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GUIMARÃES, M.A.S. A interação entre estudante cego e vidente em atividades 
envolvendo conceitos básicos de probabilidade mediadas pela maquete tátil.  

 

 

RESUMO 

Objetiva-se com esta pesquisa analisar a interação entre estudante cego e 
vidente na realização de atividades que abordam conceitos básicos de Probabilidade 
mediadas pela maquete tátil (M). Tem-se como objetivos específicos: investigar a 
interação entre os estudantes cego e vidente mediada pela (M); analisar a interação 
dos estudantes cego e vidente com (M); avaliar a relação dos estudantes com os 
conceitos básicos de Probabilidade mediada por (M); perscrutar a interação entre os 
estudantes e a pesquisadora. A maquete tátil é composta por um tabuleiro, fichas 
em emborrachado EVA nas texturas atoalhado e liso, sete colmeias, cem 
brinquedos, campanhia e as tarefas da sequência de ensino Os passeios aleatórios 
do Jefferson (SE PAJ). Esta sequência aborda os conceitos evento, diferença entre 
situação determinística e experimento aleatório, espaço amostral, frequência, 
estimativa de probabilidades por meio da frequência relativa, cálculo de 
probabilidade a partir da árvore de possibilidades, análise de padrões esperados e 
observado, e construção de pictogramas. A pesquisa foi realizada, em duas etapas, 
numa escola da rede estadual na cidade de Itabuna-BA, numa sala de recurso 
multifuncional. A primeira, estudo piloto, com dois estudantes videntes, do 3º ano do 
Ensino Médio, e a segunda, estudo principal, etapa com uma dupla de estudantes, 
sendo um cego e outro vidente. Utilizamos como referencial teórico o conceito de 
mediação de Vygotsky e a mediação instrumental proposta por Rabardel. A análise 
foi desenvolvida por meio do Modelo das Situações de Atividades Coletivas 
Instrumentadas – S.A.C.I. de Rabardel. Os dados foram coletados por meio de fotos 
e filmagens. Os resultados evidenciaram que a interação entre as estudantes, 
colegas de classe e amigas, inicialmente não ocorreu com espontaneidade, mas 
progressivamente durante a realização das atividades, com a apropriação da 
maquete tátil, dos conceitos envolvidos, e da intervenção da pesquisadora. Essa 
interação, tornou-se mais evidente quando as estudantes deram significado lúdico 
ao experimento. Observamos que a maquete tátil se mostrou eficaz como 
instrumento mediador da interação entre as estudantes e os conceitos básicos de 
Probabilidade. Por fim esperamos que esta pesquisa, por utilizar um material 
adequado a apropriação de conceitos matemáticos e por se voltar para a interação 
entre estudante cego e vidente, possa contribuir com os estudos que envolvem a 
Educação Matemática inclusiva em sala de aula regular.  

Palavras-chave: Interação. Análise Instrumental. Maquete tátil. Conceitos básicos 
de Probabilidade. Estudantes cego e vidente. 

 



 

 

 

 

 
GUIMARÃES, M.A.S. The interaction between blind and seer students in 
carrying out activities that address basic concepts of Probability mediated by 
tactile model 
 
 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the interaction between blind and seer students in 
carrying out activities that address basic concepts of Probability mediated by tactile 
model (M). As specific objectives: to investigate the interaction between blind and 
seer students mediated by (M); analyze the interaction of blind and seer students 
with (M); evaluate the relationship of the students with the basic concepts of 
Probability mediated by (M); peer interaction between the students and the 
researcher. The tactile model consists of a board, tickets in rubberized EVA in 
terrycloth and smooth textures, seven hives, one hundred toys, doorbell and tasks of 
the teaching sequence Random walks of Jefferson (Os passeios aleatórios do 
Jefferson - SE PAJ). This sequence comprehends the event concepts, the difference 
between random experiment and deterministic condition, sample space, frequency, 
probability estimative through relative frequency probability calculation from the 
scope tree analysis, observed and expected patterns, and construction of 
pictographs . The survey was conducted in two stages, at a state school in the city of 
Itabuna-BA, in a multifunctional resource room. The first pilot study with two seer 
students of the 3rd year of high school, and the second main study stage with a 
couple of students, one blind and the other with normal sight. As theoretical 
framework, the concept of mediation by Vygotsky was used and instrumental 
mediation proposed by Rabardel. The analysis was developed by means of Situation 
Model of Instrumented Collective Activities (Modelo das Situações de Atividades 
Coletivas Instrumentadas) – S.A.C.I. of Rabardel. Data were collected by means of 
photos and footage. The results showed that the interaction between the students, 
classmates and friends initially did not occur spontaneously, but progressively during 
the course of the activities, with the appropriation of the tactile model, the concepts 
involved, and the intervention of the researcher. This interaction became more 
evident when the students gave playful meaning to the experiment. It was noticed 
that the tactile model has proven effectiveness as a tool to mediate the interaction 
between the students and the basic concepts of probability. At last, it is hoped that 
this research, by using a suitable material for appropriation of mathematical concepts 
and for focusing on the interaction between blind and seer students, is able to 
contribute to studies involving inclusive mathematics education in regular 
classrooms.  

Keywords: Interaction. Instrumental Analysis. Tactile model. Basic Concepts of 
Probability. Blind and seer students. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A educação de qualidade para todos é uma proposta que nasce no âmbito da 

democratização do ensino prevista na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (BRASIL, 1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 – LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996). Nesse contexto, salientamos 

as inúmeras contribuições de documentos oficiais e políticas públicas mais recentes 

que ampliam o universo de diversidade existente no ambiente escolar.  

No que tange à diversidade dos estudantes esses documentos consideram as 

diferenças de gênero, classe social, tempo e dificuldade de aprendizagem, bem 

como evidenciam a presença de estudantes com necessidades educacionais 

especiais (NEE)1, a exemplo dos sujeitos que apresentam dislexia, discalculia, 

surdos, transtorno e déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), cegos, 

superdotados dentre outros.  

A legitimação da educação inclusiva no Brasil e do direito ao acesso, 

permanência e aprendizagem no ambiente formal de ensino para todos e, mais 

particularmente, para os estudantes NEE, passa pela existência de documentos 

oficiais. Dentre esses citamos a própria Constituição Federal 1988 (BRASIL, 1990) 

que explicita em seu Título VIII, da ORDEM SOCIAL, no artigo 208 item III que 

“preferencialmente na rede regular de ensino deve ocorrer o atendimento aos 

                                                 
1
 No decorrer do texto utilizaremos a expressão estudantes NEE referindo aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais. 
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portadores de deficiência2”. No item IV, inciso primeiro que “o acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito é direito público e de todo indivíduo”. E no artigo 227, Item II, 

inciso primeiro prevê  

a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os 
portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração 
social do adolescente portador de deficiência, mediante treinamento para o 
trabalho e a convivência (BRASIL, 1990). 

 

Já a Lei nº 7853/89 (BRASIL, 1989) regulamentada pelo Decreto nº 3298/99 

(BRASIL, 1999) dispõe sobre o apoio às pessoas deficientes e sua integração social. 

Este decreto dispõe sobre a Política Nacional para a integração da pessoa deficiente 

no sistema educacional em estabelecimentos públicos (oferta obrigatória e gratuita) 

e particulares. Insere a educação especial como modalidade de educação escolar, 

fazendo-se compulsória a matricula em cursos regulares de pessoas com NEE 

capazes de se integrar na rede regular de ensino, tendo acesso a todos os 

benefícios conferidos aos demais estudantes.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96 

(BRASIL, 1996), Cap. V, Art. 58 determina que se ofereça preferencialmente a rede 

regular de ensino aos educandos  com NEE. Além disso, expõem que o atendimento 

educacional seja feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, 

em função das condições específicas dos estudantes, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de ensino regular. 

Pontuamos que essa mesma LDB (BRASIL, 1996) no Art. 59 assegura aos 

educandos com necessidades especiais nos sistemas de ensino: currículos, 

métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender as 

suas necessidades, além de acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 

suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.  

Há também documentos que servem de parâmetros informando e orientando 

como efetivar um ambiente escolar de inclusão na perspectiva da educação especial 

no Brasil, entre esses estão as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (BRASIL, 2001), os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

                                                 
2
 Fazemos uso do termo “portador” em consonância com os documentos que utilizamos em nossa pesquisa, 

entretanto conforme Sassaki (2003, p. 1236) “a expressão ‘pessoa portadora de deficiência’, numa concordância 

em nível internacional, não mais se usa visto que as deficiências não se portam, estão com a pessoa ou na pessoa, 

o que tem sido motivo para que se use ‘pessoa com deficiência’ ”. 
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adaptações curriculares - PCN: AC (BRASIL, 1998) e o Projeto Escola Viva 

(BRASIL, 2000).  

Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(BRASIL, 2001) encontramos normas para o atendimento das pessoas com NEE. 

Entre estas normas: a operacionalização relativas as modificações acadêmicas, 

etapas de escolarização, o currículo e a avaliação; bem como o atendimento 

funcional. Essas normativas buscam favorecer o desenvolvimento das competências 

sociais, além do acesso ao conhecimento, à cultura e à forma de trabalho valorizada 

pela comunidade, e, consequentemente a inclusão do estudante na sociedade 

(BRASIL, 2001). De acordo com esse documento a escola deve atender além dos 

estudantes deficientes vinculadas à causa orgânica, aqueles que possuem 

dificuldades cognitivas, psicomotoras ou de comportamento.  

As informações contidas nos PCN: AC (BRASIL, 1998) trata das estratégias 

para a educação de estudantes NEE e evidencia a necessidade de superação das 

limitações do sistema regular de ensino e das demandas socioculturais para a 

implementação da inclusão escolar. Explicitam também que o êxito da integração do 

estudante NEE depende do tratamento à diversidade. Entendemos que as relações 

que se estabelecem entre os estudantes e os outros atores no cenário escolar, 

tornam-se imprescindíveis para a integração de qualquer estudante e, em particular 

do estudante NEE garantindo, assim sua socialização. 

O Projeto Escola Viva (BRASIL, 2000), além de ampliar as orientações 

contidas nos PCN: AC (BRASIL, 1998), fornece orientações aos docentes na forma 

de um suporte técnico-científico para garantir a permanência e um ensino de 

qualidade para os estudantes NEE que estão em salas de aulas regulares.  

Esse projeto informa sobre as adaptações curriculares que são respostas 

educativas dadas pelo sistema educacional que devem favorecer a todos os 

estudantes o acesso ao currículo, a participação integral e o atendimento às suas 

peculiaridades. As adaptações são organizadas em duas categorias: adaptações de 

grande porte ou significativas que são de responsabilidade das instâncias político-

administrativas superiores e as adaptações de pequeno porte ou adaptações não 

significativas. Essas últimas se referem: 

[...] as atribuições e responsabilidades exclusivas dos professores, não 
exigindo autorização, nem dependendo de ação de qualquer outra instância 
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superior, nas áreas política, administrativa, e/ou técnica. São modificações 
promovidas no currículo, pelo professor, de forma a permitir e promover a 
participação produtiva dos alunos que apresentam necessidades especiais 
no processo de ensino e aprendizagem, na escola regular, juntamente com 
seus parceiros coetâneos. (BRASIL, 2000, p. 8).  
 

Tomando por base as adaptações não significativas, entendemos que cabe 

ao professor criar condições de comunicação, ambiente, materiais, interação com 

outros estudantes, para viabilizar a participação do estudante NEE nas atividades 

que são realizadas, visando efetivamente não apenas o acesso ao espaço físico da 

escola, mas a integração desses estudantes em todas as dimensões do espaço 

escolar e significativamente sua aprendizagem.  

O Projeto Escola Viva (BRASIL, 2000) categoriza as adaptações curriculares 

de pequeno porte, nas ações de sala de aula do professor, em adaptações de 

objetivos, de conteúdo, do método de ensino e da organização didática, do processo 

de avaliação e da temporalidade do processo de ensino aprendizagem.  

As adaptações de objetivos se referem aos ajustes realizados nos objetivos 

pedagógicos que se encontram no plano de ensino, adequando-os às características 

e condições do estudante NEE. As adaptações de conteúdos se referem a 

priorização ou eliminação de conteúdos, reformulação das sequência de conteúdos, 

priorização de áreas, sempre vinculados aos objetivos educacionais. As adaptações 

do método de ensino buscam ajustar o melhor procedimento para que o estudante 

apreenda os conteúdos apresentados, sendo fundamental no trabalho do professor 

independente de estar atuando com estudantes NEE, uma vez que o ato de ensinar 

só tem significado quando há aprendizagem. No que se refere ao processo de 

avaliação, o documento explicita a necessidade de se observar as características de 

cada estudante NEE e utilizar diferentes procedimentos de avaliação. Quanto a 

temporalidade, sugere aumentar ou diminuir o tempo das atividades levando em 

consideração as peculiaridades dos estudantes (BRASIL, 2000). 

Refletindo sobre os documentos apresentados entendemos que as ações no 

espaço escolar na perspectiva da educação inclusiva devem viabilizar a 

aprendizagem do estudante, para além do acesso, de sua permanência garantindo 

seu sucesso na trajetória escolar. Além disso, observamos que cabe ao professor 

implementar na sala de aula ações efetivas quanto à aprendizagem de conceitos 

matemáticos, cuja dificuldade de compreensão são verificadas amplamente na 

educação básica. 
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 Nesse contexto, consideramos que a construção de uma educação de 

qualidade para todos torna a sociedade mais democrática possibilitando a 

convivência de indivíduos distintos, no universo plural da escola, incentivando a 

cooperação, a colaboração, a tolerância, a dignidade, a integração, a interação, a 

identidade e o respeito às diferenças. Entretanto, , entendemos que a inclusão de 

estudantes com NEE nas instituições de ensino precisam garantir não somente o 

direito ao acesso, mas a permanência na escola e a aprendizagem. Portanto, 

solicitando a todos que participem e operem uma efetiva inclusão escolar, tornando-

a uma prática nas relações que se estabelecem com o outro nesse espaço de 

convivência.  

Nesse contexto escolar plural, inspirador de inúmeros trabalhos de 

investigação, encontro motivação para desenvolver minha pesquisa tratando sobre a 

temática da inclusão escolar de estudantes cegos e de sua aprendizagem em 

Matemática. Essa escolha encontra raízes em meu universo como professora de 

Matemática em uma escola pública do ensino médio em Itabuna – BA. Na referida 

escola tive a oportunidade de receber em uma turma do 1º ano dois estudantes 

deficientes visuais, um cego e outro com baixa visão, ocorrendo a  constatação que 

conhecia muito sobre os conceitos matemáticos, mas não me sentia com  habilidade 

para ensinar aos estudantes NEE. Via-me com cegueira funcional, isto é com falta 

de competência técnica e formação profissional para desenvolver um trabalho 

pedagógico que viabilizasse uma efetiva aprendizagem daqueles estudantes com 

limitações visuais. Além disso, observei que nessa escola não havia uma sala de 

recurso multifuncional3  apropriada a esses estudantes.  

Esses fatos foram levados para as reuniões de professores tanto da área 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, quanto de outras áreas de 

ensino, inquietando-me ainda mais, pois constatei que outros professores também 

não sabiam como ensinar aos estudantes NEE. Passei a fazer leituras sobre o 

assunto e fui compreendendo que nós professores compromissados com uma 

educação de qualidade temos que criar condições  que contribuam para viabilizar a 

inclusão escolar e a aprendizagem dos estudantes NEE. A questão foi levada à 

discussão e após reunião entre direção, corpos pedagógico e docente, decidiu-se 

                                                 
3
 “Espaço de atendimento educacional especializado com conjunto de equipamentos de informática, mobiliários, materiais 

pedagógicos e de acessibilidade, para assegurar condições de participação e aprendizagem aos estudantes NEE, matriculados 

em classes comuns do ensino regular” (BRASIL, 2007) Informamos que no decorrer do texto utilizaremos o termo sala 

multifuncional. 
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que, naquele contexto, o melhor para os estudantes era a transferência dos mesmos 

para uma instituição de ensino com a adequação necessária aos estudantes NEE. 

