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“A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade.” 

(Clarice Lispector)



RESUMO 

 

 

A presente Dissertação apresenta um estudo realizado sobre um trabalho interdisciplinar 

no nível de 5° ano, a fim de trabalhar noções de múltiplos por meio de uma obra literária 

(produto educacional), criada pela pesquisadora. O objetivo geral da pesquisa é analisar 

a utilização de uma obra literária no formato de livro físico e e-book, com foco no ensino 

de múltiplos, por meio de uma sequência didática voltada à alunos do ensino fundamental. 

Com isso, buscou-se agregar novas ferramentas para auxiliar o professor em sala de aula, 

tornando as práticas mais atrativas e envolventes. Foi confeccionado um livro e utilizado 

juntamente com uma sequência de atividades que fazem a interpretação matemática da 

obra literária. Os instrumentos de pesquisa foram questionários, entrevistas, grupo focal, 

sequência de atividades com metodologia experimental, tendo um grupo experimental e 

outro grupo controle. No marco teórico, na dimensão epistemológica foi utilizado 

Ausubel com a aprendizagem significativa e Vygotsky com a mediação. Os resultados 

comprovaram que o livro criado e utilizado mostrou resultados positivos, pois promoveu 

o envolvimento dos discentes, participação contínua, serviu como material concreto na 

construção de conceitos matemáticos, principalmente os múltiplos, mesmo no ensino 

remoto emergencial, bem como a aprendizagem de forma integrada e divertida. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Ensino Integrado, Múltiplos, Obra Literária, 

COVID-19. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation presents a study carried out on an interdisciplinary work at the 5th year 

level, in order to work on notions of multiples through a literary work (educational 

product), created by the researcher. The general objective of the research is to analyze the 

use of a literary work in the physical book and e-book format, with a focus on teaching 

multiples, through a didactic sequence aimed at elementary school students. With this, 

we sought to add new tools to help the teacher in the classroom, making the practices 

more attractive and engaging. A book was made and used together with a sequence of 

activities that make the mathematical interpretation of the literary work. The research 

instruments were questionnaires, interviews, focus group, sequence of activities with 

experimental methodology, having an experimental group and a control group. In the 

theoretical framework, epistemological dimension was used Ausubel with meaningful 

learning and Vygotsky with mediation. The results showed that the book created and used 

showed positive results, as it promoted the involvement of students, continuous 

participation, served as concrete material in the construction of mathematical concepts, 

especially multiples, even in emergency remote teaching, as well as learning in an 

integrated way and funny. 

 

Keywords: Math Education, Integrated Teaching, Multiples, Literary Work, COVID-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Ao longo de vinte anos na rede pública de ensino, a pesquisadora tem atuado 

em diferentes áreas do ensino fundamental. O curso de magistério, a licenciatura em 

matemática e as especializações em educação matemática, gestão e supervisão escolar e 

tecnologias digitais aplicadas à educação possibilitaram a prática docente tanto nos anos 

iniciais como nos anos finais, além da atuação na supervisão pedagógica. A bagagem 

adquirida nessas formações, as experiências e a observação constituíram à docência e 

ensejaram algumas contribuições, como projetos desenvolvidos em sala de aula. 

As vivências educacionais mostraram que, dentro da perspectiva de se 

ensinar, não se pode esquecer de como o aluno aprende – como é aprender algo, como se 

dão esses processos. E, nesse ponto, é importante salientar que estudar algo que se escolhe 

e de que se gosta, como as formações anteriormente citadas, é prazeroso e motivador. 

No entanto, em uma sala de aula do ensino fundamental, por exemplo, tem-

se um público diversificado, com gostos, habilidades e inteligências variadas. Ter isso em 

mente, conhecer o público de alcance, respeitar os diferentes saberes e as limitações é um 

ponto crucial nos processos de aprendizagem. Para agregar experiências nesse sentido, a 

pesquisadora procurou estudar novas áreas com o objetivo de exercitar o processo de 

aprender; colocando-se na situação do aluno, a fim de respeitá-lo e compreender que nem 

sempre é fácil estar na condição de discente. Nesse exercício de empatia, buscou-se ser 

uma profissional melhor, bem como traçar alternativas que tornem a aprendizagem mais 

agradável a todos. 

