anexo 

B). E a seguir descrevemos as mesmas, expondo, de forma sucinta, os objetivos de 

cada uma delas, bem os conceitos envolvidos e o que esperamos observar quando 

forem aplicadas. 

 

Tarefa 1. Leia a história: 
 

“OS PASSEIOS ALEATÓRIOS DE JEFFERSON” 
O Jefferson e seus amigos moram no mesmo bairro. Os nomes dos amigos são: Beto, 

Duda, Abel, Babi e Pelé. Cada amigo coleciona um tipo de objeto, sendo que Beto coleciona 

Botão, Duda coleciona dado, Abel coleciona anel, Babi coleciona boneca, e Pelé coleciona 

bola. A distância da casa de Jefferson a casa de cada um dos amigos é sempre de quatro 

quarteirões. Jefferson costumava visitar seus amigos nos mesmos dias da semana em uma 

ordem pré-estabelecida: 2a feira, Beto; 3a feira, Duda; 4a feira, Abel; 5a feira, Babi e 6a feira, 

Pelé. Mas, para tornar mais emocionante os encontros, a turma combinou que a visita seria 

definida por sorteio, da seguinte forma: Jefferson deve tocar uma campainha; se sair o som 

“pim”, andará um quarteirão para o Norte, se sair o som “pom”, um quarteirão para o Leste. 

Cada jogada representa andar um quarteirão. Ele deve tocar a campainha quatro vezes 

para poder chegar à casa de um dos amigos e dar um presente para a sua coleção. Vamos 

ver o que acontece utilizando o material que acompanha esta ficha. 

 
Essa tarefa objetiva contextualizar e dar significado a cada um dos artefatos 

que compõem a maquete tátil. Presente nessa tarefa temos os conceitos de 

experimento aleatório ou probabilístico e de situação determinística. Espera-se que 

ao realizar a leitura os estudantes percebam a diferença entre a forma antiga de 

Jefferson visitar a cada um dos amigos (situação determinística) e a nova forma de 

visitas (experimento aleatório), familiarizando-se com o conceito de aleatoriedade 

implícito na história. Quanto aos elementos cognitivos do modelo probabilístico de 

Gal (2005), nesta tarefa podemos identificar a abordagem de grandes tópicos e o 

contexto. 

Tarefa 2. Explorem livremente os seguintes materiais: 
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Essa tarefa tem como objetivo a exploração e identificação dos artefatos que 

compõem a maquete tátil. Espera-se que os estudantes relacionem os artefatos à 

história que contextualiza as tarefas, e, por conseguinte, que a manipulação e 

apropriação das funções dos mesmos possam auxiliar no desenvolvimento das 

tarefas e possibilitar a aprendizagem dos cbP.  

 
Tarefa 3  

 

Essa tarefa tem como objetivo possibilitar, por meio da exploração tátil ou 

visual a apropriação dos artefatos da maquete para a resolução das tarefas que 

envolveram diretamente conceitos de cbP. Evidencia-se, nesta tarefa os conceitos 

de evento (norte ou leste – evento simples, por exemplo, norte, norte, leste e leste – 

evento composto) e de possibilidades. Espera-se que os estudantes comecem a se 

familiarizar com estes conceitos, bem como com os artefatos de registro da maquete 

tátil, além disso, o resultado obtido será utilizado na resolução da sexta tarefa. No 

que se refere aos elementos cognitivos do modelo de Gal (2005), podemos 

identificar nessa tarefas, a linguagem, e abordagem de grandes tópicos.  

 
Tarefa 4 

 
Objetiva-se com essa tarefa abordar os conceitos de frequência esperada e 

de evento. Espera-se que os estudantes determinem os caminhos esperados e 

comecem a observar a existência de um padrão, no que se refere ao número de 

nortes e lestes necessários para chegar à casa de Abel em cada um dos caminhos 

possíveis. Como em outras tarefas já descritas, os elementos cognitivos do modelo 

probabilístico de Gal (2005) presentes são a linguagem e a abordagem de grandes 

tópicos.  

 

3. Indiquem um caminho para sair da casa de Jefferson e chegar à casa de Abel. 
Registrem esse caminho na primeira linha da colmeia usando as fichas (norte – 
atoalhado e leste – liso) e no quinto espaço dessa mesma linha coloquem o objeto 
colecionado pelo amigo visitado. 

4. Existem outros caminhos para chegar à casa de Abel? Registrem na colmeia todos os 
que são possíveis. 
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Tarefa 5 e 6  

 
Apresenta-se na tarefa 5 os conceitos de espaço amostral, eventos e árvores 

de possibilidades e, espera-se que os estudantes determinem todos os caminhos 

possíveis para cada um dos amigos, e, por conseguinte, o número total de 

caminhos. Na tarefa 6 estão presentes os conceitos frequência esperada, padrão, 

espaço amostral e eventos. Espera-se que os estudantes verifiquem a regularidade 

existente nos caminhos que levam a cada um dos amigos, isto é, que identifiquem 

um padrão no que se refere ao número de nortes e lestes necessários. 

A abordagem de grandes tópicos, presentes no modelo de letramento 

probabilístico proposto por Gal (2005) são requeridos nas tarefas 5 e 6, dado que os 

estudantes entram em contato com conceitos e termos probabilísticos e, por meio da 

linguagem dão significado a estes.  

 

Tarefa 7 

  

O conceito de espaço amostral também está presente na tarefa 7, e espera-

se que os estudantes possam apenas reorganizar os resultados obtidos nas tarefas 

5 e 6. Salientamos que no momento da aplicação solicitamos aos estudantes que 

fizessem apenas o registro oral. 

 

Tarefa 8 

 

5. Registrem na colmeia todos os caminhos possíveis para cada um dos demais amigos. 

6. Registrem na folha de respostas quantos caminhos diferentes para: 
a) visitar Abel? O que eles têm em comum? 
b) visitar Beto? O que eles têm em comum? 
c) visitar Duda? O que eles têm em comum? 
d) visitar Babi? O que eles têm em comum? 
e) visitar Pelé? O que eles têm em comum? 

8. Separe cada tipo de objeto que está na colmeia em cinco copos. Em uma outra 
colmeia, utilizando os objetos que estão nos copos, representem a quantidade de 
caminhos possíveis para o Jefferson visitar cada um dos seus amigos. 
 

7. Registrem na folha de resposta qual o total de caminhos possíveis para Jefferson 
visitar todos os amigos?. 
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A tarefa 8 tem como finalidade a construção do pictograma 3D das 

frequências esperadas de visitas de Jefferson a cada um dos amigos, utilizando-se 

os artefatos de registro, ou seja, a colmeia e os objetos. Os conceitos presentes são: 

frequência esperada, espaço amostral e pictogramas. Espera-se que os estudantes 

organizem os objetos em uma representação gráfica de forma adequada que os 

permita identificar qual o amigo mais ou menos visitado; bem como quantas vezes 

cada um foi visitado.  

Ao construir o pictograma 3D, um dos principais elementos cognitivos dos 

letramentos estatístico e probabilístico proposto por Gal (2002, 2005) a ser 

desenvolvido é o contexto, pois os gráficos permitem que informações que envolvam 

ideias probabilísticas sejam transmitidas.  

 

Tarefas 9 e 10 

 
A tarefa 9 tem como objetivo permitir que o estudante relacione a 

representação gráfica com a quantidade total de caminhos existentes para Jefferson 

visitar seus amigos, possibilitando uma reflexão sobre os cbP envolvidos na 

construção do pictograma 3D (solicitado na tarefa 8), e, por conseguinte, a busca de 

uma comunicação dos resultados de forma mais sistematizada. Salientamos que 

durante aplicação solicitamos aos estudantes que fizessem apenas o registro oral. 

A tarefa 10 visa possibilitar uma reflexão sobre o conceito de chance e 

possibilidade de ocorrência de eventos. Espera-se que os estudantes façam 

inferências, ainda que de forma intuitiva sobre a estimativa de possibilidades de 

ocorrência de visita a cada um dos amigos.  

Com estes objetivos, as tarefas 9 e 10 permitem que os estudantes utilizem 

termos probabilísticos e o desenvolvimento de perguntas críticas (elemento presente 

nos modelos de letramento estatístico e probabilístico, proposto por GAL, 2002, 

9. Imaginem que vocês tenham que explicar para o Jefferson o que está representado na 
colmeia. O que vocês escreveriam? 
 
10.Jefferson resolveu visitar os seus amigos utilizando sorteios, tocando uma 
campainha; se saísse o som “pim”, andaria um quarteirão para o Norte, se saísse o som 
“pom”, um quarteirão para o Leste. Cada jogada representava andar um quarteirão. 
Jefferson deveria tocar a campainha quatro vezes para poder chegar à casa de um dos 
amigos e dar um presente para a sua coleção.  
Observando a colmeia organizada na questão 8, vocês acham que pelo sorteio todos os 
amigos têm a mesma chance de serem visitados por Jefferson? Registrem sua resposta. 
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2005), pois ao comunicar seus resultados e refletir sobre chance, os estudantes 

ampliam aspectos importantes para o desenvolvimento do letramento probabilístico. 

 
Tarefas 11 e 12 

 
Almeja-se com a tarefa 11 que os estudantes realizem um experimento 

aleatório, observando que no mesmo não há como prever os resultados. Espera-se 

que eles comecem a perceber a diferença entre a frequência observada e frequência 

esperada, bem como possam compreender de forma prática os conceitos de 

aleatoriedade e de frequência observada.  

A tarefa 12 tem como finalidade propiciar ao estudante a construção do 

pictograma 3D da frequência observada no sorteio da tarefa 11. Nesta questão 

estão envolvidos os conceitos de pictogramas, de frequência observada, de 

experimento aleatório, de possibilidade e de chance. 

Percebemos que elementos do modelo probabilístico de Gal (2005) como: 

abordagem de grandes tópicos, questões críticas, linguagem e contexto estão 

presentes nessa tarefa. Sendo que as questões críticas e o contexto são também 

elementos do modelo de letramento estatístico (GAL, 2002). 

 
Tarefa 13 

 
Objetiva-se com esta questão uma maior exploração e reflexão dos cbP 

envolvidos nas tarefas, isto é, frequências observadas e esperadas, chance, 

eventos, entre outros. Espera-se que os estudantes comparem os resultados e 

percebam com, maior evidencia, a diferença entre o que se espera e o que é 

observado com os sorteios, estimando a possibilidade de visitas a cada um dos 

amigos. Consideramos que essa tarefa também pode contribuir para o 

desenvolvimento do letramento probabilístico proposto por Gal (2005) dado que, ao 

11. Agora vocês vão fazer 16 sorteios para ver o que acontece na prática com as visitas 
do Jefferson. Registrem na colmeia cada um dos caminhos sorteados e no quinto espaço 
da linha coloquem o objeto que representa o amigo visitado. 

12. Separem cada tipo de objeto que está na colmeia em cinco copos. Em uma outra 
colmeia, utilizando os objetos que estão nos copos, representem a quantidade de visitas 
que Jefferson fez a cada um de seus amigos. 