Assim, o fato de não garantir a permanência e a aprendizagem dos estudantes que 

foram transferidos, desencadeou em mim uma inquietação e certa frustração que me 

levaram a buscar formação que me permitisse lidar com estudantes deficientes, 

neste caso o estudante cego  

Tomada a decisão de investir em uma formação voltada para a inclusão, a 

questão passou a ser: como iniciar essa nova caminhada? Em vista dessa 

formação, retomei o papel de estudante e fiz uma especialização em Ensino de 

Ciências e Matemática, onde comecei as leituras acerca da educação inclusiva, 

voltando-me naquele momento para o estudante com transtorno e déficit de atenção 

e hiperatividade (TDAH).  

Dando sequência a essa formação, atualmente sou bolsista da Fundação de 

Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia (FAPESB) e mestranda do Programa de 

Pós-graduação em Educação Matemática (PPGEM) da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC/BA). Neste mestrado estou envolvida com pesquisas voltadas a 

estudantes com limitações visuais, especificamente estudantes com cegueira. Assim 

o estudo que hora apresento intitulado A interação entre estudante cego e vidente 

em atividades envolvendo conceitos básicos de Probabilidade mediadas pela 

maquete tátil faz parte de um Projeto de Pesquisa desenvolvido por Vita et al 

(2012)  denominado Uso de uma maquete tátil na aprendizagem de Probabilidade 

por alunos cegos e videntes de Escolas Baianas de Itabuna e Ilhéus. Integram esse 

projeto quatro pesquisadoras da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) – BA 

(a orientadora e co-orientadora de minha pesquisa, eu e outra mestranda também 

do PPGEM), duas pesquisadoras da Universidade Anhanguera de São Paulo 

(UNIAN) – SP e uma pesquisadora da Universidade Estadual de São Paulo 

(UNESP) de Rio Claro – SP.   

 Salientamos que o estudante cego é aquele que possui deficiência visual do 

tipo cegueira adquirida ou congênita e o estudante vidente não possui deficiência 

visual. Lembramos que a expressão deficiência visual refere-se à visão subnormal4 

(ou baixa visão) até a cegueira. Sob o enfoque educacional, a cegueira representa a 

                                                 
4
“É a incapacidade de enxergar com clareza suficiente para contar os dedos da mão a uma distância de 3 metros, 

à luz do dia; em outras palavras, trata-se de uma pessoa que conserva resíduos de visão” (GIL, 2000, p. 6) 
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perda total ou o resíduo mínimo da visão que leva o indivíduo a necessitar do 

método braille como meio de leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e 

equipamento especiais para a sua educação (BRASIL, 1998). 

Além da necessidade de construir um conceito mais adequado sobre a 

deficiência visual, observamos nas leituras realizadas para essa pesquisa  que 

existe uma carência de adaptação ou criação de materiais adequados à 

aprendizagem dos estudantes cegos, bem como  da interação destes estudantes 

com os seus pares durante o desenvolvimento de atividades escolares. Por isso, 

fizemos a opção por estudar a interação entre uma estudante cega e outra vidente 

na realização de atividades mediadas por um instrumento, acreditando que nossa 

pesquisa é relevante e contribui para a inserção, no ambiente escolar do estudante 

cego. Além disso, colaborar com a inclusão de instrumentos de aprendizagem 

matemática de uso comum a estudantes cegos e videntes, no caso em estudo a 

maquete tátil. Nessa perspectiva acatamos que “numa escola inclusiva os princípios 

de aprendizagem significativa, em ação e por mediação, velam tanto para os alunos 

com necessidades educativas especiais (NEE) como para qualquer outro aluno” 

(REILY, 2004, p. 22). 

A partir dessas considerações elegemos em nossa pesquisa como objetivo 

geral analisar a interação entre o estudante cego (C) e o estudante vidente (V) 

na realização de atividades que abordam conceitos básicos de probabilidade 

(O) mediadas pela maquete tátil (M).  

Como objetivos específicos: 1. Investigar a interação entre os estudantes 

cego (C) e vidente (V) mediada pela maquete tátil (M), isto é a relação [C-(M)-V]; 

2. Analisar a interação dos estudantes cego (C) e vidente (V) com a maquete 

tátil (M), ou seja as relações [C-M] e [V-M]; 3. Avaliar a relação dos estudantes 

cego (C) e vidente (V) com os conceitos básicos de Probabilidade (O) mediada 

pela maquete tátil (M), isto é [C-(M)-O] e [V-(M)-O]; 4. Perscrutar a interação 

entre os estudantes cego (C) e vidente (V) e a pesquisadora (P), isto é, as 

relações [C-P], [V-P], e entre as mesmas mediadas pela maquete tátil (M), isto 

é, as relações [C-(M)-P] e [V-(M)-P]  

Expostos os objetivos norteamos nosso estudo com a seguinte questão de 

pesquisa: Quais interações emergem quando uma estudante cega e uma 

estudante vidente atuam juntas em atividades voltadas para a introdução de 

conceitos básicos de Probabilidade mediadas pela maquete tátil? 
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Expostos os objetivos e a questão da pesquisa que nortearam este trabalho, 

descrevemos, a seguir, a estrutura da dissertação composta por quatro capítulos 

além desta introdução. Na introdução discutimos sobre o processo de inclusão 

escolar à luz dos documentos oficiais, a exemplo da Constituição da República 

Federativa do Brasil5 de 1988 (BRASIL, 1990) e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 – LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996). Em seguida 

expomos nossas motivações para a organização desta pesquisa e sua relevância 

para a área da educação inclusiva. Na sequência, apresentamos nossos objetivos e 

questão de pesquisa. E, por fim organizamos esta descrição.      

No Capítulo 1, expomos a fundamentação teórica centrando nossas reflexões 

sobre a mediação. Inicialmente tratamos do conceito de mediação de Vygotsky e, 

particularizamos sobre a mediação instrumental proposta por Rabardel (1995) na 

teoria da Instrumentação. Além disso, apresentamos o Modelo das Situações de 

Atividades Coletivas Instrumentadas-S.A.C.I. (RABARDEL, 1995) bem como 

descrevemos os polos que compuseram este modelo nesta pesquisa.  

  Organizamos no Capítulo 2 uma revisão de literatura, apresentado os 

resultados de pesquisas internacionais e brasileiras voltadas para o ensino e ou 

aprendizagem de conceitos matemáticos ou estatísticos com estudantes deficientes 

visuais, entre elas Fernandes (2004) e Vita (2012). Na sequência tratamos sobre 

pesquisas que utilizam sequências de ensino que abordam os conceitos básicos de 

Probabilidade (cbP).  

Em seguida, no Capítulo 3, descrevemos nossa opção metodológica oriunda 

das pesquisas qualitativas e informamos sobre o local de pesquisa, como o estudo 

foi organizado, incluindo a descrição da maquete tátil (tarefas e artefatos); bem 

como os instrumentos de coleta e as categorias de análise dos dados.  

No Capítulo 4 expomos as análises das interações entre os estudantes cegos 

e videntes durante o manuseio da maquete tátil na aprendizagem dos cbP, visando 

responder a nossa questão de pesquisa  Por fim, apresentamos as considerações 

finais com as nossas reflexões oriundas das observações realizadas nessa 

dissertação..  

 
                                                 
5
 Utilizaremos a partir desse ponto o termo Constituição Federal 
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CAPÍTULO 1: TECENDO A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Neste capítulo, expomos os fundamentos teóricos que nortearam esta 

pesquisa. Iniciamos refletindo sobre o conceito de mediação de Vygotsky. Na 

sequência particularizamos sobre a mediação na perspectiva instrumental de 

Rabardel (1995). 

 

1.1 Revendo o conceito de Mediação de Vygotsky 

 

Para analisar a interação entre estudantes cego e vidente na aprendizagem 

de conceitos básicos de Probabilidade (cbP) mediada pela maquete tátil, foi 

importante apresentarmos algumas informações sobre o conceito de mediação. A 

partir desses elementos buscamos compreender as interações entre as pessoas 

envolvidas no experimento organizado para esta pesquisa, isto é, entre a estudante 

cega e a estudante vidente, entre as estudantes e a pesquisadora; bem como entre 

as pessoas e o instrumento, ou seja, entre as estudantes e a maquete tátil, como 

instrumento mediador na apropriação de alguns cbP pelas estudantes.  

Nessa busca, encontramos no conceito de mediação da teoria vigotskiana 

que  “a aprendizagem não ocorre da ação direta do sujeito com o objeto, mas numa 

relação mediada e complexa e através de instrumentos materiais e psicológicos”  

(VYGOTSKY, 2007, p. 54). De forma mais pontual, postula Vygotsky (2007, p. 55) 
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que “a função do instrumento material é servir como um condutor da influência 

humana sobre o objeto da atividade, é orientado externamente”. Nesse sentido, 

informa Oliveira (1997) que os instrumentos materiais são como mediadores 

interpostos entre o sujeito e o objeto que ampliam as possibilidades de 

transformação do ambiente, pois é feito ou buscado para uma certa finalidade. 

Em relação aos instrumentos psicológicos, orienta-nos Oliveira (1997, p. 30) 

que são meios auxiliares para solucionar questões que envolvem memória, 

escolhas, comparação e outros problemas psicológicos, agindo como instrumento da 

atividade psicológica. No conceito de Vygotsky (2007, p. 55) o instrumento 

psicológico “não modifica o objeto da operação psicológica, mas se constitui um 

meio da atividade interna dirigido para o controle do próprio indivíduo”. Como 

exemplos de instrumento psicológico temos a linguagem, os vários sistemas de 

contagem, as técnicas mnemônicas, os sistemas simbólicos algébricos, dentre 

outros. Do exposto, compreendemos que em nossa pesquisa para avaliarmos a 

aprendizagem das estudantes em cbP precisávamos  ter conhecimento de como se 

dava a relação delas com a maquete tátil, para nós um instrumento material que 

pode ser transformado num instrumento  psicológico. Pois os estudantes podem não 

te-la em mãos, mas utiliza-la para resolução de atividades. 

Sobre o tema, Oliveira (1997, p. 26) informa também que a “mediação, em 

termos genéricos, é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa 

relação, deixa então de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento”. Nesse 

contexto, entendemos que todas as informações que nos chegam são mediadas por 

algum canal sensorial de acesso (visão, tato háptico6 e audição), que nos possibilita 

apreender ou compreende-las, como também refletirmos e atuarmos no ambiente 

em que estamos inseridos.  

Particularizando para os cegos, salientamos que a deficiência visual 

compromete o sentido da visão, uma via de relacionamento com o mundo exterior, 

no entanto as informações são acessadas através da linguagem e da exploração 

tátil, portanto as mãos são os olhos dos deficientes visuais (GIL, 2000). Para 

Vygotsky (1924 apud VEER e VALSINER, 2009, p 77) “o olho não é nada mais do 

que um instrumento servindo a determinada atividade, que pode ser substituído por 

                                                 
6
 Vai além do tato, está relacionado com a percepção de textura, movimento e forças através da coordenação de 

esforços dos receptores do tato, visão, audição e propriocepção. (www.labtate.ufscar.br) 
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outro instrumento”, portanto a leitura que o cego faz com as mãos tem o mesmo 

papel cultural que a leitura que os videntes fazem com os olhos.  

Vygotsky segundo Veer e Valsiner (2009) defendia em seus estudos de 

defectologia7 que a personalidade de um sujeito deficiente nunca será diretamente 

afetada pela deficiência, pois entre o sujeito e o seu mundo físico, tem-se o 

ambiente social, que retrata e transforma suas ações recíprocas com o mundo. 

Informam também que para Vygotsky o tratamento que as pessoas dão a esses 

sujeitos é de maneira diferente podendo ser positivo ou negativo, o que afeta as 

relações sociais dos mesmos e não as suas interações diretas com o ambiente físico 

(VEER e VALSINER, 2009). 

Especificamente à pessoa com cegueira, afirma Vygotsky apud Caiado (2003, 

p. 119) que “na busca por um espaço de convivência social, a pessoa cega 

compensa a ausência da visão pela palavra”. Vale lembrar que para Vygotsky (2008, 

p. 6) “a função primordial da fala é a comunicação, o intercâmbio social”. Orienta 

também que a linguagem, oral e gestual é fundamental na colaboração e interação 

social, pois permite tanto a comunicação quanto uma atitude generalizante no que 

se refere a dar significado à palavra, esta considerada o signo por excelência.  

Corroborando essas informações, Caiado (2003, p. 39) evidencia que a 

“cegueira não é um fator limitante socialmente, uma vez que a pessoa cega, pela 

palavra, pela comunicação com o outro, apropria-se do real ao internalizar os 

significados culturais”, logo evidencia a função da palavra como instrumento 

psicológico mediador entre a pessoa cega e o mundo real.  

Além da utilização da linguagem verbal, gestual e os sistemas háptico e 

auditivo que os cegos utilizam para acessar as informações, Vygotsky (1924) citado 

por Veer e Valsiner (2009, p. 77), diz que “para o cego, a outra pessoa pode atuar 

no papel de instrumento, como um microscópio ou telescópio”. Assim, inferimos que 

a mediação pode envolver, tanto as pessoas em processos de cooperação e 

colaboração, quanto instrumentos materiais ou psicológicos em ações de uso.  

                                                 
7
 O termo “defectologia” era tradicionalmente usado para a ciência que estudava crianças com vários tipos de 

problemas (“defeitos”) mentais e físicos. Entre as crianças estudadas estavam surdos-mudos, cegos, não-

educáveis e deficientes mentais. (VEER e VALSINER, 2009, p. 73) 
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Evidenciamos que no escopo da teoria vigotskiana há um movimento 

compensatório, entretanto essa compensação não é biológica ou automática, por 

exemplo os cegos não apresentam mais capacidade auditiva que os videntes, 

quando o desempenho daqueles é melhor do que estes últimos, resulta de 

treinamentos especiais (VEER e VALSINER, 2009). Portanto, podemos inferir à luz 

da teoria vigotskiana que a deficiência poderá ser uma mola propulsora para 

superação. 

Por fim, pontuamos que as ideias de Vygotsky têm inspirado inúmeras 

abordagens centrada na mediação da atividade realizada pelo homem com o uso de 

dispositivos técnicos, materiais ou simbólicos. Entre elas a Teoria da Instrumentação 

de Rabardel (1995) onde encontramos elementos para compreender a ação entre 

sujeitos e a apropriação do conhecimento mediado por um instrumento, bem como 

as interações entre sujeitos, entre sujeitos e instrumento, entre instrumento e objeto, 

entre sujeitos e objeto mediados por instrumento. Assim, a partir da mediação 

instrumental proposta por este teórico conjecturamos sobre o diálogo entre as 

estudantes cega e vidente, entre elas e a pesquisadora durante a aplicação do 

experimento, com a resolução de tarefas envolvendo os cbP e o manuseio da 

maquete tátil, a interseção das ideias de cada uma, bem como sobre a 

aprendizagem das estudantes em cbP mediada pelas linguagens oral, gestual e tátil, 

entre outras.  

  

1.2  A Mediação Instrumental 

 

Segundo Folcher e Rabardel (2007) nas relações que os homens 

estabelecem com os artefatos, três tipos de perspectiva instrumental evidenciam-se: 

a interação homem-máquina, os sistemas homens-máquinas e a atividade mediada. 

Na perspectiva homem-máquina, o homem e a máquina são considerados como 

duas entidades distintas onde se cria um meio através de um dispositivo, uma 

interface, para sua interação. A interação é definida nessa abordagem como sendo 

“o processo de confrontação entre o homem e a máquina, e a interface como o 

hardware e o software da máquina servindo para as trocas de informações com o 

usuário”  (FOLCHER e RABARDEL, 2007, p. 208).  
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Segundo os autores, na perspectiva dos sistemas homens-máquinas, o 

homem (um ou mais) e a máquina (uma ou mais) passam a ser considerados como 

dois componentes de um sistema funcional que colaboram em conjunto para a 

realização de uma tarefa, ou seja, interagem com o objetivo de atingirem um fim, 

levando em conta o ambiente. Nessa abordagem se analisa o desempenho, a 

segurança e confiabilidade do sistema homem-máquina, além da adequação entre 

os componentes materiais e humanos. 