Nos primeiros anos na rede pública de ensino, a pesquisadora lecionou em 

turmas de anos iniciais; ao mesmo tempo, realizava a licenciatura em matemática. Já ao 

fim do curso, paralelamente ao trabalho no ensino público, passou a lecionar em uma 

tradicional escola particular do mesmo município (Guaíba, RS, Brasil). A experiência de 

treze anos na rede privada foi extremamente rica, desconstruindo conceitos de distinção 

social a respeito do potencial do aluno, o qual independe do tipo de escola que se 

frequenta. 

Em 2005, após a formatura em matemática, passou a atuar nos anos finais. A 

partir de então, lecionou matemática a alunos de 6ª série em ambas as redes. Essa 

oportunidade possibilitou conhecer as distintas realidades educacionais e suas 

particularidades, percebendo que o aluno é sempre curioso e sempre traz algo para 

agregar, independentemente da sua condição social. 

Nesse mesmo ano, na pós-graduação em educação matemática, a 

pesquisadora incorporou às suas práticas teóricos como Pedro Demo (2003), George 

Polya (2006), Ausubel – por meio dos textos de Moreira (2017) –, entre outros. Em 

decorrência desse curso, entabulou-se uma pesquisa sobre a utilização do xadrez nas aulas 
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de matemática da 6ª série com foco, principalmente, na resolução de problemas, cálculo 

mental e raciocínio lógico. Esse trabalho transcendeu a pesquisa, com frutos até hoje na 

rede municipal. 

Viana (2013, p. 119) destaca que “a importância de desenvolver uma 

pedagogia criativa cada vez mais inclusiva passou a diretiva implicada na estratégia do 

milênio e nas metas educativas para 2021”. Nessa perspectiva, buscou-se utilizar práticas 

que promovam essa inclusão e aceitação das diferenças no ambiente escolar. Trabalhar 

as diferenças é movimentar o que se apresenta fora do escopo usual, e a pedagogia criativa 

provoca esse movimento. 

Nos anos seguintes, a autora continuou a estudar sobre xadrez, arbitragem de 

xadrez, iniciação científica, uso de novas tecnologias na sala de aula, além de outras 

aprendizagens, como tocar um instrumento musical, culminando neste programa de 

mestrado profissional. Iniciou-se este curso com uma ideia de trabalho; no entanto, 

analisando possibilidades, optou-se por mudar o tema de pesquisa, tendo em vista 

algumas dificuldades encontradas na conjuntura atual de ensino, afetado diretamente pela 

pandemia de COVID-19. O ano de 2020, devido à suspensão das aulas presenciais, 

provocou uma reinvenção, com inúmeras limitações e muitas superações. Devido ao 

ensino remoto emergencial (ERE), fez-se necessário aprender a trabalhar em um novo 

formato de ensino, explorando tecnologias da informação e comunicação e estudando 

possíveis estratégias para melhor atender aos alunos que tiveram esse tipo de acesso – 

sem esquecer daqueles que, infelizmente, ainda sofrem exclusão digital. 

Tendo todo esse panorama em mente, com as demandas escolares aumentadas 

devido às exigências que se apresentaram (como formação de professores e auxílios 

pontuais), o trabalho se intensificou, possibilitando novos campos de atuação. Desta 

forma, a partir dessa realidade, buscou-se agregar experiências anteriores com a literatura 

e a matemática num formato remoto de ensino. 

A pesquisadora sempre procurou envolver o aluno nas atividades propostas, 

mostrando que a matemática está relacionada a tudo – no xadrez, na pesquisa, no uso de 

novas tecnologias e na literatura. O vínculo com a literatura foi trabalhado em anos 

anteriores por meio dos livros O homem que calculava (TAHAN, 2004), A lenda do 

Xadrez (CARDO, 2000) e Monstromática (SCIESZKA; SMITH, 2004). Em meio a esses 

trabalhos, a autora almejava escrever, um dia, uma obra que integrasse esses dois campos 

do saber. 

O presente estudo vem ao encontro desses itens descritos, os quais compõem 

a trajetória pessoal e profissional da pesquisadora. As justificativas se subdividem em três 

grupos: a socioeducacional, com a construção de uma obra literária, em formato físico e 

digital, voltada a alunos do 5º ano do ensino fundamental, contribuindo para a elaboração 

de conceitos matemáticos e tornando o ensino mais prazeroso; a científica, com 

a disponibilização da pesquisa em âmbito acadêmico para aprofundamento de outros 
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estudos acerca dessa temática, colaborando para o ensino da matemática em nível 

fundamental; por fim, tem-se a justificativa pessoal de atender aos anseios, aprofundar os 

conhecimentos, publicar uma obra literária sobre conceitos matemáticos e estimular 

professores a uma prática mediada por recursos tecnológicos e literários. 