13. Comparem os resultados do seu experimento com a sua resposta do item 10. 
Escrevam o que vocês pensam sobre isto. Você mantém a resposta dada no item 10? 
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comparar os resultados, nesta tarefa os estudantes podem ser levados a refletir 

sobre o experimento realizado, pensar sobre o contexto da história apresentada, 

utilizando termos específicos da Probabilidade. 

Após a aplicação das tarefas, o pesquisador discutiu com os estudantes os 

cbP que não foram solicitados diretamente nas tarefas, a saber: probabilidade de 

eventos simples, estimativa de probabilidades por meio da frequência relativa, 

cálculo da probabilidade a partir da árvore de possibilidades e análise de padrões 

observados e esperados. 

Sugerimos que se essa SE for aplicada numa sala de aula regular, o 

professor pode promover uma discussão coletiva com base na socialização dos 

resultados tanto dos obtidos pela árvore de possibilidades, como dos experimentos 

aleatórios de todos os estudantes. No caso dos resultados da árvore de 

possibilidades, o professor pode fazer uma intervenção e solicitar aos estudantes 

que socializem as respostas dadas para as tarefas 8 e 9. E perguntar se todos 

chegaram em 16 caminhos, se eles observaram alguma coisa “interessante” sobre 

esses caminhos. No caso da experimentação, o professor pode solicitar que cada 

dupla registre na lousa seus resultados, e ao final totalizar o número de visitas a 

cada um dos amigos (Tabela 1). 

A partir desses resultados é possível analisar os padrões observados e 

esperados, já que teremos um número maior de resultados experimentais. Em 

sequência, o professor pode auxiliar os estudantes no cálculo da probabildade a 

partir da árvore de possibilidades, promovendo, por exemplo, discussões como: 

existem 6 possibilidades de se visitar ABEL num total de 16 caminhos, o que 

significa que a relação é 6/16, qual é a relação para Beto, para Duda, para Babi, 

para Pelé e, em seguida, formalizar o que significa essa relação. Usando a mesma 

linha de discussão, o professor pode solicitar aos estudantes que determinem a 

estimativa de probabilidades por meio da frequência relativa para cada um dos 

amigos de Jefferson. 

Neste momento, além dos elementos do modelo de letramento probabilístico já 

citados nas tarefas como: contexto, abordagem de grandes tópicos, perguntas 

críticas e linguagem, é propiciado o  desenvolvimento de mais um componente deste 

modelo que é o cálculo probabilístico, fundamental para que o estudante se 

familiarize com diferentes maneiras de calcular a probabilidade de eventos.  
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Tabela 1 – Modelo de tabela para sistematização dos resultados experimentais da 
SE PAJ. 
 

DUPLAS 
QUANTAS VISITAS RECEBERAM 

DUDA BABI ABEL BETO PELÉ 

1      

2      

      

      

      

TOTAL      

 

 

3.4 Procedimentos de coleta 

 

Para aplicação do estudo principal, inicialmente visitamos o Centro de 

Atendimento Especializado de Itabuna, pois eles possuíam os registros de 

todos os estudantes cegos matriculados na rede estadual de ensino e qual a 

unidade escolar que frequentavam. Com estas informações, os professores de 

Matemática do ensino fundamental e médio de três escolas públicas de Itabuna5 

foram consultados, verificando-se a disponibilidade das suas turmas que possuíam 

pelo menos um estudante cego. Após a identificação das turmas com esse perfil, 

três duplas de estudantes cegos e videntes foram convidados a participar do 

estudo no turno oposto da aula regular, e solicitado a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) em duas vias, pelos responsáveis 

quando menores de 18 anos (Anexo C) e pelos próprios estudantes quando 

maiores de 18 anos (Anexo D). 

Estavam previstos três encontros de 2 horas/aula cada para aplicação das 

tarefas da SE PAJ adaptada. Contudo, percebemos que cada dupla respondia as 

tarefas em seu próprio tempo e ritmo. A dupla D1 realizou o estudo em dois 

períodos de aula noturno que duraram três horas cada. Enquanto que para  D2 

foram necessários três encontros de 2 horas/aula cada, pois só poderia realizar a 

atividade no mesmo horário das aulas de Matemática, não sendo possível ir à 

escola no turno oposto devido as dificuldades de transporte. Já a dupla D3 

realizou as tarefas em cerca de duas horas e meia no período vespertino. 

                                                           
5
 Salientamos que a Direção das escolas públicas de Itabuna do nosso estudo autorizou e assinou o termo de 

responsabilidade de instituição pelo Projeto de Vita et al.(2012) 
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No inicio do primeiro encontro foi entregue para as duplas, a SE PAJ em tinta 

para o estudante vidente e em Braille para o estudante cego para que eles 

realizassem a leitura, o que correspondia a Tarefa 1. Ressaltamos que a tradução 

da SE PAJ para o Braille foi realizada por uma professora especializada no trabalho 

com estudantes cegos no AEE, depois a SE  foi impressa em papel apropriado.  

Em seguida organizamos e disponibilizamos todos os artefatos da maquete 

(Figura 11) para que os estudantes pudessem manuseá-los e reconhecê-los, sendo 

esta a Tarefa 2. Após essa manipulação, foi solicitado que os estudantes 

realizassem as demais tarefas,  

 

Figura 11 - Artefatos da maquete dispostos para aplicação do estudo. 

 

. 

Os dados foram coletados por meio de fotos e filmagens da aplicação da SE; 

e áudio-gravação, especificamente, durante a construção do Pictograma 3D. É 

importante salientar que os estudantes que compõem a dupla construíram os 

pictogramas nas colmeias sem intervenção da pesquisadora. 

As respostas dos estudantes às demais tarefas envolvendo os cbP foram 

analisadas sob perspectiva do modelo de letramento probabilístico proposto por 

Gal (2005), o que nos permitiu também avaliar a potencialidade da maquete tátil 

para aprendizagem desses conceitos por estudantes cegos e videntes. 

 
 

3.5. Procedimento de análise 

 

 

A análise dos pictogramas 3D foi baseada na classificação proposta por 

Watson (2006) que tem como referência a taxonomia SOLO (BIGGS e COLLIS, 

1982), que será detalhada a seguir em: pré-estrutural ou idiossincrático, 
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uniestrutural, multiestrutural, relacional e abstrato estendido. Esta taxonomia é um 

modelo hierárquico, que se baseia em princípios de Piaget e é utilizado para 

categorizar as respostas dos estudantes, considerando como eles realizam um 

conjunto de tarefas e avaliando o seu desempenho e não a sua estrutura cognitiva. 

Eles consideram que o entendimento cognitivo do estudante a cada tarefa pode 

ser explicado por diferentes fatores como maturidade, contexto social e conteúdo 

estudado, assim, a análise não foca a estrutura cognitiva desse indivíduo o que 

difere do proposto por Piaget. 

Segundo Panizzon, Pegg e Mcgee (2004), o SOLO tem duas características 

importantes: a primeira focaliza na natureza ou na abstração das respostas, 

denominada como modo de pensamento, a segunda depende de uma 

competência individual para manipular, com sofisticação crescente, exemplos 

relevantes, que se referem aos níveis de respostas a uma determinada tarefa. 

A proposta de Biggs e Collis (1982) integra aspectos piagetianos no que se 

refere ao período em que surgem as estruturas cognitivas e às formas de 

estruturação e manipulação dos conteúdos. Para estes autores: é possível 

descrever aspectos comuns da aprendizagem em termos de períodos de idades, e 

as  atividades vão crescendo no que diz respeito à abstração, além disso, existem 

diferenças qualitativas ou descontinuidades no modo de lidar com um mesmo 

conhecimento em vários períodos da vida. 

Esses autores apresentam quatro estágios ou modos de pensamento, a 

saber: Sensório Motor; Icônico; Concreto-simbólico e Formal, que não serão 

explicitados, por não serem foco do nosso estudo 

No que se referem aos níveis de respostas, Biggs e Collis (1982) propõem 

cinco níveis descritos, de forma sucinta, a seguir: 

Pré-estrutural (P): O estudante responde ao que lhe foi solicitado, confundindo-se 

ou distraindo-se com aspectos irrelevantes. Apresentam forma de pensar em que as 

respostas são inadequadas.  

Uniestrutural (U):As respostas são inconsistentes, pois os estudantes detêm-se em 

um único aspecto importante para realização da tarefa, mas como não utiliza todos 

os dados obtêm pouca informação.  

Multiestrutural (M): o estudante consegue fazer generalizações somente quando o 

número de informações é restrito e independente. Reconhece os dados mais 

relevantes, porém em alguns momentos surgem respostas inconsistentes 
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demonstrando que não conseguem chegar a conclusões distintas do mesmo grupo 

de dados. 

Relacional (R): não há inconsistências. O estudante consegue fazer generalizações 

em determinados contextos; pensar sobre informações relevantes e fazer 

interrelações.  

Abstrato estendido (A): Reconhece os dados mais relevantes, com características 

abstratas, estabelece inter-relações e elabora hipóteses a partir destes dados. É um 

elevado modo de pensar e portanto, não será utilizado no nosso estudo. 

Conforme Biggs e Collis (1982) quando ocorre a mudança de um nível para 

outro, muda-se apenas a forma de representar o conhecimento, mas não a 

composição da totalidade de atividades com que se lida em cada estágio. Ao 

surgir um novo estágio, o estudante também é capaz de trabalhar no modo 

anterior e isso pode ocorrer de forma simultânea, como já foi dito. De modo que, o 

que caracteriza os níveis não é a complexidade do pensamento como um todo, 

mas o nível de abstração da forma como os conteúdos são representados. 

Segundo Filipe (2002): 
 

Nos níveis uniestrutural (U) e multiestrutural (M), o estudante interpreta a 
informação dada e utiliza  uma estratégia conhecida para fornecer a 
resposta, enquanto nos níveis relacional e abstrato ele tem de pensar em 
muitos objetos e conhecimentos de uma só vez e avaliar quais os que 
estão inter-relacionados (FILIPE, 2002, p.24). 

 

 

Para Ribeiro (2005), na taxonomia SOLO os níveis de respostas se 

constituem em cada estágio, 

 

                                        [...] formando ciclos de aprendizagem crescente, que podem se constituir em 
um ou mais ciclos dentro deum mesmo modo. O número de ciclos depende 
da natureza do conhecimento apreendido: se for muito complexo (demanda 
muitos conteúdos, muitas relações e um grau maior de abstração) 
certamente haverá mais de um ciclo de aprendizagem (RIBEIRO, 2005, 
p.25). 
 

 

Segundo Watson (2006), boa parte da aprendizagem que ocorre nas anos 

escolares requer o modo concreto simbólico, e explica que pelo tempo de 

permanência dos estudantes na escola e a complexidade dos conceitos concreto e 

simbólico, é possível que nesse mesmo modo de pensamento ocorram dois ou até 

mais ciclos uniestrutural-multiestrutural-relacional, dependendo da forma como as 



67 

 

  

ideias são construídas, consolidadas para serem aplicadas, inclusive, em outros 

contextos. 