Já as atividades mediadas, os referidos autores evidenciam que trata de 

abordagens mediadas pelos artefatos centradas no uso humano das ferramentas 

culturais. Nesse contexto, a atividade tem dois tipos de orientação  

“a atividade produtiva: realização de tarefas e a elaboração de recursos 
internos e externos (instrumentos, competências, esquemas e conceituações, 
sistemas de valores...), e a atividade construtiva onde o sujeito produz as 
condições e os meios da atividade futura” (FOLCHER e RABARDEL, 2007, p. 
209-210). 

 

Sobre o assunto, eles ainda evidenciam que para a atividade produtiva, a 

unidade de análise é da atividade mediada uma vez que não altera as 

características dos sujeitos, das ferramentas culturais e dos contextos, e a unidade 

de análise das atividades construtivas, refere-se a apropriação das ferramentas 

culturais, do usos e desenvolvimento do instrumento, e dos indivíduos. Essas 

abordagens, que mobilizam conceitos provenientes das teoria da atividade, da teoria 

vigotskiana e da teoria piagetiana,  exploram questões que permitem compreender a 

natureza e dimensão das transformações das atividades e tarefas no uso de 

artefatos, e apreender as modalidades do desenvolvimento dos sujeitos através dos 

processos de apropriação. 

A concepção de homem nessa abordagem é  

“a de um sujeito socialmente situado, portador de significados e herdeiro de 
uma cultura que ele contribui para renovar. Está intencionalmente engajado 
em atividades que são para ele finalizadas e significativas” (FOLCHER e 
RABARDEL, 2007, p. 210).  

 

Expostas essas considerações, encontramos na perspectiva da mediação da 

atividade humana pelo artefato, desenvolvida por Rabardel (1995) em sua Teoria da 

Instrumentação (TI) elementos para avaliar em nossa pesquisa a ação entre sujeitos 
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(estudante cega e vidente, pesquisadora) e a apropriação do conhecimento (cbP) 

mediado por um instrumento (maquete tátil). 

É importante ainda, entender que na TI o instrumento é um artefato acrescido 

de vários esquemas de utilização desenvolvidos pelo sujeito, assim ele apresenta 

um caráter dinâmico. Nesse contexto, o autor apresenta três ideias centrais sobre a 

relação sujeito e instrumento: i) cada sujeito constrói seus próprios esquemas de 

utilização do instrumento, logo dando o seu significado a ele; ii) a medida que 

manipula o instrumento desenvolve novos esquemas e estes são modificados pelo 

sujeito de acordo a sua necessidade; iii) logo cada artefato é transformado num 

instrumento diferente por sujeitos distintos. A partir dessas ideias, infere Rabardel 

(1995) que o instrumento é uma entidade mista, composta pelo artefato (material ou 

simbólico) e pelos esquemas do sujeito, não podendo ser reduzido a um artefato 

técnico ou máquina, por ser o meio da ação numa relação instrumental. 

Ainda sobre o instrumento, Bégun e Rabardel (2000) orienta que ele é o 

resultado da construção, autônoma ou da apropriação de esquemas sociais de 

utilização, do e pelo sujeito. Corroborando com essas ideias Hila (2010) explicita que 

os artefatos socialmente construídos, inserem-se numa zona denominada de zona 

de valor funcional partilhado. Ela define que esta zona é, portanto uma zona de 

valores socialmente compartilhados pelos membros de um grupo, fazendo com que 

o instrumento ganhe uma multiplicidade de sentidos para o sujeito; bem como, 

possibilitando trocas e interações sociais, permitindo-nos inferir a possibilidade de 

inclusão de um ou mais indivíduos num ambiente social.  

Pautado em seu conceito de atividade mediada em que o artefato se 

transforma em instrumento na ação do sujeito, Rabardel (1995) propõe dois modelos 

para analisar as mediações, a saber: um modelo tripolar e um modelo quadripolar. O 

tripolar, denominado Modelo das Situações das Atividades Instrumentadas – S.A.I. 

com três polos, isto é o sujeito, o objeto e o instrumento possibilita avaliar a 

multiplicidade e complexidade das relações e interações entre os polos. Vale 

salientar que essas interações estão imersas num ambiente que consiste em todas 

as condições que o sujeito deve levar em conta para realizar a atividade, pois cada 

polo é suscetível de interagir com esse ambiente (RABARDEL, 1995).  

Quanto ao modelo quadripolar, com quatro polos e denominado Modelo das 

Situações de Atividades Coletivas Instrumentadas - S.A.C.I. (Figura 1), o teórico 
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tratou as situações de atividades coletivas contemplando a evolução tecnológica da 

contemporaneidade. Portanto, visando as situações relacionadas com o trabalho 

colaborativo, num conjunto coletivo, objetivando permitir e facilitar o trabalho 

conjunto, orientando a dimensão coletiva de trabalho. Os polos, nesse modelo, são 

constituídos por: sujeito representado pelo usuário, manuseador, trabalhador, 

estudante e etc; outros sujeitos, ou um conjunto coletivo; instrumento composto por 

um artefato, máquina, produto e etc, e, por fim o objeto para o qual a ação dos 

sujeitos se dirigem (RABARDEL, 1995). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Figura 1- Modelo S.A.C.I. 
Fonte: Folcher e Rabardel (2007, p. 212). 

 
                             

A partir deste modelo, Folcher e Rabardel (2007) evidenciam três orientações 

principais da mediação instrumental e, segundo eles as linhas pontilhadas se 

referem à relação entre os polos mediadas pelo instrumento. A primeira decorre do 

fato que a atividade do sujeito é orientada para um objeto visando tanto a aquisição 

de conhecimento do objeto (mediações epistêmicas) quanto a ação do sujeito sobre 

o objeto (mediações pragmáticas). A segunda que a atividade do sujeito também é 

orientada para as atividades coletivas e individuais (mediações interpessoais), em se 

tratando de conhecer os outros ou de agir com os outros. Conforme os autores, essa 

mediação pode ser colaborativa, intersubjetiva, social e etc. a depender da atividade 

realizada. E na terceira, que o sujeito em sua atividade se conhece, se gerencia e se 

transforma (mediações reflexivas), ou seja, evidenciam a relação do sujeito consigo 

mesmo mediado pelo instrumento.  

Objeto 

(O) 

outros sujeitos 

         (P) 

Instrumento 

         (I) 

Sujeito da atividade 

(S) 
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A partir desta perspectiva, foi possível compreender a maquete tátil como um 

instrumento mediador em atividade coletiva e o Modelo S.A.C.I adequado à 

interação entre as estudantes na aprendizagem dos cbP. Para tanto foi preciso 

organizar um Modelo S.A.C.I. conforme exposto a seguir. 

 

 1.3 O Modelo S.A.C.I. organizado para esta pesquisa 

 

Em nossa pesquisa os quatro polos do modelo S.A.C.I (Figura 2) foram 

compostos por: 1. Polo do sujeito da atividade (S), pelas estudantes cego e vidente, 

representados respectivamente por (V) e (C); 2. Polo dos outros sujeitos (P) pela 

pesquisadora (P); 3. Polo do instrumento (I) pela maquete tátil (M) e 4. Polo do 

objeto matemático (O) pelos conceitos básicos de Probabilidade – cbP (O).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2 -  Modelo S.A.C.I. adaptado na pesquisa. 
      Fonte: dados da pesquisa. 

 

A partir deste modelo podemos inferir sobre as seguintes relações entre os 

polos:  

a) [C-(M)-V]: relação entre os sujeitos da atividade (estudantes cego e 

vidente) mediada pelo instrumento (maquete tátil); 

b) [C-(M)-O] e [V-(M)-O]: relação entre os sujeitos da atividade (estudantes 

cego e vidente) e o objeto da atividade (cbP) mediada pelo instrumento (maquete 

tátil);  
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c) [C-(M)-P] e [V-(M)-P]: relação entre os sujeitos da atividade (estudantes 

cego e vidente) e a pesquisadora mediadas pelo instrumento (maquete tátil); 

d) [C-V]: relação entre os sujeitos da atividade (estudantes cego e vidente); 

e) [C-M] e [V-M]: relação entre os sujeitos da atividade (estudantes cego e 

vidente) e o instrumento (maquete tátil); 

f) [C-P] e [V-P]: relação entre os sujeitos da atividade (estudantes cego e 

vidente) e a pesquisadora; 

g) [C-O] e [V-O]: relação entre os sujeitos da atividade (estudantes cego e 

vidente) e o objeto da atividade (cbP). 

É importante registrar que estas relações foram utilizadas como categorias de 

análise na avaliação das interações entre as estudantes e entre elas e a 

pesquisadora na aprendizagem dos cbP mediada pela maquete tátil. Isto posto, a 

seguir descrevemos como foram compostos os polos do modelo em nossa pesquisa. 

 

1.3.1 O Polo Sujeito da Atividade  

 

 O polo sujeito da atividade é composto pelos estudantes cego (C) e vidente 

(V). O estudante cego, conforme dito na introdução, é um sujeito com deficiência 

visual que segundo os PCN: AC (BRASIL, 1998) é a redução ou perda total da 

capacidade de ver com o melhor olho e após a melhor correção ótica, sendo 

observada como cegueira que é a perda da visão em ambos os olhos, de menos de 

0,1 no melhor olho após correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, 

no maior meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção, 

representando sob o enfoque educacional, a perda total ou o resíduo mínimo da 

visão que leva o indivíduo a necessitar do método braille como meio de leitura e 

escrita, além de outros recursos didáticos e equipamento especiais para a sua 

educação.  

Os indivíduos com deficiência visual acessam as informações pelos sistemas 

hápticos (tato ativo), fonador e auditivo. Conforme explicitado, o tato ativo está 

relacionado com a percepção de textura, movimento e forças através da 

coordenação de esforços dos receptores do tato, visão, audição e propriocepção. 



27 

 

Logo o uso das mãos como instrumento de percepção deve ser intensamente 

estimulado, incentivado e aprimorado, através de materiais de fácil reconhecimento 

e texturas diferenciadas. Vale lembrar que  o tato permite analisar um objeto de 

forma parcelada e gradual, ao contrário da visão que é sintética e globalizadora, por 

isso as informações vindas do sistema háptico precisam ser integradas para chegar 

a uma conclusão global (BRASIL, 2000). 

Quanto à cegueira, salientamos que está classificada como congênita ou 

adquirida. O indivíduo é considerado com cegueira congênita quando a apresenta 

desde o nascimento do ou não possui nenhuma memória visual. Segundo Ochaita e 

Espinosa (2004) a cegueira congênita produz efeitos no desenvolvimento das 

habilidades e na aprendizagem dos indivíduos, sendo esses efeitos de ordem 

locomotora, de orientação espacial e movimentação, no acesso às informações e na 

interação com o ambiente.  

 Chama-se cegueira adquirida à perda do sentido visão, ou seja, o indivíduo 

nasce com o sentido da visão, mas perde-o mais tarde. Neste caso, guarda 

memórias visuais, o que significa a lembrança de imagens, luz e cores que teve 

acesso, sendo útil na readaptação do indivíduo à realidade que se impõe. Conforme 

os Cadernos da TV Escola, além da perda do sentido visual 

a cegueira adquirida acarreta perdas emocionais, das habilidades básicas 
(mobilidade, execução das atividades diárias) da atividade profissional, da 
comunicação, e da personalidade como um todo. Tratando-se de uma 
experiência traumática, que exige acompanhamento terapêutico cuidadoso 
para a pessoa e para sua família (BRASIL, 2000, p. 10). 

 

Tendo feito nossas considerações sobre o estudante cego, denominamos por 

estudante vidente o indivíduo não portador de deficiência visual, ou seja, “aquele 

que vê, que pode fazer uso da vista” (HOUAISS, 2009, p. 1943). 

 

1.3.2 O Polo Outros Sujeitos  

 

Esse polo intitulado outros sujeitos, foi composto pelas orientadora e co-

orientadora dessa pesquisa e por duas estudantes de mestrado em Educação 

Matemática sendo uma delas a autora desta dissertação. Assim, este polo foi 

representado pela pesquisadora (P). 
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1.3.3 O Polo Objeto  

 

O polo do objeto foi representado pelos conceitos básicos de Probabilidade 

(cbP) abordados nesta pesquisa, nas tarefas da sequência de ensino Os Passeios 

Aleatórios do Jefferson (SE PAJ) que foi aplicada em nosso experimento. Os cbP 

envolvem 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 teórica a partir da árvore de 

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

de gráficos pictóricos.  

Outros detalhes sobre esses conceitos estão explicitados no capítulo da 

metodologia quando tratamos sobre as tarefas.  

 

1.3.4 O Polo Instrumento  

 

O polo instrumento é representado por uma maquete tátil (M) que foi 

adaptada de Vita (2012) e está descrita no capítulo 3 que trata da metodologia.  
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CAPÍTULO 2: REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Neste capítulo refletimos sobre pesquisas internacionais e nacionais voltadas 

para o ensino ou aprendizagem de conceitos matemáticos ou estatísticos por 

estudantes cegos mediadas por instrumentos. Na sequência, descrevemos alguns 

estudos que envolvem os conceitos básicos de Probabilidade (cbP) tratados nesta 

dissertação.  

 

2.1 Pesquisas Internacionais 

 

Em sua pesquisa, Gibson e Daron (1999) verificaram que o uso de 

dispositivos de ensino de baixo custo, fácil construção e baixa tecnologia, 

construídos a partir de papelão e massa de modelar para o ensino de Estatística, 

tem propiciado a estudantes cegos uma exploração tátil que aumentam o nível de 

compreensão conceitual dos mesmos. 

Spindler (2006) realizou um estudo de caso, no qual discute a experiência de 

tutoria de Cálculo na Universidade com um estudante cego, indicando as estratégias 

e desafios. Entre as estratégias, citou como exemplo, a leitura correta de fórmulas, 

materiais manipuláveis simples e repetição. Este autor encontrou diferenças 
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importantes e muitas semelhanças entre a aprendizagem de estudantes cegos e 

videntes, e que os professores têm proporcionado recursos adequados para o 

ensino de Ciências Exatas para estudantes cegos. 

Por outro lado, Tanti (2006) expõe que ajudou um estudante cego na 

construção do gráfico de barras de modo que o resultado desejável fosse obtido. 

Afirma também que sua participação mediadora entre o estudante e os conceitos 

matemáticos trabalhados foi fundamental para a aprendizagem do mesmo. Tendo 

ela atuado também como professora, observadora e ledora. Para essa pesquisadora 

os cegos podem seguir as instruções dadas durante uma lição, mas é importante a 

presença de um facilitador para auxiliá-lo na aprendizagem de Matemática; bem 

como é imprescindível o uso correto dos artefatos, instruções e avaliação 

satisfatórias para que eles executem as tarefas. Em suma, expôs que o método de 

ensino pode ser o mesmo para cegos e videntes, mas são necessários ajustes 

apropriados para promover o acesso dos estudantes cegos ao conhecimento. 

Marson, Harrington e Wall (2012) desenvolveram diferentes estudos sobre o 

ensino da Estatística e concluíram que o professor tem a responsabilidade ética de 

criar condições de igualdade, por exemplo, a construção de artefatos que facilitam a 

aprendizagem de conceitos estatísticos de estudantes cegos, deficientes visuais e 

videntes, porque o entendimento destes conceitos depende muitas vezes da 

visualização. 

Essas pesquisas corroboram com o nosso trabalho, pois evidenciam a 

importância de desenvolver e utilizar, estratégias e materiais didáticos adequados ou 

que se ajustem às necessidades dos estudantes cegos, viabilizando, tanto a 

aprendizagem destes, quanto dos estudantes videntes.  

 

2.2 Pesquisas Nacionais  

 

O estudo de Fernandes (2004) objetivou investigar os processos pelos quais 

dois estudantes cegos, um com cegueira adquira e outro com cegueira congênita se 

apropriam do conceito de simetria e reflexão. Para tanto, ela desenvolveu 

ferramentas materiais que pudessem viabilizar o acesso dos estudantes aos 

conceitos em estudo. Utilizou o método da dupla estimulação de Vygotsky e o 

desenvolvimento de entrevistas baseadas em tarefas, sendo o primeiro estímulo 
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viabilizado pelas ferramentas materiais e, o segundo, dado pela própria autora por 

via das intervenções. 