O gosto por literatura surgiu ainda na infância, por influências da mãe 

professora e da escola, primeiramente pelos livros Flicts (ZIRALDO, 1969) e Marcelo, 

marmelo, martelo (ROCHA, 2010), entre outros. Já na docência de matemática, 

observou-se o quanto a leitura, a interpretação e a organização dos pontos relevantes em 

situações-problema são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias de resolução. 

Dessa maneira, resgataram-se livros que viabilizassem a associação de suas histórias às 

práticas docentes. Ao realizar essa fusão, percebeu-se o encantamento dos discentes, os 

quais demonstravam considerar esse tipo de abordagem diferente, intrigante e 

interessante. 

Em decorrência dessas observações positivas, a pesquisadora sentiu-se 

desafiada e estimulada a buscar mais contribuições nesse aspecto. Isso ocorreu, 

primeiramente, por intermédio de uma brochura para contar a história do xadrez. O livro 

continha uma das lendas do jogo e uma explicação muito interessante sobre a 

movimentação das peças. Essa experiência oportunizou vivenciar e perceber o quanto a 

literatura poderia agregar nas aulas de matemática e impulsionou, a escrita de um livro 

próprio. 

A presente dissertação se divide e subdivide em capítulos e subcapítulos. 

Nesta introdução, apresentou-se um pouco da trajetória pessoal da autora nas práticas de 

matemática ao longo dos anos e experiências envolvendo a literatura e a matemática em 

diferentes conteúdos abordados. 

O segundo capítulo, Marco Teórico, traz um breve panorama da escola 

contemporânea e das principais teorias de aprendizagem que compõem a pesquisa. 

Propõe-se, ainda, a ligação interdisciplinar entre matemática e literatura, mostrando o 

quanto uma área complementa a outra. Para isso, realizou-se um levantamento de 

trabalhos relacionados a esse tema nos últimos cinco anos, elencando pontos 

convergentes e divergentes entre as pesquisas relacionadas. 

Na sequência, o terceiro capítulo apresenta a Metodologia, descrevendo os 

itens que compõem a pesquisa, como o tipo, amostra, justificativas, instrumentos, 

procedimentos e recursos em ambos os grupos. 

No capítulo Análise e Discussão dos Dados, analisou-se, à luz dos teóricos 

elencados nesta pesquisa, todo o material aplicado por meio das intervenções, trazendo 

as sequências de atividades, observações, questionários aplicados e entrevistas. 

Por fim, na Conclusão e Considerações Finais, realizou-se um fechamento 

das principais ideias de acordo com o objetivo geral e os específicos e o problema de 
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pesquisa, observando os pontos fortes e os problemas encontrados, bem como sugestões 

de ações a partir das observações. 

 

 

1.1 TEMA 

 

A literatura e a matemática no ensino de múltiplos a alunos do 5° ano do 

ensino fundamental de uma escola pública situada em Guaíba, RS, Brasil.  

 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Como a criação e a utilização de uma obra literária pode contribuir para a 

aprendizagem significativa e contextualizada da matemática, introduzindo noções de 

múltiplos a alunos do 5° ano do ensino fundamental de uma escola pública no período de 

maio a julho de 2021? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a utilização de uma obra literária produzida pela pesquisadora, com 

foco no ensino de múltiplos, por meio de uma sequência didática voltada a alunos do 5° 

ano do ensino fundamental. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
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1. Escrever uma obra literária de ficção (produto educacional) em formato digital e 

físico, contendo conceitos, figuras e desenhos que sugiram noções de múltiplos e 

sua relação com a ciência, a natureza e o mundo animal; 

2. Explorar a imaginação, a emoção, a ludicidade e a criatividade dos alunos por 

meio da expressão oral (contação da história do livro pela pesquisadora), 

estimulando os alunos da turma experimental a realizar releituras (desenhos e 

escrita) da história do livro de modo colaborativo, alterando as ações do 

personagem principal; 

3. Promover a criatividade na socialização das ideias contidas nas releituras por meio 

do desenho, pintura, escrita e incentivar o protagonismo dos alunos por meio de 

interações envolvendo noções de sequências de múltiplos abordadas na obra 

literária; 

4. Desenvolver atividades com múltiplos a partir de situações-problema e atividades 

de fixação (a partir da obra literária na turma experimental e sem a obra literária 

na turma controle); 

5. Observar o interesse, identificar os problemas apresentados, descrever os aspectos 

positivos das atividades realizadas e avaliar os resultados finais da aprendizagem. 