Watson (2006) usou a classificação proposta por Biggs e Collis (1982) em 

sua pesquisa para analisar os gráficos construídos por estudantes cujo contexto 

era: quantidade de livros lidos por quatro crianças: - Anne 4 livros; Danny 1; Lisa 6 

e Terry 3 – utilizou cartas com a face das crianças e cartas com o desenho do livro 

(Figura 12). 

 Figura 12-Cartas utilizadas como matérias para a representação pictóricas. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fonte: Watson (2006, p.59). 
 

A pesquisadora distribuiu as cartas e solicitou que os estudantes 

organizassem e representassem as informações recebidas. No nível pré-estrutural, 

foram classificadas as respostas dos estudantes mais jovens porque empilharam as 

cartas separando os montes por criança, sendo necessário então, desfazer os 

montes para saber quantos livros haviam sido lidos por cada criança (Figura 13a). 

No contexto da nossa pesquisa podemos dizer que o pictograma 3D será 

classificado no nível pré-estrutural se os estudantes colocarem os brinquedos de 

cada amigo empilhados em uma mesma célula da colmeia (Figura 13b).  

Figura 13- Representações pictóricas de estudantes para o nível pré-estrutural (a) 
exemplo da pesquisa de Watson (2006, p.59),  (b) – Exemplo da pesquisa. 

 
 

   

(a)                                                            (b) 
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Os estudantes que apresentaram as cartas espalhadas separando os 

montes por criança, de forma assistemática, mas que podiam ser contadas tiveram 

suas respostas consideradas como uniestrutural. (Figura 14a).No nosso estudo, 

classificaremos as respostas neste nível se os brinquedos de cada amigo 

estiverem em células separadas, mas de forma desordenada (Figura 14b).  

 
Figura 14- Representações pictóricas de estudantes para o nível uniestrutural (a) 
exemplo da pesquisa de Watson (2006, p.59),  (b) – Exemplo da pesquisa. 

 
 

   

        (a)                                                    (b) 

Os pictogramas dos estudantes que enfileiraram as cartas dos livros, 

permitindo uma comparação visual mais fácil do número de livros lidos por cada 

criança, encontravam-se no nível multiestrutural (Figura 15a). No contexto do nosso 

estudo, os pictogramas 3D serão classificados no nível multiestrutural se os 

brinquedos de cada amigo estiverem enfileirados, mas sem estar ordenados pelas 

frequências (Figura 15b). 

 

Figura 15- Representações pictóricas de estudantes para o nível multiestrutural (a) 
exemplo da pesquisa de Watson (2006, p.59),  (b) – Exemplo da pesquisa. 

 

   

                 (a)                                                         (b) 
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Os estudantes que tiveram suas respostas classificadas no nível relacional 

enfileiraram as cartas dos livros lidos em ordem crescente, usando uma guia de 

referência (Figura 16a). Na nossa pesquisa, se os brinquedos de cada amigo 

estiverem enfileirados e em ordem crescente ou decrescente de acordo com as 

frequências classificaremos no nível relacional.(Figura 16b). 

 

Figura 16- Representações pictóricas de estudantes para o nível relacional (a) 
exemplo da pesquisa de Watson (2006, p.59),  (b) – Exemplo da pesquisa. 
 

   
 

(a)                                                    (b) 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados obtidos das fotos, 

transcrições dos vídeos e da áudio-gravação durante a aplicação das tarefas da SE 

PAJ. 

Lembramos que os resultados relacionados com os cbP são discutidos à luz 

do letramento probabilístico de Gal (2005), e os pictogramas 3D são classificados de 

acordo com os níveis (pré-estrtural, uniestrtural, multiestrtural e relacional) da 

taxonomia SOLO proposta por Biggs e Collis (1982). 

Recordamos também que para facilitar a apresentação dos dados, chamamos 

de D1 a dupla 1 formada pelos estudantes Pedro e João que aparecem nos diálogos 

como C1 e V1 respectivamente; a dupla 2 de D2, composta pelas estudantes Taís e 

Jade, respectivamente C2 e V2; e finalmente a dupla 3, D3, formada por July, C3 e 

Maria , que chamamos de V3. 

Iniciamos as análises tendo em mente nosso objetivo geral, qual seja, analisar 

os pictogramas 3D contruídos por estudantes cegos e videntes no contexto da 

aprendizagem de Probabildiade utilizando uma maquete tátil. Esses pictogramas 

foram solicitados nas tarefas 8 e 12 da SE PAJ, e se referem, respectivamente, aos 

pictogramas das frequências esperadas e observadas do número de visitas de 

Jefferson a cada um dos seus cinco amigos. 

Apresentaremos também de forma sucinta os resultados das demais tarefas, 

procurando evidenciar os aspectos que possivelmente influenciaram no processo de 

construção desses gráficos.. 

Nesse contexto, estruturamos as análises em quatro seções: primeiro bloco 

de tarefas (tarefas de 1 a 7); pictogramas 3D das frequências esperadas ;segundo 

bloco de tarefas (tarefas de 9 a 11); pictogramas 3D das frequências observadas, 

ressaltamos que nesta última seção será apresentado também os resultados da 

tarefa 13.  
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4.1 Primeiro bloco de tarefas 

 

Tarefa 1 

 

Inicialmente foram entregues as tarefas em tinta para os videntes e em código 

Braille para os estudantes cegos. Durante a aplicação da tarefa 1, em que foi 

solicitado aos estudantes para fazerem a leitura da história, observamos que, no 

caso da dupla D1, C1 fez de modo bem lento mas, fez questão de ler toda a história, 

embora V1 por muitas vezes se colocasse a disposição para auxiliá-lo. Na dupla D2, 

C2 realizou a leitura sem problemas, tendo dificuldade apenas no reconhecimento 

das expressões dos dias da semana, 2ª feira, 3ª feira, e assim por diante, mas de 

modo geral demonstrou possuir bastante habilidade na leitura em Braille. No caso da 

dupla D3, C3, ainda não dominava a leitura em Braille e logo pediu para que V3 

fizesse a leitura. 

Os estudantes não chegaram a verbalizar sobre a diferença entre a forma 

antiga de Jefferson visitar a cada um dos amigos (situação determinística) e a nova 

forma de visitas (experimento aleatório), mas demonstraram ter entendido o 

contexto, parecendo que estariam preparados para a realização das demais tarefas.  

 

Tarefa 2 

Na tarefa 2, a etapa de exploração dos artefatos foi importante para 

manipulação e apropriação das funções dos mesmos e no caso dos estudantes 

cegos para o conhecimento espacial, em especial, do tabuleiro. A pesquisadora 

interferiu durante a exploração, solicitando, no caso de D1, que C1 determinasse um 

caminho para chegar na casa de Duda, e que C2 e C3 chegassem à casa de Pelé.  

No contexto dessa tarefa, os estudantes C1, C2 e V3, incialmente. tiveram 

muitas dificuldades para se movimentar no tabuleiro nos sentidos Norte ou Leste, 

fazendo movimentos incorretos, demorando para encontrar a quadra dos amigos e 

contando, por muitas vezes, apenas 3 quadras da casa de Jefferson para casa dos 

amigos,ao invés de 4. Além disso, V3 teve dificuldades para identificar que a face 

lisa da ficha representava o movimento para o Leste e a face atoalhada, o 

movimento para o Norte. Portanto, as dificuldades ocorreram independente da 

privação da visão. 
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Salientamos que a estudante C3 movimentou-se facilmente no tabuleiro, 

dando indicativos que a memória visual que possuia a auxiliava nessa 

exploração.Vale lembrar que a mesma ficou cega apenas três anos antes da 

aplicação do estudo. 

Durante a realização de outras tarefas, por algumas vezes, a pesquisadora 

(P), bem com os parceiros de dupla, tiveram que auxiliar C1, e V3, relembrando os 

movimentos norte e leste entre as quadras do tabuleiro e disponibilizando mais 

tempo para manipulação, para que os estudantes pudessem avançar nas tarefas. 

Pode ser observado, a seguir, nos diálogo entre P e C1 e P e V3, exemplos 

desse tipo de interferência.  

 

P: VOCÊ PULOU UMA QUADRA. VOU DIZER DE NOVO. SAIA DA CASA DO JEFFERSON 

FAÇA NORTE, NORTE DE NOVO; LESTE E LESTE (AQUI ELE FEZ O MOVIMENTO PARA O 

SUL). 

P: O QUE ACONTECEU? VOCÊ DESCEU PARA O SUL, VOCÊ ACHA QUE PRECISA DE 

ALGUMA REFERÊNCIA PARA LHE SITUAR EM TERMOS DE NORTE E DE LESTE? AS 

QUADRAS ESTÃO LHE ATRAPALHANDO? 

C1: NÃO. SÓ PRECISO MEMORIZAR O MOVIMENTO. 

P: VAMOS FAZER UM MOVIMENTO DA CASA DO JEFFERSON. FAÇA AI NORTE, NORTE, 

NORTE, NORTE. 

C1: NORTE(FEZ O MOVIMENTO PARA O LESTE) 

P: ENTÃO ONDE ESTÁ A CASA DO JEFFERSON? 

C1 :SE EU VIER PARA AQUI ESTOU VINDO PARA O LESTE. 

P: AH SIM. NORTE, NORTE DE NOVO, AGORA LESTE E LESTE DE NOVO. FAÇA 

QUALQUER MOVIMENTO E DIGA. 

C1: NORTE, AQUI LESTE, AQUI NORTE E AQUI LESTE. P :PRONTO, AGORA A GENTE 

PODE CONTINUAR O CAMINHO DOS AMIGOS. 

 

 Com a vidente da dupla D3, a pesquisadora propôs: 

 

P: VAMOS TROCAR O TABULEIRO. V3 DIZ A C3 UM OUTRO CAMINHO PRA CHEGAR A 

CASA DO ABEL. DIFERENTE DESSES DOIS. 

C3: DIFERENTE DO QUE EU USEI. 
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V3: (APONTA DOIS CAMINHOS NO TABULEIRO FAZENDO MOVIMENTO AO LESTE).AI 

SOBE NÃO É? O PRIMEIRO QUARTEIRÃO É A CASA NÃO É? 

P: PERGUNTE A ELA. 

[...] 

C3: COMO VOCÊ FOI? 

V3: PRIMEIRO, SEGUNDO (CAMINHANDO AO LESTE) AQUI SOBE. 

P: MAS ESSE NÃO FOI FEITO? 

C3: EU FIZ ESSE E ESSE (MOSTRA NO TABULEIRO). 

V3: ENTÃO TEM QUE PASSAR PELO OUTRO NÃO É? (E MOSTRA A CASA DE BETO). SÓ 

PODE ANDAR QUATRO, NÃO É? 

P: ELA AINDA NÃO ENTENDEU.(A PESQUISADORA EXPLICA COMO FAZER O 

MOVIMENTO). 