 Quanto ao desenvolvimento da ferramenta material, esta autora evidenciou 

que houve uma preocupação em utilizar material confortável (texturas não 

grosseiras) e de baixo custo que permitissem que os estudantes identificassem o 

maior número de informações possíveis sobre o objeto, a partir da manipulação do 

material didático, e que pudessem ser reproduzidas.  Além disso, expõe que suas 

escolhas visaram estimular nos estudantes os três principais canais de acesso as 

informações – o auditivo, fonador e o sistema háptico – apoiando-se na ideia 

vigotskiana, de que os estudantes cegos têm o mesmo potencial que os estudantes 

videntes para apropriar-se dos conceitos, desde que se utilize de um instrumento 

que complemente a função do olho. Nesse contexto, Fernandes (2004) desenvolveu 

dois tipos de ferramentas: uma primeira voltada para as tarefas iniciais e para lidar 

com as figuras simétricas; a segunda destinava-se a realização de tarefas relativas à 

reflexão (Figuras 3 e 4). 

             

           

            Figura 3 - Ferramenta 1.                      Figura 4 - Ferramenta 2. 
                          Fonte: Fernandes (2004, p. 82).                      Fonte: Fernandes (2004, p. 85). 

 

Esta pesquisa envolvendo uma dupla de estudantes inspirou nosso trabalho, 

na medida em que nos permitiu compreender sobre a necessidade de construção de 

protótipos ou modelos antes de chegar às ferramentas finais, visto que a 

aprendizagem dos estudantes com deficiência visual requer adaptações que se 

ajustem às necessidades específicas desses sujeitos.  

É também um aspecto importante para o nosso estudo a relação que se 

estabeleceu entre a pesquisadora e os estudantes no desenvolvimento do 
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experimento. Nesse sentido, salientamos a relevância da interação entre os 

estudantes e a pesquisadora, realizada através dos questionamentos realizados aos 

estudantes sobre as tarefas permitindo que eles expusessem suas conjecturas, e 

possibilitando suas aprendizagens. 

A pesquisa de Vita (2012) visou identificar a potencialidade de um material 

didático do tipo maquete tátil para a aprendizagem de conceitos básicos de 

probabilidade por quatro estudantes cegos (cbP). Se fundamentou na Ergonomia 

Cognitiva8 e de forma particular nos conceitos presentes na Teoria da 

Instrumentação de Rabardel (1995). Ela denominou como maquete tátil um conjunto 

de artefatos e tarefas numa sequência de ensino denominada Os Passeios 

Aleatórios do Jefferson (SE PAJ) de acordo com a Figura 5.  

 

                                      
                                             Figura 5 - Maquete Tátil. 
                                                         Fonte: Vita (2012, p. 108). 

 

Segundo esta autora a maquete foi construída de forma sequenciada a partir 

de cinco protótipos e cada construção seguiu as cinco etapas da Metodologia 

Centrada no Usuário (DCU)9. Ela evidencia que cada protótipo foi modificado após 

passar por uma análise instrumental e nesse sentido ela utilizou as interações 

presentes no modelo das situações de atividades coletivas instrumentadas (S.A.C.I.) 

adaptado do modelo de Rabardel (1995) e alguns deles ao serem manuseados 

pelos estudantes sofreram mudanças a partir de suas sugestões.  

Quanto ao processo de construção da maquete tátil, ela expõe que havia 

inicialmente previsto três protótipos, mas que durante a execução da pesquisa 

constatou a necessidade de mais dois outros. Esses protótipos foram denominados 

                                                 
8
 “Procura compreender as interações entre os seres humanos e os elementos de um sistema” (IEA, 2010). 

9
 “Se baseia no envolvimento ativo do usuário e no funcionamento do instrumento adaptado à sua arquitetura 

cognitiva (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007). 



33 

 

como táteis porque ela inseriu diversos elementos voltados para adequá-los à 

realidade tátil do cego. Por fim, o quinto protótipo passou a representar a maquete 

tátil. Entretanto até chegar a esses resultados os protótipos anteriores passaram por 

adaptações, uns nas tarefas, outros no tabuleiro e outros nos demais artefatos. 

Algumas vezes foram acrescentados e em outros suprimidos detalhes que poderiam 

comprometer a usabilidade da maquete, isto é sua eficácia ou a eficiência de uso ou 

ainda a satisfação do usuário. Este resultado corrobora com a afirmativa de 

Fernandes (2004) quando orienta sobre a vantagem do uso de protótipos na 

construção de instrumentos de aprendizagem de estudantes cegos.   

Vita (2012) descreve o percurso de construção de protótipo a protótipo. Nesse 

sentido, informa que o primeiro protótipo e o segundo foram desenvolvidos 

buscando uma conformação mínima do tabuleiro de forma que permitissem o 

estabelecimento de um nível aceitável de usabilidade na relação entre o usuário e o 

instrumento no âmbito das tarefas. De um para o outro foram precisos muitos 

ajustes, por exemplo a área do quadrado base passou de 86 x 86 cm2 para 60 x 60 

cm2 e a malha de 4 x 4 (16 quadras) para 5 x 5 (25 quadras). Esta mudança visou 

facilitar o manejo do tabuleiro, bem como resolver as incongruências com o 

estabelecido nas tarefas da SE PAJ.  

Outros ajustes foram implementados para atender às necessidades táteis dos 

estudantes, a saber: a substituição da moeda para sortear os amigos, por duas 

tampas plásticas contendo em um dos lados, um círculo emborrachado EVA com 

texturas diferentes (liso e atoalhado). Além disso, a colmeia e as cartas em 

emborrachado (liso-leste e atoalhado-norte) para registrar na colmeia as frequências 

observadas e esperadas, e a inserção de brinquedos (bonecas, ioiôs, apitos, anéis e 

presilhas) que cada personagem-amigo daria ao ser visitado, isto é para o registro 

pictórico. Por fim, Vita (2012) sugeriu o quinto protótipo com um design simplificado, 

contendo apenas seis casas sobre o tabuleiro, o que possibilitou seu manuseio sem 

obstáculos, e consequentemente permitiu um melhor trato dos estudantes com os 

cbP envolvidos nas tarefas mediado pela maquete tátil. 

Os resultados desta pesquisa sinalizam que esta maquete tátil tem potencial 

para ser utilizada como material didático em ambiente educacional, na 

aprendizagem de conceitos como experimentos aleatórios, situações 

determinísticas, espaço amostral, evento, padrão, gráfico pictórico e probabilidade. 
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Ademais, é um instrumento eficaz e facilmente ajustável às adaptações curriculares 

atendendo as necessidades dos estudantes cegos na realização das tarefas, e 

principalmente por que estudantes cegos distintos a utilizaram e solucionaram as 

tarefas presentes, observando que  

as estratégias táteis dos alunos foram semelhantes entre si (...) 
demonstrando que a maquete funcionou como um instrumento mediador 
adequadamente padronizado (...) proporcionando aos alunos maior foco nas 
informações (...) o que pode levar o aluno a aprender conteúdos curriculares 
de maneira mais ajustada às suas condições individuais, o que poderá 
representar uma transformação das condições materiais da sala de aula 
(VITA, 2012, p. 201-211). 

Segundo Vita (2012), a maquete tátil devido ao seu arranjo físico, a estética e 

ao design minimalista (apenas informações necessárias), apresentou um nível de 

usabilidade adequado para atender aos estudantes em questão.  

As tarefas utilizadas por Vita (2012) foram adaptadas da sequência Os 

Passeios Aleatórios da Mônica (CAZORLA e SANTANA, 2006) e Os Passeios 

Aleatórios da Carlinha (CAZORLA, SANTANA e NAGAMINE, 2010). Vita (2012) 

adaptou os PAM para a aplicação com estudantes deficientes visuais, e denominou 

“Os passeios aleatórios do Jefferson”. Essa nova versão da SE foi testada com 

quatro estudantes cegos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). A sequência inicia 

com uma situação contextualizada de um amigo que visita seus amigos, portanto 

“com uma situação que se aproxima da vivência e do conhecimento intuitivo do 

aluno” (VITA, 2012, p. 72). Na aplicação a autora buscou identificar a potencialidade 

deste material didático para a aprendizagem dos referidos estudantes em conceitos 

básicos de Probabilidade abordados sob a ótica do modelo de letramento 

probabilístico proposto por Gal (2005). 

Para atender as solicitações das tarefas, a autora utilizou uma maquete tátil 

composta por: um tabuleiro, duzentos e quarenta fichas em emborrachado EVA nas 

texturas atoalhado e liso, sete colmeias, trezentos brinquedos, um carrinho, duas 

tampas plásticas e as tarefas. Nesse contexto, foram também tarefas de 

reconhecimento dos artefatos e subsequentemente para as tarefas que 

sucessivamente possuem como referência matemática os cbP.  

A referida autora trata esses conceitos a partir da perspectiva do letramento 

probabilístico de Gal (2005). Esse autor define letramento probabilístico como a 

capacidade do indivíduo de aceder, interpretar e comunicar informações e ideias 
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relacionadas com a probabilidade, a fim de envolver e gerir de forma eficaz as 

demandas de papéis do mundo real.  Em relação ao ensino de Probabilidade com a 

perspectiva do letramento probabilístico, Kataoka, Rodrigues e Oliveira (2007) 

evidenciam que:  

é desejável que o professor aborde os conceitos probabilísticos por meio de 
atividades em que os alunos possam realizar experimentos e observar os 
eventos, promovendo manifestação intuitiva do acaso e da incerteza, 
construindo, a partir desses resultados, métodos matemáticos para o estudo 
de tais fenômenos (2007 apud VITA 2012, p. 83). 

Vita (2012) concluiu que a maquete tátil apresenta potencial para ser utilizada 

como material didático no ambiente educacional, na aprendizagem de Probabilidade, 

pois possibilitou aos estudantes, por exemplo, demonstrar competência e 

proficiência no experimento aleatório e na construção de pictogramas. 

 Acreditamos que os resultados deste estudo são significativos para as 

reflexões que desenvolvemos em nossa pesquisa, na medida em que fica claro que 

um instrumento para atender o estudante cego precisa estar bem adequado às suas 

necessidades. Com este entendimento, lançamos mão de uma maquete nos moldes 

de Vita (2012) voltada para o estudante cego, que após modificações pode ser 

utilizada no contexto da pesquisa envolvendo o estudante cego e o vidente. Esse 

novo protótipo foi utilizado em nosso Estudo Piloto e se encontra descrito no 

Capítulo 3, da metodologia.  

 

2.3 Pesquisas que Utilizam Sequência de Ensino Envolvendo Conceitos 

Básicos de Probabilidade 

 

Vários pesquisadores analisaram a Sequência de Ensino (SE) Passeios 

Aleatórios da Mônica (PAM), sob várias óticas utilizando apenas no ambiente papel 

e lápis. Por exemplo, Gusmão e Cazorla (2009) analisaram com a utilização da 

teoria Ontossemiótica (GODINO, 2002) os resultados da aplicação da atividade com 

29 professores de Matemática. Essas autoras concluíram que a SE era viável para 

ensinar conceitos básicos de probabilidade, contudo observaram a presença de 

diversos conflitos semióticos devido, principalmente, ao pouco conhecimento dos 
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professores desses conceitos, sendo que alguns deles estavam vivenciando-os pela 

primeira vez. 

Cazorla, Gusmão e Kataoka (2011) utilizaram a mesma teoria 

(Ontossemiotica) para analisar outra versão dessa SE aplicada a 28 professores da 

Educação Básica, em um curso de especialização em Ensino de Ciências e 

Matemática, e concluíram também que a SE é viável por possibilitar a apropriação 

de diferentes conceitos probabilísticos, bem como formas diferentes de atribuir 

probabilidades. 

Nagamine, Henriques e Cazorla (2010) avaliaram os PAM utilizando a teoria 

Antropológica do Didático - TAD (Chevallard, 1992), mais especificamente a vertente 

praxeológica e perceberam que explicitando a técnica (que é uma maneira de fazer 

ou realizar uma tarefa) e a tecnologia (que é um discurso racional que tem por 

objetivo justificar a técnica), foi possível identificar conflitos na solicitação de 

algumas tarefas, indicando a necessidade de um aperfeiçoamento da SE. 

Na pesquisa de Nagamine, Henriques, Utsumi e Cazorla (2011), utilizando 

também a TAD, “a análise revelou que essa sequência permite destacar uma 

organização praxeológica completa (Tarefa/Técnica/Tecnologia/Teoria) e inverte a 

praxeologia praticada pela maioria dos professores, uma vez que parte de uma 

situação-problema, da qual emergem as concepções intuitivas de probabilidade, a 

probabilidade frequentista, decorrente da experimentação aleatória, e a 

probabilidade clássica ou Laplaciana, proveniente da modelagem matemática, por 

meio do diagrama de possibilidades” (NAGAMINE et al, 2011 p.1). 

Hernandez, Kataoka e Oliveira (2010) aplicaram os PAM a um grupo de 91 

alunos do terceiro ano do ensino médio que ainda não tinham vivenciado o tópico de 

Probabilidade naquele ano escolar. Esses autores analisaram qualitativamente as 

respostas dos alunos, em que foi possível identificar que os estudantes 

compreenderam as diferenças entre experimento determinístico e aleatório, bem 

como a probabilidade laplaciana e frequentista, e que a atividade era viável para 

abordar tópicos de Probabilidade a alunos daquele ano escolar. 

O estudo de Ferreira (2011) aplicou a SE Os Passeios Aleatórios da Carlinha 

(PAC) com sete estudantes do 3º ano do ensino médio de uma escola publica 

estadual, tanto no ambiente de aprendizagem papel e lápis como no computacional 

(com software R) sob a perspectiva do letramento probabilístico de Gal (2005) e do 
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construcionismo de Papert (1980). Esse autor conclui que a SE é viável para a 

aprendizagem de diversos conceitos probabilísticos nos dois ambientes de 

aprendizagem, ressaltando que a possibilidade de confronto entre a probabilidade 

frequentista e a laplaciana, potencializada pelo experimento, bem como pelo uso do 

software R, proporcionou aos estudantes novas reflexões em torno dos conceitos 

probabilísticos. 

A análise dessas SE por diferentes referenciais teóricos nessas pesquisas 

tem possibilitado o aperfeiçoamento da mesma, por conseguinte, contribuído para o 

processo de validação nos dois ambientes de aprendizagem, com estudantes cegos 

e videntes do ensino médio, professores, estudantes de graduação e de pós-

graduação. 
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CAPÍTULO 3: PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

No presente capítulo apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, 

buscando alinha-lo aos conceitos discutidos e aos resultados encontrados em outros 

estudos, que utilizamos como referencial teórico. Desta forma, visamos atender ao 

objetivo geral, qual seja:  

  

analisar a interação entre o estudante cego (C) e o estudante vidente (V) 

na realização de atividades que abordam conceitos básicos de Probabilidade 

(O) mediadas pela maquete tátil (M).  

 

Nesse contexto, visando alcançar este objetivo, conduzimos esse capítulo 

pela caracterização da pesquisa, o design do experimento com informações sobre o 

Estudo Piloto e o Estudo Principal, a descrição do perfil dos sujeitos, dos artefatos e 

da SE PAJ. Em seguida expomos sobre os procedimentos de coleta e análise dos 

dados.  

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

A pesquisa é de cunho qualitativo que segundo Javaroni, Santos e Borba 

(2011) trata-se de:   

[...] uma forma de se fazer pesquisa, no qual o foco, o olhar da pesquisa 
encontra-se nas relações que têm significado para o pesquisador. De forma 
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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 pelos autores, consideramos como objetos de nosso estudo os 

estudantes cegos e videntes, o pesquisador, a maquete tátil e os conceitos básicos 

de Probabilidade - cbP envolvidos e, assim buscamos entender as interações que se 

estabeleceram entre estes objetos.  

Nesse sentido organizamos a estrutura do experimento em duas etapas: 

estudo piloto e estudo principal, visto que a maquete tátil proposta por Vita (2012) foi 

testada apenas com estudantes cegos, diferentemente da nossa pesquisa que 

envolveu também estudantes videntes.  Nos itens a seguir apresentamos detalhes 

sobre estas etapas e os sujeitos que participaram das mesmas.   