 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

  

Socioeducacional: Construção de uma obra literária, física e digital, favorecendo a 

elaboração de conceitos matemáticos e tornando o ensino mais prazeroso a alunos de 5° 

ano do ensino fundamental em escola pública. 

Científica: Disponibilização da pesquisa em âmbito acadêmico para aprofundamento de 

outros estudos com essa temática, contribuindo para o ensino da matemática no ensino 

fundamental. 

Pessoal: Colaboração com ferramentas, modelos e exemplos, a fim de contribuir com 

outras práticas para o ensino da matemática; aprofundamento dos conhecimentos sobre 

as teorias de aprendizagem; publicação de obra literária física e digital contendo, de modo 
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implícito, conceitos matemáticos; estímulo a uma prática docente mediada por recursos 

tecnológicos e literários. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 REFLETINDO SOBRE A ESCOLA CONTEMPORÂNEA 

   

Segundo Bauman (2001, p. 37), “A sociedade que entra no século XXI não é 

menos ‘moderna’ que a que entrou no século XX; o máximo que se pode dizer é que ela 

é moderna de um modo diferente”. Para Silva, Duarte e Souza (2013, p. 169), “esse novo 

cenário exigirá também compreensão do perfil dessa nova geração, para que assim 

possamos pensar nos avanços educacionais necessários para a formação empreendedora”. 

Perrenoud (2002, p. 39) diz que “é mais fácil ensinar saberes que ensinar a 

construir competências. Também é mais fácil ensinar e avaliar saberes de baixo nível 

(memorização) que os de alto nível (raciocínio)”. Porém, é isso que se quer para os 

alunos, integrantes de uma sociedade contemporânea? Entra-se aqui num ponto 

importante, uma vez que as ações do docente podem, sim, ensejar uma sociedade atuante, 

responsável, crítica e igualitária. Se se continua a ensinar saberes, promove-se a 

memorização; se constroem-se competências, contribui-se para o raciocínio. Segundo o 

mesmo autor, “Não é possível formar professores sem fazer escolhas ideológicas. [...] As 

finalidades do sistema educacional e as competências dos professores não podem ser 

dissociadas tão facilmente” (PERRENOUD, 2002, p. 12). 

Freire (2011, p. 34) assevera que, “Do ponto de vista crítico, é tão impossível 

negar a natureza política do processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato 

político”. Diariamente, a escola vivencia movimentos políticos de forma direta e indireta; 

afinal, políticas públicas educacionais norteiam as realidades escolares no país. Em um 

país democrático como o Brasil, os rumos da educação passam por aspectos que vão 

desde a constituição da estrutura física dos ambientes educacionais até as leis e normas 

que direcionam como e quando serão aplicados conteúdos e conhecimentos e quais serão 

as avaliações internas e externas nos diferentes níveis de ensino. Tudo isso influencia 

diretamente o exercício do papel docente, notadamente no modo como o professor 

planeja, executa e avalia suas ações no âmbito de sala de aula. 

Moreira e Masini (2017, p. 19) afirmam que: 
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A escola contemporânea é muito mais treinadora do que educadora. O que 

importa é preparar os alunos para provas, ou seja, para dar respostas corretas, 

aprendidas mecanicamente, em provas locais, nacionais e internacionais. As 

“melhores escolas” são as que mais alunos aprovam nessas provas. O 

significado não entra em questão, o importante é os alunos darem respostas 

corretas a perguntas em testes. 

 

          Tanto a memorização destacada no texto de Perrenoud (2002) quanto a 

aprendizagem mecânica destacada por Moreira e Masini (2017) são descritas como 

“concepção bancária da educação” por Freire (2019b, p. 80-81): 

 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização 

mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em 

“vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá 

“enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. 

Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. 

Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos 

são depositários e o educador, o depositante. 

Em lugar de comunicar-se, o educando faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. 

Eis a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que 

se oferece aos educandos é a de receberem depósitos, guardá-los e arquivá-los. 