 

Destacamos as dificuldades na manipulação do tabuleiro, por considerarmos 

que a movimentação correta deste artefato é fundamental para a determinação dos 

caminhos possíveis, ou seja, as frequências esperadas para Jefferson chegar à casa 

de cada um dos amigos, bem como durante a experimentação para identificar o 

amigo a ser visitado, e por conseguinte, para a construção dos pictogramas 3D.  

Quanto a manipulação dos demais artefatos da maquete tais como: fichas, 

campainha, colmeia, objetos e porta-copos vazios, os estudantes não apresentaram 

dificuldade, indicando que o uso dos mesmos não causariam entraves para o 

desenvolvimento das demais tarefas. 

 

Tarefas 3 e 4 

Apenas quando solicitamos aos estudantes, na tarefa 3, para representar um 

caminho para chegar à casa de Abel, é que observamos a dificuldade no registro do 

caminho com as fichas na colmeia. Indicando que a manipulação desses artefatos 

não era tão imediata comparado com que eles tinham feito na tarefa 2, ainda que os 

artefatos tivessem sido apresentados já relacionados com o contexto da história. 

A dificuldade apresentada pelas três duplas foi colocar as fichas na colmeia 

reproduzindo o mesmo movimento feito no tabuleiro, ao invés de colocar as fichas 

na mesma linha, a exemplo da foto da Figura 17a, representando o movimento leste, 

leste, norte e norte para chegar à casa de Abel.  
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A pesquisadora interferiu sanando as dúvidas dos estudantes, e possibilitando 

que eles iniciassem a tarefa 4 (Figura 17b).  

Figura 17 – Registros na colmeia para chegar à casa de Abel. 

 

       

(a)                                                   (b) 
 

No que se refere aos resultados da tarefa 4, todas as duplas só conseguiram 

encontrar quatro caminhos possíveis para chegar à casa de Abel (Figura 17b).  

Foi necessária a interferência da pesquisadora para que as duplas 

determinassem os outros dois caminhos, como pode ser observado no diálogo entre 

a pesquisadora e a dupla 2.  

P – OLHA SÓ QUE BACANA, OS CAMINHOS QUE VOCÊS JUNTAS CONSEGUIRAM 

DESCOBRIR, QUATRO CAMINHOS. (C2 COMEÇA A VERIFICAR OS CAMINHOS) E TODOS 

ESSES LEVAM À CASA DO ABEL. SERÁ QUE TEM MAIS CAMINHOS? O QUE VOCÊ ACHA 

C2 ? PORQUE V2 ESTÁ DIZENDO QUE NÃO. [...] 
C2 – ACHO QUE NÃO TEM.(APÓS MANIPULAR O TABULEIRO) 
[...] 
P – MAS, SERÁ QUE TEM MAIS ALGUM, OU NÃO? SE POR ACASO, VOCÊS FIZEREM O 

CAMINHO E ANDAR NORTE, LESTE, NORTE, LESTE SERÁ QUE CHEGA À CASA DE ABEL? 

ESSE JÁ EXISTE?  
[...] 
P – [...]CHEGOU NA CASA DE ABEL? (V2 E C2 RESPONDEM POSITIVAMENTE). JÁ 

TINHAM EXPERIMENTADO ESSE? 
V2 – NÃO. ESSE É O ÚLTIMO... 
[...] 
P – VOCÊ FALOU QUE ESSE É O ÚLTIMO CAMINHO (FALA COM V2), PARA CHEGAR NA 

CASA DE ABEL, QUANTOS CAMINHOS VOCÊS ACHAM QUE TÊM? 
V2 – CINCO. 
P – CINCO... VOCÊ TAMBÉM CONCORDA COM ISSO C2? 
C2 – CONCORDO. 
[...] 
P – OLHA, ESSE ÚLTIMO QUE VOCÊ FIZERAM, NÃO FOI ALTERNANDO NORTE, LESTE, 
NORTE, LESTE? E SE A GENTE ALTERNAR AGORA O CONTRÁRIO? COMEÇANDO PELO 
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LESTE E ALTERNANDO, SERÁ QUE A GENTE CHEGA LÁ? SAI DA CASA DO JEFFERSON... 
(C2 PÕE A MÃO NA CASA DO JEFFERSON FAZ O MOVIMENTO NO TABULEIRO SEM 

SEGUIR O CAMINHO INDICADO) 
P – AJUDA... (FALA COM V2) 
V2 – (SEGURA NA MÃO DE C2 E MOVIMENTA A MEDIDA QUE FALA) LESTE... (SOLTA A 

MÃO DE C2), NORTE, LESTE, NORTE (C2 FAZ O MOVIMENTO). 
P – CHEGA TAMBÉM NA CASA DO ABEL? 
C2 – CHEGA. 
 
Essa dificuldade para determinar todos os caminhos para chegar à casa de 

Abel, pode indicar que ainda existe certa “limitação” nos artefatos no sentido de dar 

mais indicativos, subsídios, para que os estudantes possam verificar o padrão que 

existe, ou seja, a necessidade de caminhar duas vezes para norte e duas vezes 

para leste independente da ordem. Resultado similar foi encontrado por  Vita (2012), 

já que estudantes também tiveram dificuldades em perceber a regularidade presente  

nos caminhos para chegar à casa de determinado amigo e como ocorreu em nosso 

estudo conseguiram registrar apenas quatro de seis caminhos para chegar à casa 

de Abel.Salientamos que parece que esse tipo de “limitação” não está presente nas 

tarefas para a construção da árvore de possibilidades nas SE PAM e PAC, já que o 

estudante recebe uma malha com setas indicando cara ou coroa a cada lançamento 

da moeda, inclusive com um primeiro exemplo pronto (Figura 18). 

Figura 18-Malha para a construção da árvore de possibilidades na PAC. 

 

 
Fonte: Ferreira (2011, p.96) 

 

A justificativa para a interferência do pesquisador, se deve a três fatos 

principais: primeiro se centra no foco no estudo que é possibilitar aos estudantes a 

 

Ponto de 

partida 

Primeiro 

sorteio 

Segundo 

sorteio 

Terceiro 

sorteio 

Quarto 

sorteio 

Seqüência  

sorteada 

Nº de 

caras 

Amigo      

visitado 

    C CCCC 4 Paula 

   C X    

  C      

   X     

          C       

        

  X      

        

Carlinha        

         

  C      

        

          X        

         

  X      

        

 

1) Quantos caminhos existem ao todo? ________________________________________ 
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aprendizagem, segundo fato, é que se ficassem apenas quatro caminhos as 

reflexões sobre as chances de visitas de cada um dos amigos ficariam 

comprometidas, e terceiro que as dificuldades encontradas para chegar à casa de 

Abel poderiam interferir no desenvolvimento das tarefas 5 a 8. Lembramos ainda, 

que nesta tarefa, os estudantes tiveram contato de modo informal com alguns cbP 

tais como: evento, frequência esperada e possibilidade. 

 

Tarefas 5 e 6 

Na tarefa 5, os estudantes tinham que determinar todos os caminhos 

possíveis para Jefferson chegar à casa dos outros quatro amigos (Duda, Babi, Beto 

e Pelé). De uma forma geral as duplas não apresentaram dificuldades para realizar 

essa tarefa (Figura 19), apenas como dito na tarefa 2, em alguns momentos no que 

se referem a movimentação para norte e leste no tabuleiro, em especial, no caso 

dos estudantes C1, C2 e V3. Observamos também que, da mesma forma que em 

Vita (2012), os estudantes cegos utilizaram intensivamente o tabuleiro para auxiliar 

na determinação do número de caminhos possíveis. 

Figura 19 - Resultados de D3 na tarefa 5. 

 

   
 

 

Como consequência dos resultados da tarefa 5, os estudantes já tinham 

possibilidade de construir os pictogramas da tarefa 8, bem como responderam 

rapidamente, quando questionados na tarefa 6, quantos caminhos possíveis para 

chegar à casa de cada um dos amigos. 
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 Salientamos que a representação adotada (utilizando as colmeias, fichas e 

objetos) tem a mesma finalidade da árvore de possibilidade tradicional, inclusive 

sendo chamada como tal por Vita (2012), a diferença é que o estudante acaba 

representando apenas o ramo final, ou seja, os resultados dos quatro lançamentos, 

para em seguida colocar o objeto que representa o amigo visitado. 

Quanto a segunda parte da tarefa 6, quando foram questionados, o que havia 

comum entre os caminhos para chegar à casa de cada um dos amigos, as respostas 

iniciais não corresponderam ao esperado, que era verificar se eles conseguiam 

observar a existência de um padrão no que se refere ao número de vezes que 

Jefferson tinha que caminhar para norte e para leste para visitar cada amigo. Caso 

os estudantes reconhecessem esse padrão poderia auxiliá-los no momento da 

experimentação para determinação do amigo visitado sem necessariamente 

manipular o tabuleiro. 

As resposta iniciais (para o Abel que foi a primeira pergunta) foram vagas, se 

referiram, por exemplo, aos objetos, ao número de fichas, o número de quadras, 

dentre outras. Somente com a interferência da pesquisadora, fazendo o 

questionamento de forma mais diretiva em relação ao número de norte e de leste, e 

que os estudantes conseguiram responder corretamente, como pode ser observada, 

por exemplo, no fragmento de dialógo entre a pesquisadora e a dupla 3. 

 

V3: QUANTOS CAMINHOS TÊM PARA VISITAR ABEL E O QUE ELES TÊM EM COMUM? 
C3: SEIS. 
P: O QUE ELES TÊM EM COMUM? 
C3: ANÉIS. SEIS ANÉIS. 
P: ALÉM DOS ANÉIS, QUANDO VOCÊ REGISTROU OS CAMINHOS EM NORTE E LESTE O 

QUE É QUE TEM EM COMUM NESSES SEIS CAMINHOS? 
C3: ELES ANDAM MAIS PARA LESTE. 
P: SERÁ? VERIFICA AI. 
C3: DOIS , QUATRO, SEIS... 
P: NÃO EM CADA CAMINHO. 
C3: AH CADA CAMINHO. EM COMUM É QUE A MESMA QUANTIDADE DE LESTE É DO 

NORTE. 
P: QUANTAS VEZES ELE ANDOU PARA O NORTE E PARA O LESTE? AJUDA ELA C3. 
C3: DOIS NORTE E DOIS LESTE. 
 

Apesar desses resultados não influenciarem diretamente na construção dos 

pictogramas da tarefa 8, a reflexão sobre os mesmos é importante para que sejam 

inclusive feitas alterações nas tarefas para futuras aplicações. 
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A tarefa 7 como dito no capítulo 3, não foi aplicada nesse estudo, pois foi 

solicitado aos estudantes que registrassem apenas oralmente o número de total de 

caminhos para Jefferson visitar todos os amigos. 

 

4.2 Pictogramas 3D das frequências esperadas 

 

Na tarefa 8 foi solicitado aos estudantes que retirassem os objetos das 

colmeias e colocassem separadamente em copos vazios, em seguida numa colmeia 

vazia deveriam registrar a quantidade de caminhos possíveis para o Jefferson visitar 

cada um dos amigos. Vamos analisar a seguir, separadamente, os registros de cada 

dupla. 