 

 

3.2 O Estudo Piloto 

 

O estudo piloto foi aplicado em três cidades, a saber: Itabuna (BA) por duas 

mestrandas, sendo uma delas a autora desta pesquisa, e suas orientadoras que 

também são pesquisadoras do projeto de Vita et al (2012) citado na introdução desta 

dissertação; bem como em São Paulo (SP) e Rio Claro (SP) por pesquisadoras 

também participantes do referido projeto. Além das pessoas citadas, participaram 

desse estudo oito estudantes  sendo sete videntes e um cego graduado no Ensino 

Superior.  

Em Itabuna(BA) 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 de Matemática, uma vez que tinham disponibilidade de horário em 

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

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

Ensino Fundamental de uma Escola Pública que não tinham conhecimento prévio 

dos cbP e duas doutorandas videntes do Programa de Pós- Graduação em 

Educação Matemática de uma universidade particular.  Já na cidade de Rio Claro, o 

estudo piloto foi realizado com uma doutoranda vidente do Programa de Pós-
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Graduação em Educação Matemática de uma universidade estadual e um sujeito 

cego já graduado sem conhecimento prévio dos cbP. 

Salientamos que, de fato antes da realização do nosso estudo piloto, algumas 

adaptações na maquete tátil propostas por Vita (2012) já foram implementadas pelos 

pesquisadores do projeto de Vita et al (2012).  Sendo assim, o estudo piloto da 

nossa pesquisa visou testar essas adaptações, bem como avaliar a necessidade de 

novas adequações.  

Após a aplicação, foram sugeridos ajustes nos artefatos e nas tarefas da SE 

PAJ que compõem a referida maquete. No que tange aos ajustes nos artefatos 

alguns visaram melhorar o cenário apresentado aos sujeitos cegos, e outras visaram 

atender, tanto esses sujeitos, quanto 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; 

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; 

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

tátil dentro das colmeias, trocar também o prendedor de cabelo xuxa por não 

ser um objeto de fácil reconhecimento; 

No que se refere aos ajustes realizados para atender os sujeitos cegos e os 

videntes, citamos: 

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

campainha, pois o material que estávamos utilizando se mostrou inadequado; 

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; 

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) diminuir o número de tarefas de 14 para 13 como na SE PAJ (VITA, 2012) 

sendo que algumas delas sofreram alterações em sua redação visando 
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possibilitar e até facilitar a interação entre os sujeitos e entre estes e os cbP 

envolvidos (Anexo A).  

Os resultados desta avalição nos permitiu realizar o estudo principal utilizando 

uma maquete tátil (artefatos e Tarefas da SE PAJ) como instrumento que se 

esperava estar melhor adaptado às necessidades do estudante cego e vidente. 

 

3.3 O Estudo Principal 

 

Para o estudo principal consultamos uma escola pública de Itabuna(BA) 10de 

nível médio e fundamental. Esta escola é inclusiva e estruturada para receber 

estudantes NEE. Nesse sentido, possui uma sala multifuncional, sinalizações e pista 

tátil nos espaços físicos internos e externos às salas de aula. 

Os professores de Matemática foram consultados, verificando-se a 

disponibilidade das suas turmas que possuíssem pelo menos um estudante cego. 

Após a identificação da turma com esse perfil, uma dupla de estudantes do 9º ano 

sendo uma delas cega, e a outra vidente, foi convidada a participar do estudo. Por 

serem estudantes menor de idade foi solicitado aos seus responsáveis a assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) em duas vias (Anexo B) para 

que pudessem participar do experimento. Feito essas considerações, a seguir 

apresentamos o perfil das estudantes, e a maquete tátil utilizada nesta pesquisa: 

 

a) A estudante cega  

 

A estudante cega, denominada (C), possui 16 anos e disse ter sido uma 

menina peralta quando criança. Sua cegueira é congênita e não a impediu de 

realizar as travessuras infantis como comer sabão em pó, por exemplo.  

Informou também que não se recorda com quantos anos começou a 

frequentar a escola, mas sempre foi tímida e não falava com ninguém. Frequentou 

por um longo período, da infância à pré-adolescência, uma escola de educação 

infantil, pois sua mãe tinha receios que sofresse em uma escola de maior porte. 

Nesse período, a professora treinava com ela a leitura e a escrita em braille, mas 

                                                 
10

 Salientamos que a direção da escola pública de Itabuna do nosso estudo havia autorizado e assinado o termo 

de responsabilidade da instituição pelo projeto de Vita et al (2012).   



42 

 

não exercitava a Matemática. Ela atribui sua dificuldade hoje em aprender a 

Matemática a esse fato.  

Por fim, seu pai procurou se informar com a professora responsável pela sala 

multifuncional da escola que ela estuda atualmente sobre o atendimento a pessoas 

cegas. Esta professora matriculou (C) na referida escola na série de acordo com sua 

idade e conhecimentos adquiridos tornando-se, parceira e amiga da estudante.  

Assim, (C) passou a frequentar no turno matutino a sala de aula regular e no turno 

vespertino a sala multifuncional. Esta estudante afirmou ser amiga da estudante 

vidente que participou deste estudo principal e que ela desconhecia os cbP que 

foram abordados nesta pesquisa 

 

b) A estudante vidente  

 

A estudante vidente, denominada por (V), possui 15 anos e afirmou que 

Matemática sempre foi difícil e as vezes não entendia o que os professores 

ensinavam e se desmotivava para realizar as atividades propostas por eles. 

Evidenciou que ler é muito mais fácil que aprender Matemática e o professor deve 

ensinar a Matemática de forma fácil, não apenas fazendo contas, mas com jogos e 

brinquedos como no experimento realizado. Além disso não havia estudado, até 

então na disciplina Matemática os conceitos que foram abordados nesta pesquisa. 

Estuda nesta escola desde o 6º ano e gosta muito dos professores. Iniciou sua 

amizade com (C) quando a professora da sala multifuncional apresentou (C) na sala 

de aula regular no primeiro dia de aula do 8o ano. Elas se apresentaram e 

conversaram sobre vários assuntos, entre eles religião, idade, gostos. Informou 

também que realiza a maioria dos trabalhos de grupo envolvendo também (C) e, por 

fim afirmou que elas são amigas.  

 

c) As tarefas 

 

Apresentado o perfil das estudantes, a seguir descrevemos a maquete tátil, 

iniciamos pelo detalhamento das tarefas de SE PAJ e em seguida os artefatos deste 

instrumento. 

No estudo principal utilizamos a maquete tátil composta por tarefas da SE 

PAJ, impressas em tinta e em braille (Anexo C). Vale lembrar que esta maquete foi 
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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 – para registrar os caminhos e os amigos visitados pelo Jefferson. 
 

estruturada após as avaliações citadas no estudo piloto, conforme descrição a 

seguir.  

Iniciamos esta descrição pelas tarefas, expomos os objetivos de cada uma 

delas, os conceitos básicos envolvidos e o que esperamos observar quando forem 

aplicadas. E na sequencia apresentamos os artefatos que juntamente com as 

tarefas compuseram a maquete tátil.  

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: 2

a
 feira, Beto; 3

a
 feira, Duda; 4

a
 feira, Abel; 5

a
 feira, Babi e 6

a
 feira, Pelé. Mas, 

para tornar mais emocionante os encontros, a turma combinou que a visita seria definida por sorteio, da seguinte 
forma: 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 andar um quarteirão. Ele deve lançar quatro vezes a moeda 
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 as 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. Além disso, após a história é solicitado às estudantes ver o que 

acontece se utilizar o material que acompanha a ficha. Esta instrução funciona como 

uma chamada para a execução da Tarefa 2 e visa possibilitar ao usuário uma maior 

autonomia e interação na execução das tarefas seguintes, bem como o uso do 

material. 

Tarefa 2. Explorem livremente os seguintes materiais: 
 

Essa tarefa tem como objetivo a exploração e identificação dos artefatos que 

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

história que contextualiza as tarefas, e, por conseguinte, que a manipulação e 
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apropriação das funções dos mesmos possam auxiliar no desenvolvimento das 

tarefas e possibilitar tanto a aprendizagem dos cbP, como potencializar as 

interações entre os polos do modelo S.A.C.I.   

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 as estudantes comecem a se 

familiarizar com estes conceitos e com os artefatos de registro da maquete tátil, 

além disso, o resultado obtido será utilizado na resolução da sexta tarefa. Nesse 

contexto, as estudantes podem determinar juntas esse caminho, favorecendo assim 

uma decisão negociada que pode propiciar uma maior interação entre as mesmas. 

 

Tarefa 4 

 

 

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

de evento. Espera-se que as 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. 

 Nessa etapa, elas podem interagir dialogando sobre as possibilidades de 

caminhos para chegar à casa do amigo, usando tanto a linguagem oral quanto a 

gestual como mediadores, conforme explicitamos na fundamentação teórica, na 

socialização das observações realizadas por cada uma delas. 

 

Tarefas 5 e 6  

 

 

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

de possibilidades e, espera-se que as 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 de frequência esperada, padrão, 

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

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

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

resolução desta tarefa elas podem, conforme evidenciado na tarefa anterior, interagir 

trocando informações sobre o que observam e descobrem.  Além disso, refletirem 

quanto às diferenças que existem para a determinação do amigo a ser visitado, ou 

seja, indicando o sentido norte e leste para a visita. Assim, possam construir uma 

solução compartilhada sobre as características existentes no caminho para se 

chegar à casa de cada um dos amigos.  

 

Tarefa 7 

  

 

O conceito de espaço amostral também está presente na tarefa 7, e o que se 

espera 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 

 

 

 

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 as estudantes organizem os objetos em uma representação 

gráfica de forma adequada que os permita identificar qual é o amigo mais ou menos 

8. Separe cada tipo de objeto que está na colmeia em cinco copos. Em uma outra colmeia, 

utilizando os objetos que estão nos copos, registre 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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visitado; bem como quantas vezes cada um foi visitado, observando-se o registro 

realizado. Elas podem socializar suas estratégias ou conjecturas e negociar a forma 

mais adequada para a representação e organização dos objetos na colmeia.   

  

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.  

A tarefa 10 visa possibilitar uma reflexão sobre o conceito de chance de 

ocorrência de eventos. Espera-se que as estudantes façam inferências, ainda que 

de forma intuitiva sobre a estimativa de possibilidades de ocorrência de visita a cada 

um dos amigos.  

As estudantes podem dialogar sobre as possibilidades de visitas aos amigos, 

e refletirem sobre as chances do amigo ser mais ou menos visitado, relacionando 

com as quantidades de caminhos. Ainda, decidirem em conjunto a melhor maneira 

de informar sobre as observações realizadas. 

 

Tarefas 11 e 12 
 

  

 

 

 

Almeja-se com a tarefa 11 que as estudantes realizem um experimento 

aleatório, observando que não há como prever os resultados. Espera-se que elas 

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, lançando uma moeda; se saísse 
atoalhado, andaria um quarteirão para o Norte, se saísse liso, um quarteirão para o Leste. Cada 
jogada representava andar um quarteirão. Jefferson deveria lançar quatro vezes a moeda para 
poder chegar à casa de um dos amigos e dar um presente para 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 uma outra colmeia, 

utilizando os objetos que estão nos copos, representem a quantidade de visitas que Jefferson fez a 
cada um de seus amigos. 
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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 as estudantes 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.  

Com o desenvolvimento desta tarefa as estudantes podem interagir com os 

cbP observando e refletindo sobre os resultados do experimento, mediado de forma 

visual e tátil com os artefatos da maquete, dialogando e fazendo inferências sobre o 

que se espera e o que se observa com o sorteio. 

 

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 as estudantes comparem os resultados e percebam 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.  As estudantes podem interagir entre 

si, com a maquete e com a pesquisadora, dialogando sobre os resultados 

observados na realização das tarefas, estabelecendo relações entre os conceitos e 

entre estes e o cotidiano. 

Após a aplicação das tarefas, a pesquisadora discutirá com as 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 promova 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, o professor pode fazer 

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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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 

probabilidade 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. 

                   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      

 

 Quanto aos artefatos, a maquete tátil foi composta por:  

 

a) um tabuleiro em forma de quadrado composto por 25 quadras ou 

quarteirões, também em forma de quadrados representando o bairro 

descrito na história da Tarefa 1. Além disso, contendo seis casas móveis 

representando as casas das personagens da história, sendo uma situada 



49 

 

no canto inferior esquerdo que representa a casa do Jefferson e as cinco 

dispostas em diagonal as casas dos seus amigos (Figura 6). 

 
Figura 6- Tabuleiro da maquete tátil. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Conforme se observa na figura sobre os telhados das casas situadas na 

diagonal estão colados os objetos colecionados por cada amigo do Jefferson 

conforme descrito no item a seguir. 

b) cinco tipos diferentes de objetos em miniatura, totalizando 100 distribuidos  

da seguinte forma: 20 dados que foi o presente dado por Duda, da mesma 

forma 20 anéis por Abel, 20 bonecas por Babi, 20 botões por Beto e 20 

bolas por Pelé (Figura 7).  

                             
Figura 7- Objetos colecionados pelos amigos de Jefferson. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

c) dois porta-copos contendo cinco copos para colocar os objetos das 

coleções dos personagens de acordo com a Figura 8. 
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                                        Figura-8: Porta-copos. 

              Fonte: Dados da pesquisa. 

 
d) seis formas plásticas, comumente utilizadas para moldar doces, 

compostas por uma base retangular contendo 54 compartimentos 

quadrados organizados em 9 linhas e 6 colunas denominadas também no 

trabalho de Vita (2012) por colmeias (Figura 9). Este artefato foi utilizado 

para registrar a frequência observada e esperada das visitas do Jefferson 

aos amigos, assim como para a construção dos pictogramas. 

                                              
Figura 9- Colmeia para os registros. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

e) Cento e trinta fichas quadradas de EVA com 2,5 cm x 2,5 cm usadas para 

registro nas colmeias dos caminhos que levam o Jefferson visitar cada um 

de seus amigos (Figura 10). No registro a face lisa representa o 

movimento sobre o tabuleiro no sentido Leste e a face atoalhada para o 

Norte. 

                                   
                                Figura 10- Fichas de registro. 
                                            Fonte: Dados da pesquisa. 
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f) Um notebook com teclado não adaptado contendo um programa 

desenvolvido especificamente para o sorteio do experimento que 

verificava qual o amigo que Jefferson iria visitar. Este programa disparava 

aleatoriamente ao toque da tecla ENTER do teclado, dois sons distintos 

um grave (pom) e outro agudo (pi) que representaram movimentos para o 

Norte e para o Leste.  

 
Figura 11 – Notebook  
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

3.3.1 Procedimentos de Coleta dos Dados 

 

A coleta dos dados do estudo principal ocorreu em três encontros de 2 

horas/aula cada, no turno matutino e na sala multifuncional nos moldes descrito 

anteriormente. Os dados foram coletados por meio de áudio-gravação e fotografias 

durante a aplicação das tarefas da SE PAJ. Ao término do experimento foi realizada 

a transcrição do material vídeo-gravado pelos próprios pesquisadores que, segundo 

Caiado (2003) possibilita reviver, relembrar e pontuar adequadamente a escrita 

permitindo a formação de um corpo documental. 

 

3.3.2 Procedimentos da Análise dos Dados 

 

Propomos uma análise qualitativa dos dados tendo como pressuposto as 

informações encontradas nos estudos sobre os quais nos amparamos. É necessário 

destacar que avaliamos as ações dos estudantes sem que nos limitássemos a 

investigar seu desempenho nas tarefas a partir de estímulos e respostas. Portanto 

focamos nossas investigações sobre as interações que se estabeleceram durante a 

aplicação das tarefas.  
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Organizamos as categorias de análise a partir das relações entre os polos do 

modelo S.A.C.I. adaptado para este trabalho, conforme apresentado no Capitulo 1, 

ou seja, mediadas diretamente pela maquete tátil: [C-(M)-V], [C-(M)-O], [V-(M)-O], 

[C-(M)-P], [V-(M)-P]; mediadas indiretamente: [C-V], [C-P], [V-P], [C-O] e [V-O]; e as 

relações com a maquete tátil: [C-M] e [V-M].  

Feitas estas considerações mais gerais, no próximo capítulo expomos as 

nossas reflexões sobre os dados coletados na aplicação do estudo principal.  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta etapa da nossa pesquisa iremos, conforme objetivo estabelecido, 

analisar a interação entre o estudante cego (C) e o estudante vidente (V) na 

realização de atividades que abordam conceitos básicos de probabilidade (O) 

mediadas pela maquete tátil (M).  

Para tanto, avaliamos os diálogos ocorridos durante a aplicação das tarefas e 

as respostas dadas pelas estudantes aos questionamentos feitos pela pesquisadora 

(P).  

Organizamos as informações contidas neste capítulo de acordo com a 

sequência de aplicação das tarefas (ANEXO C). E, como dito na descrição da 

metodologia, as categorias de análises utilizadas fazem parte do modelo S.A.C.I. 

organizado para esta pesquisa. Assim, no item a seguir apresentamos nossas 

avaliações sobre as tarefas iniciais que envolveram o reconhecimento da maquete 

tátil pelas estudantes.  

 

4.1. Investigando as Tarefa de Reconhecimento da Maquete Tátil 

No primeiro encontro para a realização do experimento, optamos iniciar pela 

aplicação da Tarefa 2 ou seja, com o reconhecimento dos artefatos da maquete tátil. 

Entendemos que a identificação preliminar da maquete, isto é do instrumento 

mediador entre as estudantes e os cbP, poderia contribuir para a apropriação dos 

cbP por elas.  
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TAREFA 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 – para registrar os caminhos e os amigos visitados pelo Jefferson. 

 

 

 

Primeiramente, a pesquisadora pega o tabuleiro sem as casas e entrega a (V) 

e a (C). Solicita que façam o reconhecimento e digam uma à outra, suas impressões 

sobre o mesmo (FIGURA 12). É necessário informar que a exploração foi realizada 

sobre a orientação da pesquisadora e não livremente conforme explicitado na tarefa, 

pois as estudantes não tomaram a iniciativa de explorar os materiais que estavam 

dispostos à mesa. 

 

 
Figura 12- Reconhecimento do tabuleiro (M). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Investigando a interação entre as estudantes, isto é a relação [C-V], notamos 

que inicialmente não dialogaram e não demonstraram uma interação espontânea 

para trocarem informações sobre o que viam ou compreendiam do tabuleiro. Vale 

lembrar que elas são colegas da mesma sala de aula e disseram ser amigas. 

Entretanto, percebemos que cada uma em particular demonstrou construir algum 

conhecimento sobre o tabuleiro, nesse sentido, investigamos a interação entre elas 

e este artefato a partir da relação [C-M] e da relação [V-M]. Assim, verificamos que 

(V) desenvolve as observações sobre o tabuleiro de forma visual, e também 

observando os movimentos que (C) faz ao tatear a sua superfície. Enquanto isto, (C) 

vai organizando suas ideias sobre o tabuleiro, tocando em toda superfície, 

alternando entre a mão direita e esquerda. Algumas vezes fazendo movimentos da 
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esquerda para a direita e vice versa, bem como de cima para baixo sobre as ruas. 

Tateando continuamente, não fala nada, porém investiga com seus dedos sobre as 

texturas dos materiais. 

Como dissemos, a interação entre as estudantes não surgiu 

espontaneamente, assim a pesquisadora interferiu conforme extrato de diálogo: 

P – O QUE VOCÊ ACHA V? 

V – QUADRADO. 

P – ENTÃO PERGUNTA A C, SE ELA PERCEBE ALGUMA FORMA. 

C – NÃO.  

A pesquisadora, buscando incentivar algum tipo de diálogo entre elas insiste 

com (V) para conversar com (C). Então (V) pergunta a (C): 

V – UM QUADRADO EM CIMA DE...? OUTRO...? 

C – QUADRADO. 

 

Observamos que (C), tateando o tabuleiro M, afirma que o mesmo tem forma 

de quadrado somente após a resposta de (V) repetindo a resposta dada por ela. 

Nesse momento tínhamos dúvida se a resposta dada por (C) era realmente um 

conhecimento construído por ela, ou simplesmente a repetição da resposta de (V). 

Buscando compreender esta situação prosseguimos investigando o diálogo que 

surgiu após a interferência da pesquisadora. Então (V) fala com (C): 

V – É UM TABULEIRO, AÍ TEM UM QUADRADO EM CIMA DE OUTRO QUADRADO (FALA EM 

RELAÇÃO AOS QUADRADOS DISPOSTOS NO TABULEIRO DE FORMA SOBREPOSTA, 
REPRESENTANDO OS PASSEIOS E AS QUADRAS). AÍ, ELAS QUEREM QUE VOCÊ CONTE 

QUANTOS QUADRADOS TEM. OS QUADRADOS PEQUENOS, QUE A MESMA QUANTIDADE DOS 

GRANDES SÓ QUE UM ESTÁ EM CIMA DO OUTRO. NESSA PRIMEIRA FILEIRA AQUI TEM 

QUANTOS? (V APONTA PARA A 1ª LINHA DE QUADRAS, PORÉM NÃO PEGA A MÃO DE C E 

COLOCA NO LOCAL INDICADO POR ELA). 

C – QUAL FILEIRA? 

V – ESSA FILEIRA QUE VOCÊ ESTÁ PEGANDO AGORA. 

C – TEM CINCO. (C CONTINUA TOCANDO O TABULEIRO FAZENDO O MOVIMENTO TÁTIL PARA 

O NORTE, LESTE, SUL, NORTE. ENTRETANTO MUDA A ESTRATÉGIA APARENTEMENTE 

DESORDENADA, E TATEIA SEMPRE NA VERTICAL CONTANDO OS QUADRADOS). ENTÃO ELA 

DIZ: 

C – TEM VINTE E CINCO. 

 

Observamos então que a resposta dada anteriormente por (C), não era uma 

simples repetição da voz de (V), mas o resultado do reconhecimento da forma do 
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tabuleiro, visto que ela precisamente informou a quantidade de quadrados de cada 

fila e após tatear todas as filas informou o total de quadrados do tabuleiro. É 

interessante, salientar que enquanto (C) desenvolvia as suas ações, (V) murmurou 

corretamente para a pesquisadora a quantidade total de quadrados. A partir do 

exposto, podemos considerar a partir desse resultado que o tabuleiro se mostrou um 

instrumento mediador eficaz, pois permitiu que as estudantes identificassem a forma 

geométrica, a disposição e quantidade dos quadrados, bem como notamos que os 

materiais se mostraram de fácil identificação. 

Dando prosseguimento ao reconhecimento do tabuleiro, agora como a 

representação do bairro da história presente na Tarefa 1. A pesquisadora entrega 

um formulário contendo as tarefas da SE PAJ (M) a (C) (em braille) e a (V) (em tinta) 

e solicita a leitura da história. 

A estudante (C) verbaliza oralmente a história enquanto, faz a leitura tátil do 

texto em braille, sendo que (V) acompanha a silenciosamente (Figura 13). 

                                       

                              
Figura 13- Leitura da SE PAJ. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Revisando as filmagens, nos chamou atenção que em dado momento (C) 

pára a leitura da tarefa (M) por não ter compreendido no texto em braille os termos: 

2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª. Essa situação nos levou a investigar a relação [C-M] por 

compreendemos que qualquer dúvida no entendimento da história poderia 

comprometer a interação de (C) com as tarefas (M). Além disso, esse 

desconhecimento poderia criar dificuldades para a mediação instrumental da 

maquete tátil (M) para a aprendizagem dos cbP. 

Neste caso, a interferência da pesquisadora, nos permitiu colocar em 

evidência nas análises as relações [C-P] e [C-(M)-P]. Assim, consideramos que a 
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pesquisadora apresentou um papel importante para a continuidade da aplicação das 

tarefas. 

Investigando a interação entre as estudantes, evidenciando então a relação 

[C-V], observamos que (V) não auxiliou (C) em sua dificuldade, posto que ela seguia 

a leitura da história com um texto em mãos. Assim, entendemos que inicialmente o 

diálogo entre elas, por algum motivo, não se apresentou com espontaneidade.    

Por fim, as dúvidas foram dirimidas pela pesquisadora e, após leitura de toda 

a história, as estudantes retomam o tabuleiro, agora com as casas das personagens 

da fixadas nas quadras. É pedido pela pesquisadora que elas relacionem o tabuleiro 

como sendo o bairro, os quadrados as quadras e passeios, o posicionamento das 

casas. Inicialmente (C) e (V) apresentam dúvidas ao que a pesquisadora solicita que 

leiam novamente a história. Após nova leitura, agora realizada por (V), estabelece-

se o seguinte diálogo entre as estudantes: 

V – É A DISTÂNCIA DA CASA DE JEFFERSON A CASA DE CADA UM DOS AMIGOS? AH!  
REPRESENTA UM BAIRRO. 

C – É... É UM BAIRRO ONDE MORAM JEFFERSON E SEUS AMIGOS 

V – PARECE AS CASINHAS DA URBIS, TODAS IGUAIS. 

 

Avaliando a interação entre as estudantes (V) e (C) e o tabuleiro como bairro 

(M), assim a relação [V-M] que, (V) constrói algum conhecimento sobre a 

localização da casa do Jefferson e da casa dos amigos e a distância entre elas. 

Além disso, ela correlaciona o bairro da história apresentado na tarefa 1 com o 

ambiente real  do seu cotidiano, ao dizer casinhas da Urbis. Observando, então a 

relação [C-M], inferimos que (C) concebe o tabuleiro como a representação do 

bairro da história. Esses resultados, demonstraram que as estudantes tinham 

formado uma ideia sobre o tabuleiro, que nos permitia dar prosseguimento à 

aplicação das tarefas.  

Na sequência a pesquisadora (P) pede as estudantes (C) e (V) que façam o 

reconhecimento dos objetos colecionados pelos amigos (M). Neste sentido, ela 

coloca a mão de (C) sobre os objetos fixados nos telhados das casas. Para que ela 

reconheça os objetos da coleção de cada um dos amigos do Jefferson conforme o 

texto lido. (C) tateia a casa dos amigos uma a uma, mas sem dizer coisa alguma 
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sobre o que percebe (Figura 14). Fato que levou a pesquisadora questionar 

dirigindo-se a ela: 

P – ESTÁ VENDO AS CASINHAS? VOCÊ COMPREENDEU A HISTÓRIA E O BAIRRO? 

VOCÊ PODE FALAR SOBRE ELE? 

C – SIM. TEM A CASA DE PELÉ, COM A BOLA... 

Enquanto isto, (V) apenas observa o movimento que (C) faz no tabuleiro. 

Portanto, ao investigarmos a relação [C-V], percebemos que ainda não ocorre de 

forma espontânea uma interação entre elas visível aos olhos da pesquisadora. Por 

isso (P) insiste na participação mais efetiva de (V). Assim, se estabelece um diálogo 

entre elas sobre a relação entre as casas e os objetos colecionados: 

V – ESSE DAÍ QUE VOCÊ ESTÁ PEGANDO COLECIONA O QUÊ? 

C – BOTÕES. 

V – ELE É... B... 

C – CASA DO BETO. 

 

                          
Figura 14- Reconhecimento da casa dos amigos e objetos colecionados. 
                                           Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Nesse episódio foi possível observar que as relações [C-M] e [V-M] se 

estabeleceu quando a pesquisadora interferiu. Vale lembrar que o reconhecimento 

do tabuleiro (M) como representação do bairro é imprescindível para a realização 

das tarefas da SE PAJ (M) e, consequentemente, para a aprendizagem dos 

conceitos básicos de Probabilidade (O). 

Prosseguindo com o experimento, a pesquisadora entregou a (C) e (V) as 

colmeias (M) para que as mesmas reconhecessem o artefato (Figura 15). 

Analisando a interação entre as estudantes (C, V) e este artefato (M), ou seja a 

relação [C-M], e [V-M] buscamos investigar o episódio que (V) observa (C) tateando 
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o instrumento, e curiosamente com a mão no queixo, vai construindo suas ideias 

sobre a colmeia, sem tocá-la.  

                        
               

 
Figura 15-Reconhecimento da colmeia. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme filmagens, no reconhecimento da colmeia, (C) desenvolve 

movimentos táteis de cima para baixo, com a mão direita, e da esquerda para a 

direita com a mão esquerda e nada fala inicialmente. Como (V) também nada disse 

sobre a colmeia, a pesquisadora pergunta a elas quanto à forma deste artefato. 

Neste momento percebemos o que a intervenção da pesquisadora fez-se necessária 

para que o experimento prosseguisse, com isto pudemos em nossa análise 

evidenciar a relação [C-P] e [V-P]. Como resposta ao solicitado (C) fala que a 

colmeia é um quadrado também, com cinquenta e quatro quadradinhos dentro. A 

pesquisadora insiste para que ela explique sobre suas observações. Então tateando 

o artefato, ela diz que a colmeia tem lados diferentes, não nomeia como retângulo, 

mas reconhece a quantidade de células da colmeia, e percebe a diferença entre a 

forma do tabuleiro e da colmeia. Enquanto isto, (V) apenas acenou com a cabeça 

afirmativamente ao que (C) assinalava. 

Essa ocorrência nos possibilitou inferir sobre a relação [C-M] e [V-M] e nos 

permitiu considerar que as estudantes demonstraram conhecimento suficiente ao 

perceber as células na colmeia, ainda que não tenham nomeado como forma de 

retângulo. Vale lembrar que dificuldades nesse reconhecimento poderia significar um 

empecilho para a realização das tarefas, uma vez que a colmeia é o artefato para o 

registro das frequências observadas, das frequências esperadas e dos gráficos 

pictóricos.  
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Prosseguindo, a pesquisadora dá uma ficha em emborrachado EVA (M) a 

cada uma das estudantes (V) e (C), solicitando ela verifiquem a forma e a textura 

das mesmas (Figura 16).  

 
Figura 16- Reconhecimento das fichas de registro. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As estudantes (C) e (V) pegam as fichas e manuseiam, identificando a 

diferença entre suas faces e sua forma. Salientamos que este foi o primeiro artefato 

que (V) tocou, talvez pela conotação tátil sugerida na proposta da atividade. Se 

estabelece nesse momento o seguinte diálogo entre elas:  

V – ELAS TÊM OS LADOS IGUAIS OU DIFERENTES?  

C – DIFERENTES. QUADRADO COM UM LADO LISO E O OUTRO É... TOALHA.  

V – ATOALHADO. 

 

Ao investigarmos a relação [C-M] e [V-M], percebemos fácil reconhecimento 

da forma e textura da ficha, evidenciando que o material utilizado é adequado para o 

reconhecimento tátil, mostrando a eficácia da maquete tanto para a estudante (C) 

quanto para a estudante (V) que também utilizou o tato além da visão para esse 

reconhecimento. Curiosamente, verificamos que fluiu espontaneamente a relação 

[C-V], pois elas trocam informações, sem a solicitação do pesquisador.  

A pesquisadora pergunta às estudantes se elas lembram o que diz a história 

sobre as fichas. (V) pega a SE PAJ, faz leitura silenciosa e depois repete o que está 

no texto, isto é, se sair atoalhado andará um quarteirão para o norte, se sair liso um 

quarteirão para o leste. Para deixar claro esse procedimento a pesquisadora pede 

às estudantes que façam o registro com as fichas na colmeia de uma visita saindo 

da casa de Jefferson para à casa de Pelé. Nesse momento, (C) faz movimentos 
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táteis sobre o tabuleiro enquanto (V) a acompanha observando o movimento 

realizado pela colega e participando do diálogo, conforme extrato abaixo: 

P – CHEGOU NA CASA DO PELÉ, NÃO É ISSO? 

C – ISSO 

V – FOI LESTE OU FOI NORTE? 

C – LESTE. 

P – QUANTOS  LESTE VOCÊ ANDOU? (P SE DIRIGE A C) 

C – QUATRO LESTE. 

 

Com essa passagem, ao evidenciar a relação [C-M] e [V-M], verificamos que 

(C) e (V) compreenderam o movimento que deve ser realizado no tabuleiro para 

visita à casa dos amigos. Elas fizeram seus registros e leituras com agilidade.  