 

Dupla 1 

 No caso da dupla 1, eles construíram um pictograma que de acordo com a 

taxonomia SOLO pode ser classificado como uniestrutural, em que os objetos foram 

colocados agrupados, mas dispostos de forma desordenada (Figura 20). 

Figura 20 - Pictograma construído por D1 das frequências esperadas. 

 

 
 

Essa forma de representar pode ter sido influenciada pela forma como os 

estudantes realizaram a tarefa 5, em que eles foram determinando o número de 

caminhos possíveis para os amigos, de forma desordenada, isto é, registraram os 

seis caminhos de Abel, depois um caminho para Duda, um caminho para Babi,ao 

invés dos quatro seguidos, depois um caminho para Beto, depois um caminho para 

Pelé, retornaram para Babi com mais três caminhos e depois os três caminhos para 
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Beto (Figura 21). Ou de fato, eles não tinham conhecimento de como construir uma 

representação gráfica. 

Figura 21- Resultados de D1 na tarefa 5. 

 

    

 

 Somente depois que a pesquisadora questionou se a forma como estavam 

representadas todas as visitas do Jefferson ficava fácil de contar as visitas por 

amigo, o estudante V1, sugeriu outra arrumação, construindo um novo picotograma, 

que pode ser classificado de acordo com SOLO no nível multiestrutural, por enfileirar 

os objetos, mas ainda de forma desordenada em relação as frequências (Figura 22). 

 

Figura 22 - Segundo pictograma construído por D1 das frequências esperadas. 

 

 
 

 

Dupla 2 
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 A dupla 2 começou a organizar as frequências esperadas de Abel de forma 

desorganizada, mas que parecia indicar que estavam tentando representar o 

movimento como feito no tabuleiro para chegar à casa desse amigo (Figura 23). 

Figura 23 – Início da construção da representação gráfica por D2. 

 

 

 

A pesquisadora lembrou que eles teriam que representar todos os amigos na 

mesma colmeia, e perguntou se da forma como eles começaram a organizar se 

conseguiram determinar de forma rápida o número de caminhos para cada um dos 

amigos. Depois desse questionamento, C2 e V2 resolveram reorganizar os objetos e 

construíram um pictograma que pode ser classificado na taxonomia SOLO como 

sendo uniestrutural (Figura 24). 

Figura 24- Pictograma das frequências esperadas construído por D2. 

 

 

 

Após essa construção a pesquisadora começa a questionar se seria fácil 

saber quem é o amigo mais vistado, quem é o menos visitado, não pela inspeção 
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visual , mas sim pelo reconhecimento tátil, como pode ser observado no diálogo a 

seguir.  

P – PRONTO. FOI TUDO. AGORA IMAGINEM VOCÊS O SEGUINTE: O AMIGO CHEGOU E 

VOCÊS MOSTRARAM AS VISITAS QUE FORAM ESSAS AÍ (TOCA NA COLMEIA). VOCÊS 

ACHAM QUE DO JEITO QUE ESTÁ AÍ FICA FÁCIL PARA AMIGO LER QUANTAS VEZES 

VISITOU ABEL, PELÉ, BABI, DUDA E BETO? O QUE VOCÊS ACHAM? 
V2 – FICA FÁCIL. 
P – FICA FÁCIL POR QUE? 
V2 – PELA QUANTIDADE... 
P – PRONTO. E VOCÊ? (FALA COM C2) ACHA FÁCIL TAMBÉM? PENSA QUE É UM 

COLEGA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. VOCÊ ACHA QUE SE ELE FOSSE MANIPULAR ESSA 

COLMEIA CONSEGUIRIA IDENTIFICAR QUANTAS VEZES VISITOU CADA AMIGO? (V2 

OBSERVA A COLMEIA E DEPOIS DEITA A CABEÇA SOBRE A MESA) 
C2 – (C2 FAZ A LEITURA DA COLMEIA NO RECONHECIMENTO TÁTIL) ACHO QUE DARIA 

PRA IDENTIFICAR. 
P – SIM... DÁ PRA IDENTIFICAR RAPIDAMENTE QUEM FOI O AMIGO MAIS VISITADO? 

(PERGUNTA A C2) DO JEITO QUE ESTÁ FEITO AÍ, SERÁ QUE SÓ DE OLHAR DÁ PRA 

IDENTIFICAR QUEM FOI O AMIGO MAIS VISITADO OU ELE TEM QUE CONTAR? 

(PERGUNTA A V2 QUE LEVANTA A CABEÇA DA MESA) 
V2 – DÁ...SÓ NO OLHAR. 
P – SÓ NO OLHAR? MAS, E SE O COLEGUINHA PRECISASSE FAZER O 

RECONHECIMENTO TÁTIL? 
C2 – EU ACHO QUE TERIA QUE CONTAR. 
 

Após a conclusão de C2 que era necessário contar  os objetos para 

determinar o número de caminhos possíveis para cada um dos amigos,a 

pesquisadora questiona se teria então outra forma de representar que tornasse mais 

fácil o reconhecimento tátil, comentando: 

 
P: TERIA QUE CONTAR. SERÁ QUE TERIA CONDIÇÃO DE ORGANIZAR DE UMA MANEIRA 

QUE PUDESSE SABER, RAPIDAMENTE, QUEM FOI O AMIGO MAIS VISITADO? O QUE 

VOCÊS ACHAM? (C PÕE A MÃO NA COLMEIA E FICA GIRANDO A BOLA, E V FAZ UM AR 

DE RISO). O POVO QUE CRIOU OS GRÁFICOS DIZ QUE É PRA FACILITAR, PRA 

RAPIDAMENTE VOCÊ TER CONDIÇÕES DE DIZER QUEM FOI MAIS VISITADO..., QUEM FOI 

MENOS VISITADO... SERÁ QUE DO JEITO QUE ESTÁ AÍ...DAR PRA CONTAR, MAS SERÁ 

QUE TEM OUTRA MANEIRA QUE POSSA FICAR MELHOR REPRESENTADO? 
 

Após essa fala a dupla constrói um novo pictograma, que pode ser 

classificado na taxonomia SOLO no nível relacional (Figura 25). 
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Figura 25 - Segundo pictograma das frequências esperadas construído por D2. 

 

 

 

A pesquisadora explicou que essa seria uma forma de representação, e 

questionou C2 se assim ficava mais fácil identificar quem tinha sido menos visitado e 

o mais visitado, e ela respondeu que sim. 

 

Dupla 3 

No caso da dupla 3, eles construíram um pictograma que de acordo com a 

taxonomia SOLO pode ser classificado como relacional, em que os objetos foram 

colocados enfileirados e ordenados (Figura 26). 

Figura 26 - Pictograma das frequências esperadas construído por D3. 

 

 

 

 

Questionados pela pesquisadora se assim ficava fácil verificar quem tinha 

sido menos visitado e mais visitado, rapidamente responderam que sim, dizendo que 

Abel foi mais vistado e Pelé e Duda os menos visitados. Salienta-se que C3 explicou 
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que fez o gráfico dessa forma porque facilitava a leitura e com os movimentos com a 

mão, mais especificamente, passando os dedos por cada objeto colocado e pelas 

bordas externas, da colmeia,indicou que usava como guia de referência o final  da 

colmeia, indo então de forma gradativa do mais visitado para o menos visitado 

(Figura 27), como podemos observar no fragmento de diálogo a seguir. 

 
P: VOCÊ REPRESENTOU DE UMA FORMA QUE LEMBRA O QUE VOCÊ ESTUDOU  NA 

ESCOLA? POR QUE VOCÊ REPRESENTOU ASSIM? 
C3: EU FIZ NUMA MANEIRA GRADATIVA. OS PRIMEIROS QUEM FOI MENOS VISITADO; AI 

AQUI DOIS IGUAIS E  O VISITADO MAIOR. 
P: POR QUE VOCÊ REPRESENTOU NA HORIZONTAL? VOCÊ TÁ SENTINDO QUE TÁ NA 

HORIZONTAL? POR QUE FACILITA A REPRESENTAÇÃO? 
C3: HUM HUM. SE EU PASSAR A MÃO AQUI (PASSA A MÃO NA LINHA ONDE ESTÃO OS 

ANÉIS, NO FINAL DA COLMEIA) AI EU VOU VER O FINAL. ESSE AQUI (BOTÃO) VEM MAIS 

PARA CÁ, DIMINUIU UM POUCO; ESSE DIMINUIU MAIS (PASSA A MÃO PELOS OBJETOS -
DADO E BOLA) 
 
Essa explicação de C3, inclusive nos auxiliou a compreender de forma mais 

clara, a importância da ordenação das frequências no caso de Pictogramas para 

uma melhor visualização independente se o sujeito é cego ou vidente, e justificando 

também a classificação na taxonomia SOLO como nível relacional. 

A pesquisadora questionou C3, se já havia estudado gráficos na escola, e de 

acordo com a mesma disse que sim, inclusive que observava os que eram 

apresentados na televisão ainda quando enxergava. 

Figura 27 -C3 lendo o pictograma. 

 

 

 

Como síntese dos resultados dessa seção, verificamos que D1 construiu um 

pictograma no nível uniestrutural, e que D2, após a segunda construção, e D3 
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tiveram os pictogramas classificados no nível relacional. Salientamos que na 

pesquisa de Vita (2012), os três estudantes cegos tiveram seus pictogramas das 

frequências esperadas classificados no nível relacional, mas que não podem ser 

usados como resultados comparativos, uma vez que esses pictogramas, 

diferentemente do nosso estudo, foram construídos após os pictogramas das 

frequências observadas.  

 

4.3 Segundo bloco de tarefas 

 
Tarefa 9 

Na tarefa 9 foi solicitado aos estudantes que explicassem para o Jefferson o 

que estava representado na colmeia, mas como eles já haviam feitos comentários 

durante a execução das tarefas 5 a 8, no que se refere ao número de caminhos 

possíveis para cada um dos amigos, quem tinha sido o amigo mais visitado, os 

menos visitados, o número de nortes e lestes, dentre outros aspectos, sendo assim 

nesse momento eles fizeram apenas uma síntese verbal dos resultados, permitindo 

assim uma reflexão sobre os cbP envolvidos na construção do pictograma 3D. 

 

Tarefa 10 

Na tarefa 10, foi questionado se que pelo sorteio todos os amigos tinham a 

mesma chance de serem visitados por Jefferson, baseados nos resultados dos 

Pictogramas da tarefa 8.  

Esperava-se que os estudantes respondessem que não e fizessem 

inferências, ainda que de forma intuitiva sobre a estimativa de possibilidades de 

ocorrência de visita a cada um dos amigos. Mas o que aconteceu, foi que a dupla D1 

respondeu que todos têm a mesma chance de serem visitados justificando: “Tem. 

Sempre partindo da casa do Jefferson tem”, e D2 respondeu que não e sua 

justificativa foi: “Porque ali a gente tá no caminho, e no sorteio é... tipo, sorteado, 

você vai”. Já D3 disse: “eu acho que não. Um às vezes é mais sorteado e outros são 

menos”. 