Nesse mesmo episódio, procuramos compreender sobre a interação entre as 

estudantes, isto é a relação [C-V]. Nesse sentido, inferimos que a partir do domínio 

cada vez mais crescente dos artefatos da maquete, emerge uma relação mais 

dialogada entre elas. Portanto, ao avaliarmos as relações [C-(M)-P] e [V-(M)-P], 

consideramos que a participação da pesquisadora ocorre para assegurar a resposta 

dada por (C) e não mais para solicitar a participação de (V).  

Dando sequência ao reconhecimento dos artefatos (M), a pesquisadora (P) 

solicita as estudantes (C) e (V) que façam o registro da visita a casa de Pele, 

utilizando as fichas, as colmeias e os objetos da coleção contidos no porta copos. As 

estudantes realizaram sem dificuldades o registro do movimento realizado no 

tabuleiro (Figura 17).  

 
Figura 17- Registro na colmeia do movimento à casa de Pelé. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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(V) demonstra certo esquecimento e faz a leitura na SE PAJ, certificando-se 

que a face lisa indica movimento para o Leste e nesse momento estabeleceu-se o 

seguinte diálogo:  

V – QUEM FICA PRO LADO DE CIMA É LISO. LESTE É LISO. (FALA EM RELAÇÃO A FACE 

LISA DA FICHA, QUE INDICA MOVIMENTO PARA O LESTE)  

P – PRONTO. ENTÃO, PÕE O LISO PRA CIMA. O QUE GANHA DE PRESENTE QUANDO 

VISITA O PELÉ?  

V – UM ITEM DA COLEÇÃO. QUAL É A COLEÇÃO DELE? (V PERGUNTA A C QUE 

SEGURA O PORTA-COPOS) 

C – BOLA. QUATRO LESTE ATÉ CHEGAR E GANHAR A BOLA. 

 
 
Observamos, na relação [C-M] e [V-M] que as estudantes utilizaram a 

colmeia (M), as fichas (M) e os objetos da coleção registrando de forma correta, 

estabelecendo a relação entre os artefatos e a história presente na SE PAJ, 

verificando que o registro realizado é a representação do caminho para se chegar à 

casa do amigo. Além disso, a interação entre elas, ao investigar a relação [C-V], 

passou a ocorrer espontaneamente. Assim, compreendemos que esses resultados 

nos permitiam inferir que elas já tinham se apropriado dos elementos da maquete 

tátil (M) e, portanto essa era a condição básica para a interação com os conceitos 

básicos de Probabilidade (O) contidos nas tarefas da SE PAJ (M).  

Após o reconhecimento do tabuleiro, da colmeia, das fichas de registro, do 

porta-copos bem como dos objetos da coleção de cada personagem, as estudantes 

(C) e (V) fizeram o reconhecimento da campainha do sorteio (M). Investigamos 

assim as filmagens para compreender como se deu a interação [C-M] e [V-M] no 

caso deste artefato. Observamos que de início a pesquisadora conduz a mão de (C) 

sobre o teclado de computador, não adaptado a cegos, para que ela reconhecesse a 

tecla Enter. Isto feito, ela solicita que as estudantes (C) e (V), uma de cada vez, que 

toquem a tecla para que identifiquem o som da campanhia, sinalizando que o som 

grave (pom) representa caminhar em sentido leste, e o som agudo (pi) caminhar no 

sentido norte.  

Finalizada esta exposição das análises sobre o reconhecimento dos artefatos 

da maquete, no item a seguir apresentamos as análises sobre a aplicação das 

Tarefas que envolveram os cbP.  
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4.2. Tarefas Envolvendo os Conceitos Básicos de Probabilidade 

  

Após a realização do reconhecimento dos artefatos e a apropriação da 

maquete tátil (M) pelas estudantes (C) e (V), a pesquisadora solicitou às estudantes 

que fizessem a leitura da Tarefa 3, a qual solicitava que indicasse um caminho para 

sair da casa de Jefferson e chegar à casa de Abel e registrasse este caminho na 

colmeia.   

Durante a realização do solicitado a estudante (C) verbalizou oralmente a 

terceira tarefa lendo o texto em braille e a estudante (V) acompanhou 

silenciosamente sua leitura com o texto em tinta. Terminada a leitura, a estudante 

(C) manipulou o tabuleiro identificando a casa de Abel enquanto (V) observava 

atentamente o movimento que a colega realizava. Vale lembrar que esta tarefa 

tratava sobre a frequência esperada quanto aos caminhos possíveis para o 

Jefferson chegar à casa do amigo Abel. A pesquisadora perguntou a elas onde fica a 

casa de Abel.  

Neste momento (V) olhou para o tabuleiro e sugeriu um movimento leste, 

leste, norte, norte, portanto um evento composto evidenciando uma compreensão 

mais apropriada do cbP. Enquanto isto, (C) com o tato fez sobre o tabuleiro o 

movimento sugerido e chegou à casa de Abel, identificando também o anel colado 

no telhado. Nesse episódio tivemos a oportunidade de inferir sobre a relação entre 

as estudantes mediada pela maquete, isto é a relação [C-(M)-V] e perceber que elas 

compartilharam suas descobertas e por meio da exploração tátil (C) e visual (V) se 

apropriaram dos artefatos da maquete.  

Vale salientar que as orientações de Vygotsky (1924) apud Veer e Valsiner 

(2009) nos deram subsídios para compreender que as ações de (C) sobre o 

tabuleiro, com movimentos cada vez mais precisos utilizando suas mãos ao invés 

dos olhos, é fruto de uma compensação que naturalmente se processa durante a 

aprendizagem.  

Na sequência (V) entrega a (C) uma colmeia, um copo com as fichas e o 

porta-copos com os objetos para que ela faça o registro do caminho e coloque o 

anel (Figura 18).  
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Figura 18-Registro do primeiro caminho à casa de Abel.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A resposta precisa das estudantes quanto ao registro de um dos caminhos 

possíveis sinalizou uma apropriação esperada das estudantes (V) e (C) com os 

artefatos da maquete tátil (M), bem como uma noção intuitiva do conceito de evento 

presente na tarefa (O). Assim, inferimos sobre as relações das [V-M] e [C-M], bem 

como [V-(M)-O] e [C-(M)-O].  

Ao investigar a interação entre as estudantes, isto é a relação [C-V] 

observamos que a solução sugerida por (V) para Jefferson chegar à casa de Abel, 

foi repetida de forma tátil por (C) com o tabuleiro, provavelmente para certificar-se 

que este caminho chegaria no referido destino.  

Esse procedimento deu-se de forma espontânea e parece ter favorecido uma 

decisão negociada entre as estudantes. Consideramos que ficou evidenciando uma 

certa mudança no comportamento de (V) que deixou de se portar como uma 

espectadora dos movimentos de (C) e passou a interagir para resolver as tarefas 

solicitadas. Por fim, entendemos que a resposta das estudantes, pode ser um 

indicativo que a maquete funcionou como um eficaz instrumento mediador nesta 

tarefa para conjecturas sobre os cbP.   

Em seguida, a pesquisadora solicitou a realização da Tarefa 4, na qual as 

estudantes deveriam registrar outros caminhos para chegar à casa de Abel. Na 

realização desta tarefa a estudante (V) faz a leitura em voz alta e observando o 

tabuleiro fala para a pesquisadora (P) que existem outros caminhos para chegar a 

casa de Abel (O). Em seguida (V) sugere a (C) que faça o movimento no tabuleiro e 

registre na colmeia um outro caminho que ela (V) ditar. Para que ambas 

aprendessem sobre os caminhos e seus registros na colmeia (P) solicitou que 

alternassem essas ações. Neste movimento alternado, elas conseguiram identificar 

quatro dos seis caminhos para chegar à casa de Abel (Figura 19).  
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Figura 19 - Registro de quatro caminhos à casa de Abel. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Ao serem questionadas por (P) se haveria outros caminhos, retomam o 

tabuleiro e a colmeia, mas não identificaram. Assim, para que identificassem os dois 

caminhos que faltaram estabeleceu-se o seguinte diálogo entre a pesquisadora e as 

estudantes: 

 

P – OLHA, ESSE ÚLTIMO CAMINHO QUE VOCÊS FIZERAM, NÃO FOI ALTERNANDO 

NORTE, LESTE, NORTE, LESTE? E SE ALTERNAR INICIANDO PELO LESTE?  

V – LESTE... NORTE, LESTE, NORTE (V FAZ O MOVIMENTO COM O DEDO APONTANDO O 

TABULEIRO SEM TOCÁ-LO).  

V - OH, TEM UM ANEL VERMELHO, UM AMARELO, UM VERDE, UM AZUL, UM... ROXO E 

OUTRO AMARELO (FALA AS CORES DOS ANÉIS QUE FORAM COLOCADOS NA COLMEIA 

PROCURANDO AUXILIAR C NA DETERMINAÇÃO DO TOTAL DE CAMINHOS PARA SE 

CHEGAR A CASA DE ABEL)  

P – ENTÃO, CHEGARAM AÍ OS SEIS CAMINHOS PARA CHEGAR A CASA DO ABEL E 

GANHAR UM ANEL? 

V E C – SIM. 

Analisando a relação [V-(M)-O] e a [C-(M)-O] entendemos que as estudantes 

identificaram possibilidades distintas de chegar à casa de Abel, e mesmo não 

determinando todas as possibilidades, elas demonstram alguma aprendizagem 

sobre a frequência esperada, mas não informaram sobre a presença de um padrão. 
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Resultado semelhante foi encontrado por Vita (2012) em seu estudo envolvendo 

somente estudantes com cegueira adquirida.  

Evidenciamos que esta tarefa visou introduzir os conceitos de frequência 

esperada e de evento, que será explicado pela pesquisadora como conceito de 

Probabilidade após aplicação das tarefas. Por enquanto as estudantes deveriam 

determinar todos os caminhos possíveis para o Jefferson chegar à casa dos amigos. 

Com a Tarefa 5 as estudantes deveriam registrar a quantidade de caminhos 

para o Jefferson chegar à casa de cada um dos amigos, como foi feito com os 

caminhos para a casa de Abel(Figura 20).  

 

 
Figura 20- Registros dos caminhos às casas dos amigos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Salientamos que o registro dos caminhos possíveis para se chegar à casa de 

Pelé já foi realizado na Tarefa 2 quando as estudantes fizeram o reconhecimento da 

colmeia. A estudante (V) pega o tabuleiro e faz manualmente os movimentos, depois 

verbaliza um a um, sendo acompanhada por (C) que faz os registros na colmeia 

utilizando as fichas de maneira correta. Vejamos como se deu a descoberta dos 

caminhos para a casa de Babi, onde as estudantes (V) (visualmente) e (C) (tato) 

utilizam, tanto a colmeia, quanto o tabuleiro para o registro das frequências 

esperadas. Nesse sentido estabeleceu-se o seguinte diálogo:  

V – CASA DE BABI. 

C – É LESTE NÃO É?  

V – É LESTE. DEPOIS NORTE, NORTE, NORTE  

C – GANHA UMA BONECA.  
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V – QUATRO CAMINHOS. PRIMEIRO LESTE, NORTE, NORTE, NORTE, GANHOU O 

BRINDE. DEPOIS NORTE, NORTE, NORTE, LESTE, PEGA O BRINDE. E OS OUTROS... 

P – COMO É QUE VOCÊS SABEM?  

V – EU OLHEI AQUI NO TABULEIRO. 

 
Constatamos, a partir da relação [C-(M)-O] e [V-(M)-O], que as estudantes 

interagiram para solucionar os caminhos para visitar a Babi e determinam quatro 

caminhos para se chegar à casa de Babi e igual quantidade para chegar à casa de 

Beto, uma para chegar à casa de Pelé e uma para a de Duda. Dessa forma, 

avaliamos que elas demonstram conjecturas sobre a frequência esperada.  

Dando continuidade à realização das tarefas, a pesquisadora dispensou na 

Tarefa 6 o registro em folha de respostas e pediu que as estudantes lessem a tarefa 

que perguntava sobre o que os caminhos para chegar a casa de cada um dos 

amigos tinham em comum.  

As estudantes (C) e (V) realizaram a tarefa utilizando respectivamente o tato 

e a visão para reconhecer todos os caminhos que registraram na colmeia para visitar 

Abel (O). Então informaram que em comum havia: o movimento sempre leste e 

norte, o caminhar quatro quarteirões e o registro feito com quadrados que tinham um 

lado liso e outro atoalhado. A pesquisadora evidenciou que isso estava certo, mas 

ocorria com as visitas para a casa de todos os amigos.  

Elas não identificaram o padrão existente nos caminhos para chegar à casa 

de Abel, assim (P) solicitou que informassem o que percebiam nos registros para 

chegar à casa de Pelé ou de Duda. Segundo elas, para ir à casa de Pelé só tem um 

caminho, andando quatro vezes para o leste e para casa de Duda também só tem 

um caminho, indo quatro vezes norte.  

A (P) então pede que façam o mesmo em relação aos registros para se 

chegar à casa de Babi. A estudante (V) informa que é preciso caminhar leste e 

norte, só que um leste e três norte. A estudante (C) tateando o registro na colmeia 

concorda com a observação de (V). Elas verificam que todos os caminhos que 

levam à casa de Babi têm a mesma característica e a estudante (C) manuseando a 

colmeia se assegura que os registros para se chegar à casa de Babi têm uma ficha 

lisa e três atoalhadas, e para a casa de Abel têm duas fichas lisas e duas 

atoalhadas.  



68 

 

Depois da identificação da característica comum aos caminhos para se 

chegar à casa de Abel, a pesquisadora pergunta às estudantes o que há em comum 

com os caminhos que levam à casa dos outros amigos. Assim, sem demonstrar 

maiores dificuldades e utilizando os registros que realizaram na colmeia informam 

conforme o diálogo a seguir: 

P – O QUE PRECISA PRA CHEGAR À CASA DO BETO? 

C –TRÊS LESTES E UM NORTE. 

V – ESSE AQUI OH, PRECISA DE TRÊS NORTE E UM LESTE (APONTA PARA O REGISTRO 

NA COLMEIA) 

P – BETO, NÃO É? 

V – É BETO.  

Analisando a relação [V-(M)-O] e [C-(M)-O], observamos que, a princípio, as 

estudantes utilizaram características perceptuais como forma, direção, quantidade e 

textura para responder o que tinha em comum nos caminhos. Compreendemos ao 

investigar as relações [V-P] e [C-P] que a estratégia utilizada pela pesquisadora (P), 

ao solicitar a observação de dois caminhos sem variação de leste e norte foi um 

fator decisivo para que as estudantes (V) e (C) percebessem o padrão existente nos 

outros caminhos. Após a identificação dos padrões existentes, elas falam sobre a 

quantidade total de caminhos para chegar à casa de cada amigo contando os 

brinquedos existentes nos registros. Vejamos com o extrato de diálogo abaixo como 

se deu essa etapa: 

V – QUANTOS TÊM? CONTA AÍ. (V PÕE A MÃO DE C NOS BRINQUEDOS QUE ESTÁ NA  

COLMEIA) 

 C – NOVE (CONTA EM UMA COLMEIA). 

 P – NOVE, E OS OUTROS? CONTINUA... 

 C – DEZESSEIS (CONTA NA OUTRA COLMEIA) 

 V – SEIS CAMINHOS PRA ABEL, UM CAMINHO PRA PELÉ, UM CAMINHO PRA DUDA, 
QUATRO CAMINHOS PRA BABI, E QUATRO CAMINHOS PRA BETO. 

 

Evidenciando a relação [C-(M)-O] e [V-(M)-O] observamos que as estudantes 

responderam corretamente a frequência esperada, bem como a quantidade total de 

caminhos, o que se constitui no espaço amostral (O) mesmo que o conceito não 

tenha sido dito. Além disso, demonstraram ter construído uma solução 

compartilhada. 
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Prosseguindo com o experimento, a pesquisadora solicita a realização da 

Tarefa 8 onde as estudantes deveriam construir o pictograma 3D das frequências 

esperadas de visitas de Jefferson a cada um dos amigos, utilizando os artefatos de 

registro, isto é a colmeia e os objetos. 

Para solucionar a tarefa as estudantes iniciam deixando as fichas na colmeia 

e colocando os brinquedos em cada um dos copos vazios existentes no porta-copos. 

Depois (V) pega a colmeia e (C) um anel. (V) coloca a colmeia na frente de (C) e 

esta coloca o anel na primeira linha da colmeia, pegando outros três anéis e pondo 

também na primeira linha. Em seguida, (V) observa o registro de (C) e pega os dois 

anéis restantes, solicitando a (C) que faça de outra maneira. Assim, (C) com a ajuda 

de (V), coloca os dois anéis, formando um T na colmeia e apresenta uma primeira 

representação gráfica (Figura 21). As estudantes (C) e (V) tem como referência 

nessa representação os movimentos norte-leste realizados, no tabuleiro, para se 

chegar à casa de Abel. 

 
Figura 21- Primeira representação gráfica.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A pesquisadora fala às estudantes que todos os brinquedos devem ser 

colocados nessa mesma colmeia. Então, (V) fala com (C) que retire os dois anéis 

que foram colocados por último, colocando-os na mesma linha dos outros. A 

pesquisadora pergunta por que fez a mudança. (V) fazendo movimentos com as 

mãos aponta para a colmeia e segura a mão de (C) fazendo o movimento em forma 

de T como estava o registro, depois em linha como ficou o registro após 

modificação, dizendo que em linha ficava mais organizado uma vez que todos os 

outros brinquedos seriam colocados na colmeia. Após essa ação (C) fala que 

entendeu a mudança. Em seguida, (C) pega a bola e coloca na segunda linha da 

colmeia e (V) fala para (C) colocar o dado na terceira linha. A estudante (C) pergunta 
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a (V) se coloca os botões na quarta linha, entretanto (C) coloca também na primeira 

coluna. A pesquisadora questiona o registro. Então (V) pede que (C) pegue as 

bonecas e coloque na colmeia. A estudante (C) ia colocar as bonecas seguindo a 

orientação da coluna, conforme os botões, mas (V) fala pra (C) colocar em linha da 

mesma maneira que fez com os anéis. Com este movimento dialogado e 

compartilhado, as estudantes reorganizaram seus resultados e construíram o 

pictograma exposto na (Figura 22).  

        

 
Figura 22 - Pictograma das frequências esperadas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Colocados os objetos na colmeia, a pesquisadora perguntou se aquele gráfico 

facilitava a identificação da quantidade de vezes que cada amigo foi visitado. 

Segundo (C) com ele daria para responder e (V) informa que com um olhar 

responderia. A pesquisadora (P) pergunta as estudantes se teriam outra maneira de 

organizar os objetos. Gesticulando com as mãos (V) sugere que colocando os 

objetos na transversal ou na vertical ou na horizontal de uma única maneira. A 

pesquisadora (P) questiona se um amigo cego responderia rapidamente, 

observando aquele registro gráfico, quem foi o amigo mais visitado e o menos 

visitado. A estudante (C) diz que teria que contar primeiro para responder. Assim, 

elas reorganizaram os objetos de forma sequenciada, linha a linha, do amigo mais 

visitado para o menos visitado conforme novo pictograma construído (Figura 23). 
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Figura 23 - Novo pictograma das frequências esperadas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                                 
 

 A estudante (C) fazendo o reconhecimento tátil na colmeia da representação 

gráfica e a estudante (V) observando respondem a tarefa 9 conforme diálogo abaixo: 

V – ESSE AÍ QUE VOCÊ QUE VOCÊ ESTÁ PEGANDO É O QUE? 

 

C – ANEL DE ABEL. O MAIS VISITADO. 

P – ABEL, EXATAMENTE. E OS MENOS VISITADOS QUEM FORAM? 

V – PELÉ E DUDA. 

C – BETO E BABI, TIVERAM VISITAS IGUAIS. 

 

Investigando as relações [V-(M)-O] e [C-(M)-O], pudemos inferir que as 

estudantes sinalizaram ter construído uma conjectura satisfatória sobre a 

representação gráfica da frequência esperada da quantidade de visitas realizadas, 

evento e espaço amostral.  

Prosseguindo na aplicação do experimento, a pesquisadora pede às 

estudantes que leiam a Tarefa 10. Após leitura ela pergunta se pelo sorteio os 

amigos possuem a mesma chance de serem visitados. Vejamos um extrato do 

diálogo sobre esta etapa: 

V – NÃO. PORQUE ALI A GENTE TEM O CAMINHO, E NO SORTEIO É... TIPO, SORTEADO, 
VOCÊ VAI... 

C – SE ELE TIVER SORTE... 

V – É... 

C – EU ACHO QUE É ABEL. 

P – ABEL? E VOCÊ V?  
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V – CONCORDO. PORQUE AQUI (OLHA PARA A COLMEIA) ELE JÁ FOI O MAIS VISITADO, 
E TEM MAIS CAMINHOS PRA CHEGAR NA CASA DELE. 

 

A maneira como as estudantes conduziram seus entendimentos sobre a 

questão, percebemos que o resultado do sorteio está condicionado ao fator sorte. 

No entanto, para elas Abel tem a maior chance de ser visitado por ter maior 

quantidade de caminhos. A partir dos resultados inferimos que as estudantes (V) e 

(C) demonstram de forma intuitiva a diferença entre um experimento determinístico e 

um aleatório (O). Assim, ao investigarmos a aprendizagem das estudantes dos 

conceitos abordados nesta tarefa mediado pela maquete, isto é [V-(M)-O] e [C-(M)-

O] podemos afirmar que de forma intuitiva, elas demonstram ter construído alguma 

noção de frequência relativa; e, ainda que não tenham dialogado ou discutido entre 

elas, concordavam em suas respostas. 

A Tarefa 11 foi realizada com entusiasmo pelas estudantes, pois nesse 

momento o experimento se caracterizou como uma competição entre a 

pesquisadora (P) e as estudantes (V) e (C) para verificar quem iria ganhar o sorteio 

do amigo mais visitado. Elas deveriam fazer dezesseis sorteios e registar na colmeia 

os caminhos sorteados e o amigo visitado com um brinquedo recebido.   

As estudantes iniciaram com o palpite, que o Abel seria o mais visitado, por 

ter a maior quantidade de caminhos para visita-lo, e (P) apostou que Pelé seria o 

mais visitado. Para o desenvolvimento da tarefa, todos os artefatos da maquete, 

bem como um notebook foram colocados à disposição de (C) e (V). Assim, (P) pediu 

a (C) e (V) para acionar a tecla Enter e reconhecer o som da campanhia (pim) que 

representaria o movimento para o norte  e (pom) para o leste, lembra que é 

necessário fazer quatro sorteios para chegar à casa de um amigo. Ficou 

estabelecido que cada uma faria oito sorteios, isto é acionariam a campanhia.A 

estudante (C) iniciou fazendo o sorteio, enquanto (V) registrou na colmeia. A medida 

que saia o nome de Abel as estudantes (C) e (V) vibravam em voz alta. Ao término 

do sorteio de (C), a pesquisadora deu uma nova colmeia para registrar o resultado 

do sorteio de (V). Na sequência (V) iniciou seu sorteio e (C) registrou. Por fim, os 

resultados foram registrados conforme consta na (Figura 24) o resultado do 

experimento. 
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Figura 24 - Registro do experimento aleatório. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O nível de satisfação das estudantes foi expresso por elas como a “mais legal 

das tarefas” porque parecia um jogo. A campanhia da maquete tátil nesta tarefa 

funcionou como um elemento intermediário na relação que se estabeleceu entre as 

estudantes. Para compreendermos como se deu a estratégia neste contexto, 

avaliamos a interação entre as estudantes (C) e (V) e os cbP (O) mediado pela 

maquete (M), ou seja a relação [C-(M)-O] e [V-(M)-O]. Desta forma, aceitamos que 

elas realizaram com eficiência o experimento aleatório ao escolher em seu palpite o 

amigo que possuía a maior quantidade de caminhos na frequência observada, pois 

isso foi verbalizado por (V) e (C).  

Consideramos que elas demonstram ter construído uma aprendizagem 

intuitiva sobre conceitos básicos de Probabilidade (O). Salientamos que a utilização 

da campanhia permitiu que os sorteios fossem efetuados rapidamente e, 

consequentemente, os registros exigiram menor tempo e foram organizados com 

mais precisão. Nesse contexto as estudantes dialogaram, brincaram, sorriram e 

trocaram informações continuamente e com espontaneidade.   

Dando prosseguimento, a pesquisadora solicitou que as estudantes realizem 

as tarefas 12 e 13, qual seja separar os objetos recebidos e representar em uma 

colmeia a quantidade de visitas que Jefferson fez a cada um de seus amigos. Na 
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tarefa 13 elas deveriam comparar esses resultados com o resultado da questão 10 e 

também foi pedido que comparassem os pictogramas das frequências observadas e 

esperadas.   

Para viabilizar a resolução da tarefa 12, as estudantes retiram os objetos das 

colmeias, deixando as fichas com os registros da mesma maneira que realizaram a 

tarefa 8. A estudante (C) faz o registro na colmeia, organizando os objetos em linha 

dos amigos mais visitados para os amigos menos visitados (Figura 25). 

 
Figura 25- Pictograma da frequência observada 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 (V) observa que no sorteio a quantidade de visitas de Babi e Abel foram 

iguais, apesar de Abel ser o amigo que possui o número maior de caminhos. Ao 

compararem a resposta dada na tarefa 10 com o resultado do experimento aleatório, 

mantiveram a resposta de que os amigos não possuíam a mesma chance de serem 

visitados, pois a quantidade de possibilidades de caminhos para cada um deles era 

diferente. A resposta das estudantes parecem indicar que compreenderam a 

diferença entre frequência esperada e frequência observada neste contexto, é o que 

podemos inferir ao avaliamos a interação entre as estudantes (C) e (V) e os cbP (O) 

mediado pela maquete (M), ou seja a relação [C-(M)-O] e [V-(M)-O].  

Após a comparação entre os pictogramas (Figuras 23 e 25), a pesquisadora 

explicou os conceitos básicos de Probabilidade presentes na SE PAJ. Nesse 

sentido, retomou as tarefas e nomeou cada um dos conceitos presentes nas 

mesmas. Evidenciou que se as estudantes tivessem realizado um número maior de 

sorteios o pictograma das frequências observadas se aproximaria cada vez mais do 

pictograma das frequências esperadas, logo Abel seria o amigo mais visitado por ter 

mais caminhos possíveis para chegar a sua casa. Além disso, a pesquisadora trouxe 

em suas explicações exemplos de experimentos aleatórios como jogo da mega-

sena, sorteios de rifas, etc, enunciando dessa maneira o conceito de Probabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme explicitamos, o agente motivador para a realização dessa pesquisa 

foi a falta de conhecimento e habilidade técnica para ensinar conceitos matemáticos 

a estudantes com NEE. Por isso, enquanto professora não viabilizava por meio da 

minha prática pedagógica o processo de inclusão e/ou integração desses estudantes 

no ambiente escolar. Salientamos que essa pesquisa nos permitiu perceber a 

necessidade de se construir, ou adaptar, materiais didáticos e estratégias 

adequadas a aprendizagem dos estudantes com NEE, como também tirou-nos do 

que chamamos de cegueira funcional.  Outro aspecto a considerar, é que a inclusão 

real dos estudantes com NEE no ambiente escolar, prescinde da interação entre os 

atores do cenário escolar em especial com os colegas de classe.  

Apresentamos as reflexões sobre as observações e constatações da nossa 

pesquisa, visando os objetivos propostos e, consequentemente responder a questão 

norteadora: Quais interações emergem quando uma estudante cega e uma 

estudante vidente atuam juntas em atividades voltadas para a introdução de 

conceitos básicos de Probabilidade mediadas pela maquete tátil? 

Inicialmente, a interação entre as estudantes, através do diálogo não ocorreu 

espontaneamente. A estudante vidente se comportou como uma observadora do 

contexto. Seu contato tanto dos artefatos quanto da manipulação tátil realizada pela 

estudante cega é visual. Ainda que elas tenham dito ser colegas de sala e amigas, 

inferimos que o ambiente incomum diferente da sala de aula e a presença de 

pessoas estranhas podem ter gerado desconforto e insegurança às estudantes. 
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Entretanto, verificamos que o vínculo de amizade que as estudantes possuíam foi 

um fator positivo, pois possibilitou que a estudante cega se sentisse à vontade para 

interagir dado que, ao lado da estudante vidente demonstrava segurança.  

  Percebemos que a intervenção da pesquisadora foi necessária em alguns 

momentos tanto para incentivar inicialmente a participação, para sanar dúvidas 

apresentadas pelas estudantes durante a realização das tarefas, quanto para dar 

continuidade às mesmas. Nesse sentido, a pesquisadora (que poderia ser o 

professor) incentivou a participação das estudantes viabilizando a interação. 

Observamos as interações relacionadas à [C-P], [V-P], [C-(M)-P], [V-(M)-P]. 

  Verificamos que a medida que as estudantes realizavam as tarefas 

apropriavam-se da maquete, condição básica para a compreensão e, 

consequentemente, desenvolvimento de estratégias ou conjecturas para 

compreensão dos cbP contidos na SE PAJ. Além disso, a interação entre as 

estudantes ocorria gradativamente, sem a intervenção contínua da pesquisadora. 

Sendo explicitadas as interações relacionadas às relações [C-M], [V-M] e [C-(M)-V].   

Evidenciamos que a observação e a manipulação tátil, tanto do tabuleiro 

quanto da colmeia com os registros, permitiu que as estudantes apresentassem uma 

para outra as respostas dadas ou as estratégias utilizadas, e em alguns momentos a 

estudante vidente interagia com a estudante cega através do toque ao direcionar a 

mão da colega para fazer a leitura sobre os artefatos da maquete. Essa observação 

corrobora  com a teoria vigotskiana  que para o cego, a outra pessoa pode atuar no 

papel de instrumento mediador.  

Notamos que as estudantes desenvolveram uma autonomia, na participação 

e desenvolvimento das tarefas quando utilizaram a maquete como um jogo. As 

estudantes negociaram quando realizaram o experimento quem faria o sorteio e 

quem registraria na colmeia e decidiram a alternância dessas ações, sem a 

intervenção da pesquisadora. Evidenciamos também a interação espontânea entre 

as estudantes e a pesquisadora. 

Essas observações nos permite inferir que a interação entre as estudantes 

cega e vidente efetivamente ocorre quando elas se apropriam da maquete tátil e dos 

cbP mesmo que intuitivamente. Evidenciando as relações [C-V], [C-(M)-V], [C-(M)-

O], [V-(M)-O].  Isso é explicitado quando da manipulação do instrumento como uma 

brincadeira, um jogo.  
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Observamos, também, o papel relevante do pesquisador como incentivador tanto da 

interação entre as estudantes, quanto destas e a maquete tátil, mostrando a 

importância, em analogia, do papel do professor como mediador da interação entre 

estudantes deficientes e não deficientes no ambiente escolar, para uma efetiva 

inclusão.  

Salientamos, que a maquete tátil se mostrou eficaz como instrumento didático 

que possibilita a interação entre as estudantes quanto da apropriação dos cbP, 

numa sala multifuncional. Entretanto, fez-se necessário a intervenção da 

pesquisadora explicitado anteriormente. 

As observações suscitam no campo da Educação Matemática a necessidade 

de novas pesquisas utilizando a maquete tátil, em sala de aula regular, para analisar 

a sua potencialidade como recurso didático para o professor, utilizando-a tanto como 

instrumento mediador da apropriação dos conceitos básicos de Probabilidade-cbP, 

quanto da interação entre os estudantes. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – SE PAJ Adaptada 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 
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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.  
 
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 Jefferson 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? 
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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 

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 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 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 
Aida Carvalho 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 
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ANEXO C 
 
 

Tarefas da SE após o estudo piloto 
 

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 teclar 
enter no notebook; se ouvir o som “pi”, andará um quarteirão para o Norte, se 
ouvir o som “pom”, um quarteirão para o Leste. Cada jogada representa andar 
um quarteirão. Ele deve teclar quatro vezes enter para poder chegar à casa de 
um dos amigos e receber um presente da coleção do amigo visitado. 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? 
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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? 

 
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 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. 

 
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 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? 
 

 

 

 