Assim como ocorreu nas pesquisas de Hernandez, Kataoka e Oliveira (2010); 

Cazorla; Gusmão e Kataoka (2011) e Ferreira (2011) os estudantes não 

fundamentaram suas respostas nos conceitos de possibilidade ou probabilidade e as 

justificativas dadas por D1 e D2 parecem não afirmar com convicção e não se 
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baseiam no conceito formal, e de fato parecem indicar que os estudantes não 

consideraram a palavra MESMA, tendo talvez entendido que a pergunta era só se 

todos os amigos tinham chances de serem visitados. O que pode sugerir uma 

mudança na redação dessa tarefa em futuras aplicações. 

 

Tarefa 11 

Para realizar a tarefa 11, as duplas realizaram o sorteio para o Jefferson 

visitar os seus amigos usando uma campainha sonora em que o som “pim” indicava 

o sentido Norte, e o som “pom” o Leste. Ao construir o experimento, os estudantes 

realizavam quatro sorteios, o que determinava quatro movimentos no tabuleiro e 

então os representava como realizado na tarefa 4, colocando o objeto colecionado 

pelo amigo visitado na quinta linha da colmeia. Para tanto, fizeram dezesseis 

sorteios. 

As duplas D1 e D2 (Figura 28) realizaram a tarefa de modo satisfatório. 

Figura 28 - Registro do experimento realizado por D2. 

 

 

 

 

A dupla D3 ao realizar o experimento, por ter se apropriado rapidamente da 

localização dos amigos no tabuleiro se sentiu bastante segura para deixar de 

manuseá-lo e foi fazendo o registro diretamente na colmeia, isso pode ter levado D3 

a cometer um erro, como vemos no diálogo a seguir: 
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V1: NORTE, LESTE, LESTE, LESTE. 

C3: VAI PRA CASA DO ABEL. 

C3: LESTE, LESTE, LESTE, NORTE. CASA DE ABEL. 

V3: LESTE, LESTE, NORTE, LESTE. 

C3: PARA CASA DE ABEL. 

P: SERÁ QUE FOI PARA CASA DE ABEL? VEJA DO COMEÇO. 

C3:LESTE, LESTE, NORTE E LESTE. 

P: QUER OLHAR O TABULEIRO? 

C3: QUERO! LESTE, LESTE, NORTE, LESTE (MANUSEIA O TABULEIRO);  AH NÃO, FOI NA 

CASA DO BETO. 

P: SERÁ QUE OS OUTROS ESTÃO CERTOS? 

C3: ESTE AQUI ESTÁ ERRADO. (O MOVIMENTO FEITO ANTERIORMENTE: LESTE, LESTE, 

LESTE, NORTE E LESTE VERIFICOU QUE A VISITA FOI PARA CASA DO BETO). 

P: VERIFICA OS OUTROS AGORA. 

C3:(MANUSEIA O TABULEIRO E VERIFICA QUE O MOVIMENTO: NORTE, LESTE, 

LESTE, LESTE LEVA À CASA DE BETO E NÃO DE ABEL) 

P: VAI MAIS UM. 

C3: NORTE, LESTE, NORTE, LESTE. 

P: QUER O TABULEIRO? 

 

Apesar desse equívoco inicial, que foi logo corrigido, o desenvolvimento da 

tarefa de uma forma geral não ficou prejudicado. 

Os resultados satisfatórios de todas as duplas na realização dessa tarefa 

parecem indicar que trabalharam mesmo de maneira informal com os cbP, pois 

perceberam que no sorteio, ao usar a campainha, só poderiam encontrar “pim” 

(Norte) ou “pom” (Leste), determinado assim o espaço amostral e os evento simples. 

Puderam também refletir sobre a nova forma de visita do Jefferson, ou seja, que as 

visitas seriam determinadas por meio de um experimento aleatório, além de terem 

determinado as frequências observadas que foram utilizadas para a construção dos 

pictogramas solicitados na tarefa 12.Os estudantes também manipulavam os 

artefatos da maquete envolvidos na resolução da tarefa de modo mais autonômo.  

 

4.4 Pictogramas 3D das frequências observadas 
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Na tarefa 12 foi solicitado aos estudantes que retirassem os objetos das 

colmeias da tarefa 11 e colocassem separadamente em copos vazios, em seguida 

numa colmeia vazia deveriam registrar a quantidade de visitas do Jefferson a cada 

um dos amigos obtidos no experimento, isto é, as frequências observadas. 

Todas as duplas construíram seus pictogramas que podem ser classificados 

com base na taxonomia SOLO no nível relacional (Figuras 29 a 31). Salientamos 

que no caso do pictograma de D1, consideramos no nível relacional, mesmo que um 

anel não tenha ficado na mesma fileira que os demais (Figura 29). Pois tal fato 

ocorreu apenas porque eles optaram por representar o pictograma com a colmeia na 

horizontal, e não na vertical, tendo assim a limitação do número de células numa 

mesma fila (só seis). 

 

Figura 29 - Pictograma construído por  D1 das frequências observadas. 

 

 

.Figura 30 - Pictograma construído por D2 a partir das frequências observadas. 

 

-  
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Figura 31 - Pictograma construído por D3 a partir das frequências observadas. 

 

 

 

Com base nesses resultados verificamos que os estudantes avançaram na 

construção desse tipo de gráfico, desenvolvendo de forma bem mais eficiente a 

tarefa. Ressaltamos os resultados de D1 que tiveram o pictograma classificado no 

nível uniestrutural na tarefa 8 e passaram para o nível relacional nessa tarefa, 

apesar dos sorteios não terem representado os objetos colecionados pelos amigos 

em ordem crescente ou decrescente. 

No que se refere a tarefa 13, antes de apresentar os resultados, devemos 

salientar que além da pergunta prevista que era comparar os resultados do 

experimento com a resposta da tarefa 10 (todos os amigos têm a mesma chance de 

serem visitados por Jefferson?), e se manteriam a resposta dada. Foi solicitado 

também que comparassem os resultados dos pictogramas das frequências 

esperadas com os dos pictogramas das frequências observadas. 

Quanto aos resultados da tarefa 13, sobre o questionamento de todos os 

amigos têm a mesma chance de serem visitados, observamos que após realizar o 

experimento, a dupla D2 mudou sua opinião e afirma que Abel é o amigo que tem 

mesma chance de ser visitado justificando que: “Ele é o que tem mais caminhos”. D1 

e D3 mantiveram as respostas dadas na tarefa 10, e ainda com justificativas 

confusas. A dupla D1 confirmou sua resposta anterior: “Creio que sim. Mas não com 

a mesma quantidade de visitas. Mas todos foram visitados”. Já a dupla D3 tinha 

afirmado que todos os amigos não tinham a mesma chance de serem visitados e, 

após realizar os sorteios assegura: “no sorteio ele foi mais à casa de Babi. As 
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chances dos amigos serem visitados não eram iguais porque alguns aqui que não 

tiveram visitas... foi Pelé”. 

Esses resultados estão em consonância aos encontrados nos estudos de 

Ferreira (2011)que constatou que os grupos ao se justificarem não se basearam no 

conceito formal.E mais especificamente nesta tarefa, Cazorla, Kataoka e Nagamine 

(2011) acrescentam que: 

                                   A maioria deles responde que sim no início, mudando de opinião após a 
realização da experimentação aleatória ou após a análise da árvore de 
possibilidades (CAZORLA, KATAOKA e NAGAMINE, 2011, p.55). 

 

No que se refere a comparação entre as frequências observadas e 

esperadas, quando foi solicitado a D2 para comparar os resultados dos pictogramas, 

revelaram dificuldade em justificar suas respostas, apesar de terem indicado, 

mesmo antes do experimento ser realizado, que Abel seria mais visitado, 

provavelmente baseado nas frequências esperadas. Salientamos, que é possível 

que os estudantes tenham refletido sobre aleatoriedade dos resultados do 

experimento. 

Em conformidade com os resultados de Gregório (2012), em que 90% dos 

estudantes responderam corretamente ao item que se referia à interpretação dos 

pictogramas, a dupla D3 mostrou compreender os pictogramas construídos e 

conseguiram estabelecer uma relação entre seus resultados mesmo não 

formalizando os conceitos de probabilidade e frequência relativa, fizeram referência 

a estes como pode ser observado no diálogo a seguir.  

 

C3: SE FOR SE BASEAR NA RELAÇÃO DE SAÍDA DE CASA PARA IR À CASA DOS AMIGOS 

FOI À MESMA QUANTIDADE TANTO DO SORTEIO QUANTO DO CAMINHO QUE A GENTE 

DESCOBRIU. A DIFERENÇA É QUE PELO CAMINHO ELE FOI À CASA DE TODOS E PELO 

SORTEIO ELE NÃO CONSEGUIU IR À CASA DE TODOS. ELE TEVE DEZESSEIS SAÍDAS, 

MAS NA CASA DE UM ELE NÃO CONSEGUIU IR. 

 

De uma forma geral, avaliamos que os nossos resultados corroboram com os 

obtidos nos estudos de Hernandez, Kataoka e Oliveira (2010), Ferreira (2011), 

Cazorla, Kataoka e Nagamine (2011), que apesar dos estudantes apresentarem 

justificativas informais, há indicativos que os mesmos entenderam as diferenças 

entre uma situação determinística e experimento aleatório, quando confrontaram os 
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resultados da probabilidade teórica (no nosso caso apenas as frequências 

esperadas) com a frequentista (no nosso caso apenas as frequências observadas).  

Ao final da aplicação observamos que as tarefas, como um todo, contribuíram 

para a abordagem de quatro elementos cognitivos de modelo de letramento 

probabilístico proposto por Gal (2005). A linguagem, pois mesmo de modo informal 

foram se familiarizando com termos como: possível, chance, possibilidade. Foram 

abordados grandes tópicos como: aleatoriedade , incerteza e gráficos. Perguntas 

críticas são fáceis de serem verificadas nos diálogos dos estudantes durante todo o 

processo e o contexto contribui para que o estudante reflita sobre a probabilidade 

como um: “termo que deixa de ser um termo de caráter específico escolar e passa a 

ser um termo pensado e estudado em uma situação mais cotidiana.” (FERREIRA, 

2011, p.117). 

O quinto elemento do modelo de Gal (2005), os cálculos probabilísticos, só 

foram abordados pela pesquisadora ao final da aplicação das tarefas, levando os 

estudantes a pensarem sobre probabilidade, sobre frequência relativa, análise de 

padrões observados e esperados, usando inclusive, contextos diferentes dos 

apresentados nas tarefas, como por exemplo, lançamento de moedas, probabilidade 

de ocorrência de chuva, lançamento de dados. Nesse momento, foram possíveis 

também a abordagem dos outros quatro elementos, já que foram utilizados e 

explicados termos como aleatoriedade, chance, probabilidade, utilizando também 

uma linguagem probabilística adequada, bem como, fazendo perguntas críticas 

sobre decisões cotidianas baseadas na probabilidade, e com dito, utilizando 

contextos diferentes.  

Neste contexto, esperamos que esta pesquisa que utiliza a MT para trabalhar 

conceitos de Probabilidade, considerando que o letramento probabilístico e 

estatístico são fundamentais para que o estudante venha a ser um cidadão crítico e 

que assegura serem os gráficos importantes nesse processo, possam promover a 

interação de estudantes cegos e videntes e contribuir, por conseguinte, no cenário 

das pesquisas em Educação Matemática, envolvendo mais especificamente, a 

Educação Estatística e a Educação Inclusiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como mencionado ao longo dos capítulos, esta dissertação foi norteada pela 

seguinte questão: de que forma os pictogramas 3D são construídos por 

estudantes cegos e videntes no contexto da aprendizagem de Probabilidade? 

Buscando possíveis respostas para esta questão, foi aplicada a SE PAJ, composta 

de treze tarefas, com três duplas formadas por estudantes cegos e videntes do 

ensino fundamental II e do ensino médio, utilizando uma maquete tátil (MT). 

Nos momentos iniciais da aplicação da SE as tarefas eram atividades de 

manipulação que visavam exploração dos materiais que compunham a MT. 

Percebemos que estudantes cegos C1 e C2 e o vidente V3, inicialmente, não 

conseguiam realizar satisfatoriamente os movimentos sobre o tabuleiro para o Norte 

e para o Leste, essenciais no desenvolvimento das tarefas. Nesse sentido, em cada 

tarefa da SE PAJ procuramos propiciar as condições necessárias para o seu 

desenvolvimento, sempre acolhendo e respeitando o tempo de cada um dos 

estudantes. 

Em relação aos cbP, percebemos que os estudantes, não tinham 

conhecimentos já formalizados, embora os PCN recomendem que desde o primeiro 

ciclo (corresponde ao primeiro até o terceiro ano), o estudante, por meio da 

exploração de situações de aprendizagem , desenvolvam o raciocínio combinatório, 

estatístico e probabilístico (BRASIL,1998).  

Verificamos que movimentar-se no tabuleiro, registrar estes movimentos na 

colmeia e construir os pictogramas não foi algo natural inicialmente e se tornou mais 

fácil no desenvolvimento do experimento aleatório. Sendo que os pictogramas 

construídos a partir das frequências esperadas e das frequências observadas, 

foram classificados nos níveis, respectivamente, uniestrutural e relacional para 

D1, nos níveis multiestrutural e relacional para D2 e no nível relacional para os 

dois pictogramas construídos por D3. Resultados que indicam avanços na 

construção e interpretação desse tipo de gráfico.  
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A análise desses resultados possibilitou-nos perceber a importância das 

representações gráficas no contexto da educação voltada para os estudantes, tanto 

videntes e principalmente para o estudante cego, que estão inseridos numa 

sociedade em que inúmeras informações são transmitidas por meio dos gráficos. 

Verificamos que a SE PAJ contribuiu para que os estudantes trabalhassem 

com os cbP. Como exemplo, ao analisarmos a tarefa que solicitava que os 

estudantes ao observar as colmeias que respondessem:  “ Vocês acham que pelo 

sorteio todos os amigos têm a mesma chance de serem visitados por Jefferson?”, 

verificamos que as respostas dadas pelos estudantes ao final do experimento 

aleatório evidenciaram que os mesmos perceberam a diferença entre as frequências 

esperadas e observadas, já dominando alguns termos probabilísticos. 

Percebemos que a aplicação da SE desenvolvida esteve em sintonia com 

perspectiva dos letramentos estatístico, mais especificamente, no que se refere a 

construção e interpretação de pictogramas,e probabilístico, por ter considerado os 

cinco elementos necessários para que uma pessoa seja letrada probabilisticamente: 

contexto; linguagem; cálculos probabilísticos; abordagem de grandes tópicos e 

perguntas críticas.  

Diante dessas considerações, julgamos ter atingido o objetivo de pesquisa, 

que era analisar a construção dos pictogramas 3D por estudantes cegos e videntes 

no contexto da aprendizagem de Probabilidade utilizando uma maquete tátil. Os 

resultados deste estudo indicam que utilizar materiais como a MT para abordar cbP 

se constituiu num importante recurso para ser utilizada na aprendizagem de forma 

compartilhada com estudantes cegos e videntes, e, por conseguinte, pode contribuir 

como desenvolvimento do letramento probabilístico dos mesmos.  

Nesse sentido, acreditamos que, para o estudante cego, será melhor uma 

escola na qual o currículo de Matemática seja pensado de modo a atender suas 

necessidades no que se refere a ter acesso arecursos didáticos adaptados   para 

atendê-los na  construição do seu conhecimento. Além disso,que os envolvidos em 

sua aprendizagem partilhem com ele as mesmas experiências, promovendo um 

desenvolvimento  mais pleno possível, como é oferecido para os estudantes 

videntes. 

Desse modo, cabe aos professores se apropriarem destes recursos para 

trabalhar a Estatística e a Probabilidade, e possibiltar aos estudantes o 

desenvolvimento da sua criticidade e uma inserção efetiva na escola. 
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Salientamos, que os resultados encontrados nessa pesquisa apontam para a 

realização de outras pesquisas, como, por exemplo, a investigação da 

aprendizagem dos conceitos probabilísticos envolvidos na construção dos 

pictogramas 3D no contexto de sala de aula regular 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- SE PAJ antes do Piloto 
 

As tarefas deverão ser realizadas por cada um dos estudantes da dupla. 

1. Leia a história: 

“OS PASSEIOS ALEATÓRIOS DE JEFFERSON” 

A história  
 
O Jefferson e seus amigos moram no mesmo bairro. A distância da casa de 
Jefferson para a casa de Xuxa, que coleciona Xuxa, Pita que coleciona apito, Abel 
que coleciona anel, Bia que coleciona boneca, e Igor que coleciona ioiô, é de quatro 
quarteirões. Jefferson costumava visitar seus amigos durante os dias da semana em 
uma ordem pré-estabelecida: segunda-feira, Xuxa; terça-feira, Pita; quarta-feira, 
Abel; quinta-feira, Bia e sexta-feira, Igor. Para tornar mais emocionante os 
encontros, a turma combinou que  escolheria por meio de um sorteio o amigo a ser 
visitado por Jefferson. Para isso Jefferson deve lançar uma moeda; se sair 
atoalhado, andará um quarteirão para o Norte, se sair liso, um quarteirão para o 
Leste. Cada jogada representa um quarteirão. Jefferson deve lançar quatro vezes a 
moeda para poder chegar à casa de um dos amigos e dar um presente para a 
coleção. 
 

2. Explorem livremente os seguintes materiais: 
Tabuleiro - o bairro  
Copos com os brinquedos – a coleção de cada um dos amigos 
Moeda – para o sorteio com uma face lisa e outra atoalhada 
Ficha – para registro da direção do sorteio com uma face lisa – leste e outra 
atoalhada – norte 
Copos vazios – para guardar os brinquedos 
Colmeias – para registrar os caminhos e os amigos visitados pelo Jefferson. 
 
3. Mostre para o seu parceiro um caminho para sair da casa de Jefferson e chegar à 
casa de Abel. Registre esse caminho na primeira linha da colmeia usando as fichas 
(norte – atoalhado e leste – liso) e no quinto espaço dessa mesma linha coloque o 
brinquedo colecionado pelo amigo visitado. Peça para seu parceiro fazer o mesmo, 
mostrando um caminho diferente do escolhido por você e registrar na linha seguinte.  
 
4.Existem outros caminhos para chegar à casa de Abel? Registrem na colmeia todos 
que vocês conseguirem.  
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5. Quando vocês tiverem certeza que já registraram todos os caminhos possíveis, 
guarde os brinquedos num copo, e retire as fichas da colmeia. Quantos caminhos 
existem para visitar Abel? O que eles têm em comum? 

6. Repitam os itens 4 e 5 para os outros quatro amigos.  

7. Qual o total de caminhos possíveis para Jefferson visitar todos os amigos?  

8. Utilizando os brinquedos que estão no copo, representem na colmeia, a 
quantidade de caminhos possíveis para o Jefferson visitar cada um dos seus 
amigos. 
 
9. Lembrem, Jefferson resolveu visitar os seus amigos utilizando sorteios, lançando 
uma moeda; se saísse atoalhado, andaria um quarteirão para o Norte, se saísse liso, 
um quarteirão para o Leste. Cada jogada representava um quarteirão. Jefferson 
deveria lançar quatro vezes a moeda para poder chegar à casa de um dos amigos e 
dar um presente para a coleção. Ao sair um dia de casa, utilizando o sorteio, 
Jefferson tem a mesma chance de visitar cada um dos amigos? Expliquem sua 
resposta.  
 
10. Agora vocês vão experimentar o que acontece com as visitas do Jefferson 
fazendo quatro sorteios, utilizando a moeda, e verificando o amigo visitado. 
Lembrem de usar um brinquedo correspondente ao amigo visitado e guardar num 
copo. Repita esse procedimento 16 vezes, sendo que cada estudante deverá 
realizar 8 sorteios. 
 
11. Utilizando os brinquedos que estão no copo, representem na colmeia, a 
quantidade de vistas do Jefferon a cada um dos seus amigos. 
 
12. Comparem os resultados do seu experimento com os experimentos de outras 
duplas. O que vocês pensam sobre isto? 
 
13. Comparem os resultados do seu experimento com a sua resposta do item 9. O 
que vocês pensam sobre isto? 
  
14. Existe uma relação entre o número de caminhos possíveis e a chance de um 
amigo ser visitado por Jefferson. Descubram qual é essa relação e calculem as 
chances de visita de cada um dos amigos. 
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ANEXO B-Tarefas da SE PAJ após o estudo piloto 

Tarefas  

  

As tarefas deverão ser realizadas em duplas 

 

1. Leia a história: 

 

“OS PASSEIOS ALEATÓRIOS DE JEFFERSON” 
 
O Jefferson e seus amigos moram no mesmo bairro. Os nomes dos amigos são: Beto, 
Duda, Abel, Babi e Pelé. Cada amigo coleciona um tipo de objeto, sendo que Beto coleciona 
Botão, Duda coleciona dado, Abel coleciona anel, Babi coleciona boneca, e Pelé coleciona 
bola. A distância da casa de Jefferson a casa de cada um dos amigos é sempre de quatro 
quarteirões. Jefferson costumava visitar seus amigos nos mesmos dias da semana em uma 
ordem pré-estabelecida: 2a feira, Beto; 3a feira, Duda; 4a feira, Abel; 5a feira, Babi e 6a feira, 
Pelé. Mas, para tornar mais emocionante os encontros, a turma combinou que a visita seria 
definida por sorteio, da seguinte forma: Jefferson deve tocar uma campainha; se sair o som 
“pim”, andará um quarteirão para o Norte, se sair o som “pom”, um quarteirão para o Leste. 
Cada jogada representa andar um quarteirão. Ele deve tocar a campainha quatro vezes 
para poder chegar à casa de um dos amigos e dar um presente para a sua coleção. Vamos 
ver o que acontece utilizando o material que acompanha esta ficha. 

 

2. Explorem livremente os seguintes materiais: 
Tabuleiro - o bairro;  
Copos com os objetos – a coleção de cada um dos amigos; 
Campanhia – para o sorteio; 
Ficha – para registro da direção com uma face lisa – leste e outra atoalhada – norte; 
Copos vazios – para guardar os objetos; 
Colmeias com 9 linhas e 6 colunas – para registrar os caminhos e os amigos 
visitados pelo Jefferson. 
 
3. Indiquem um caminho para sair da casa de Jefferson e chegar à casa de Abel. 
Registrem esse caminho na primeira linha da colmeia usando as fichas (norte – 
atoalhado e leste – liso) e no quinto espaço dessa mesma linha coloquem o objeto 
colecionado pelo amigo visitado.  
 
4. Existem outros caminhos para chegar à casa de Abel? Registrem na colmeia 
todos os que são possíveis. 
5. Registrem na colmeia todos os caminhos possíveis para cada um dos demais 
amigos. 
6. Registrem na folha de respostas quantos caminhos diferentes para: 
 

a) visitar Abel? O que eles têm em comum? 
b) visitar Beto? O que eles têm em comum? 
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c) visitar Duda? O que eles têm em comum? 
d) visitar Babi? O que eles têm em comum? 
e) visitar Pelé? O que eles têm em comum? 

 
7. Registrem na folha de resposta qual o total de caminhos possíveis para Jefferson 
visitar todos os amigos?  
 
8. Separe cada tipo de objeto que está na colmeia em cinco copos. Em outra 
colmeia, utilizando os objetos que estão nos copos, representem a quantidade de 
caminhos possíveis para o Jefferson visitar cada um dos seus amigos. 
 
9. Imaginem que vocês tenham que explicar para o Jefferson o que está 
representado na colmeia. O que vocês escreveriam? 

 
10. Recordando:  
Jefferson resolveu visitar os seus amigos utilizando sorteios, tocando uma 
campainha; se saísse o som “pim”, andaria um quarteirão para o Norte, se saísse o 
som “pom”, um quarteirão para o Leste. Cada jogada representava andar um 
quarteirão. Jefferson deveria tocar a campainha quatro vezes para poder chegar à 
casa de um dos amigos e dar um presente para a sua coleção.  
Observando a colmeia organizada na questão 8, vocês acham que pelo sorteio 
todos os amigos têm a mesma chance de serem visitados por Jefferson? Registrem 
sua resposta. 
  
11. Agora vocês vão fazer 16 sorteios para ver o que acontece na prática com as 
visitas do Jefferson. Registrem na colmeia cada um dos caminhos sorteados e no 
quinto espaço da linha coloquem o objeto que representa o amigo visitado. 
 
12. Separem cada tipo de objeto que está na colmeia em cinco copos. Em outra 
colmeia, utilizando os objetos que estão nos copos, representem a quantidade de 
visitas que Jefferson fez a cada um de seus amigos. 
 
13. Comparem os resultados do seu experimento com a sua resposta do item 10. 
Escrevam o que vocês pensam sobre isto. Você mantém a resposta dada no item 
10? 
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ANEXO C – TCLE Menor de 18 anos 
 

 
 
 
 

Carta de esclarecimento sobre o Projeto e a Pesquisa 
 

 

Pesquisa: O uso de uma maquete tátil na aprendizagem de Probabilidade por 

alunos cegos e videntes de escolas públicas baianas de Itabuna e ilhéus. 
 

Pesquisadora:Aida CarvalhoVita. 
 

 

Informações sobre o projeto e sobre a pesquisa: A pesquisa a ser realizada 

tem como objetivo investigar a aprendizagem de conceitos básicos de 

Probabilidade (cbP), mediada pelo uso de uma maquete tátil, de alunos cegos e 

videntes em sala de aula regular do ensino médio de escolas públicas do estado 

da Bahia. Para isso, convidamos o aluno sob sua responsabilidade para  participar 

desta  pesquisa. A  pesquisa consta  da  aplicação  de  uma sequência de ensino, 

denominada Os Passeios Aleatórios do Jefferson. O nome do aluno sob sua 

responsabilidade será mantido em sigilo, assim escolheremos um nome fictício a 

fim de poder descrever suas respostas e opiniões durante os encontros. Os 

encontros serão gravados e sua transcrição será lida para o aluno sob sua 

responsabilidade a fim de que tome conhecimento do conteúdo da entrevista. 

Essas fitas e suas transcrições serão guardadas em sigilo por cinco anos. 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Menor 
 

 
Eu, ____________________________________________________________, 

portador (a) do RG _____________________,responsável pelo 

aluno________________________________________________ residente na 

___________________________________________________________________

__, com número de telefone ____________________________ e e-mail 

_____________________________, abaixo assinado, dou meu consentimento livre 

e esclarecido para a participação do aluno acima referido como voluntário da 

pesquisa supracitada, sob a responsabilidade da pesquisadora Aida Carvalho Vita. 

 
 

Assinando este Termo de Consentimento, estou ciente de que: 
 
1)  O objetivo da pesquisa é investigar a aprendizagem de conceitos básicos de 

Probabilidade, utilizando uma maquete tátil, de alunos cegos e videntes em 
sala de aula regular do ensino médio de escolas públicas baianas de Itabuna e 
Ilhéus. 
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      2) A realização desta pesquisa é fundamental para contribuir com a integração 
entre alunos cegos e videntes em salas de aula regular, bem como com a 
aprendizagem de conceitos básicos de Probabilidade 

      3) Durante o estudo, o aluno sob minha responsabilidade estará resolvendo as 
tarefas de uma sequência de ensino utilizando uma maquete tátil. 
4) Assim que for terminada a pesquisa, terei acesso aos resultados globais do 
estudo;  
5) O aluno sob minha responsabilidade está livre para interromper, a qualquer 
momento, sua participação nesta pesquisa; 

      6) A participação nesta pesquisa é voluntária, sendo que estou ciente que o aluno 
sob minha responsabilidade não receberá qualquer forma de remuneração; 

      7) O risco desta pesquisa é mínimo e restringe-se ao constrangimento do aluno 
sob minha responsabilidade não saber responder os problemas propostos ou a 
lembrança de algum evento desagradável durante sua experiência escolar com a 
própria Matemática ou disciplinas afins; 

      8) Os dados pessoais do aluno sob minha responsabilidade serão mantidos em 
sigilo e os resultados obtidos com a pesquisa serão utilizados apenas para 
alcançar os objetivos do trabalho, incluindo a publicação na literatura científica 
especializada; 
9) Sempre que julgar necessário poderei entrar em contato com a pesquisadora 
AidaCarvalho Vita pelo e-mail aida2009vita@gmail.com ou pelo telefone (73) 8802-
8649. 
10) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente 
sobre a participação do aluno sob minha responsabilidade na referida pesquisa; 
11) Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, de maneira que uma 
permanecerá em meu poder e a outra com os pesquisadores responsáveis. 

 

Itabuna, ______de ____________________ de 2014.  
 

 

 

Assinatura do responsável pelo aluno participante 
 

 
 
 

 

 

 

Coordenadora do projeto - Aida Carvalho Vita

mailto:aida2009vita@gmail.com
mailto:aida2009vita@gmail.com
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ANEXO D – TCLE Maior de 18 anos 
 
 

 

Carta de esclarecimento sobre o Projeto e a Pesquisa 
 

 
 
 
 

Pesquisa: O uso de uma maquete tátil na aprendizagem de Probabilidade 

por alunos cegos e videntes de escolas públicas baianas de Itabuna e ilhéus. 
 

 
 
 

Pesquisador: Aida Carvalho Vita. 
 

 
 
 
 

Informações sobre o projeto e sobre a pesquisa: 
 

 

A pesquisa a ser realizada tem como objetivo investigar a aprendizagem de 

conceitos básicos de Probabilidade (cbP), mediada pelo uso de uma maquete tátil, 

de alunos cegos e videntes em sala de aula regular do ensino médio de escolas 

públicas do estado da Bahia. 

 

Para isso, convidamos você para participar desta pesquisa. A  pesquisa 

consta da aplicação de uma sequência de ensino, denominada Os Passeios 

Aleatórios do Jefferson. O seu nome será mantido em sigilo, assim escolheremos 

um nome fictício a fim de poder descrever suas respostas e opiniões durante os 

encontros. 

 

Os encontros serão gravados e sua transcrição será lida a fim de que você 

tome conhecimento do conteúdo da entrevista. Essas fitas e suas transcrições 

serão guardadas em sigilo por cinco anos. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Maior 

Eu, ____________________________________________________________, 

portador (a) do RG _____________________, residente na 

___________________________________________________________________, 

com número de telefone ____________________________ e e-mail 

_____________________________, abaixo assinado, dou meu consentimento livre 

e esclarecido para a minha participação como voluntário da pesquisa supracitada, 

sob a responsabilidade da pesquisadora Aida Carvalho Vita. 

 
 

Assinando este Termo de Consentimento, estou ciente de que: 
 

 

1)  O objetivo da pesquisa é investigar a aprendizagem de conceitos básicos de 

Probabilidade, utilizando uma maquete tátil, de alunos cegos e videntes em 

sala de aula regular do ensino médio de escolas públicas baianas de Itabuna e 

Ilhéus. 

2)   A realização desta pesquisa é fundamental para contribuir com a integração 

entre alunos cegos e videntes em salas de aula regular, bem como com a 

aprendizagem de conceitos básicos de Probabilidade 

3)  Durante o estudo estarei resolvendo as tarefas de uma sequência de ensino 

utilizando uma maquete tátil. 

4)  Assim que for terminada a pesquisa, terei acesso aos resultados globais do 
estudo; 

 

5)  Estou livre para interromper, a qualquer momento, a minha participação nesta 
pesquisa; 

 

6)  A participação nesta pesquisa é voluntária, sendo que estou ciente não 

receberei qualquer forma de remuneração; 

7)  O risco desta pesquisa é mínimo e restringe-se ao constrangimento de não 

saber responder os problemas propostos ou a lembrança de algum evento 

desagradável durante minha experiência escolar com a própria Matemática ou 

disciplinas afins; 

8)  Os meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados obtidos 

com a pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, 

incluindo a publicação na literatura científica especializada; 
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9)  Sempre que julgar necessário poderei entrar em contato  com  a  pesquisadora 

Aida Carvalho Vita pelo e-mail aida2009vita@gmail.com ou pelo telefone (73) 

8802-8649 ou pelo telefone da UESC, (73) 3680-5109. 

10) Obtive todas as informações necessárias para poder decidir 

conscientemente sobre a minha participação na referida pesquisa; 

11) Este Termo de Consentimento é feito em duas vias, de maneira que uma 
permanecerá em meu poder e a outra com os pesquisadores responsáveis. 

 

 

Itabuna, ______de ____________________ de 2014. 

 

 

 
 

 

 

Assinatura do participante 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

Coordenadora do projeto - Aida Carvalho Vita 
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