 

No que concerne aos saberes trabalhados nos sistemas escolares, as 

disciplinas são outro ponto a ser considerado. Morin (2019, p. 37) chama a atenção em 

relação a isso, salientando que: 

 

Efetuaram-se progressos gigantescos nos conhecimentos no âmbito das 

especializações disciplinares, durante o século XX, porém estes progressos 

estão dispersos, desunidos, devido justamente à especialização, que muitas 

vezes fragmenta os contextos, a globalidade e as complexidades. Por isso, 

enormes obstáculos somam-se para impedir o exercício do conhecimento 

pertinente no próprio seio de nossos sistemas de ensino. 

 

Não obstante os pontos acima elencados, existem ainda inúmeras outras 

esferas a serem observadas na constituição do universo escolar e seus contextos, 

permeados por aspectos do desenvolvimento humano. Bunge (1980, p. 19) destaca: 

 

Há outro obstáculo ao desenvolvimento que é preciso evidenciar, porque quase 

sempre é esquecido. É que existem diversas concepções de desenvolvimento, 

quase todas erradas, não tanto pelo que sustentam, mas pelo que deixam de 

dizer. Com efeito, há cinco concepções principais de desenvolvimento de uma 

sociedade humana: a biológica, a econômica, a política, a cultural e a integral. 

Cada uma delas se baseia em uma concepção particular de sociedade humana. 

Se essa concepção é errada, a correspondente concepção do desenvolvimento 

também o será. Quem quiser contribuir para a supressão do 
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subdesenvolvimento terá que começar por adotar uma concepção correta de 

sociedade. 

 

Diante desses breves apontamentos, é limitado dizer que as práticas exercidas 

em sala de aula se resumem à sala de aula, pois o que acontece no âmbito escolar não se 

detém nele: inicia-se anteriormente e se prolonga a partir desse ambiente. Seria um ato 

extremamente ingênuo do professor pensar que a sua aula ou práticas são desconexas ao 

universo do aluno, à sociedade e ao mundo. Ao defender que “ensinar não é transferir 

conhecimento”, Freire (2019a, p. 48-49) afirma: “Pensar certo, e saber que ensinar não é 

transferir conhecimento é fundamentalmente pensar certo, é uma postura exigente, difícil, 

às vezes penosa, que temos de assumir diante dos outros e com os outros, em face do 

mundo e dos fatos, ante nós mesmos”. 

Assim sendo, cabe ao professor e ao universo escolar elencar caminhos para 

uma escola que englobe as mudanças e os anseios de uma sociedade do século XXI. 

Quanto a isso, Harari (2018, p. 322) alerta: “Além de informação, a maioria das escolas 

também se concentra demasiadamente em prover os alunos de um conjunto de 

habilidades predeterminadas [...]”. O autor completa: 

 

Mas, como não temos a ideia de como o mundo e o mercado de trabalho serão 

em 2050, na realidade não sabemos de quais habilidades específicas vamos 

precisar. Podemos estar investindo muito esforço para ensinar as crianças 

como programar em C++ ou como falar chinês para descobrir em 2050 que a 

IA pode programar softwares muito melhor que humanos [...]. 

Então, o que deveríamos estar ensinando? Muitos especialistas em pedagogia 

alegam que as escolas deveriam passar a ensinar “os quatros Cs” – pensamento 

crítico, comunicação, colaboração e criatividade (HARARI, 2019, p. 322-323). 

 

A partir dos apontamentos acima, esta dissertação apresenta como alternativa 

uma proposta de intervenção voltada à aprendizagem significativa. Segundo Moreira 

(2012, p. 13), “Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas 

simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o 

aprendiz já sabe”. Assim, a presente pesquisa promove o protagonismo do aluno por meio 

de uma metodologia ativa, desenvolvendo, publicando e utilizando uma obra literária que 

contextualiza conceitos e integra disciplinas. De acordo com Bacich e Moran (2018, p. 

xvi), “A reflexão pede uma mudança de postura, em que gradativamente o educador se 

posicione como um mediador, um parceiro na construção de conhecimentos que não está 

no centro do processo”.  
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Sobre mudanças, vale ressaltar que os avanços tecnológicos estão 

intimamente ligados a esse processo, e eles não retrocedem porque um grupo de pessoas 

não os quer ou se nega a evoluir. O professor não pode ficar obsoleto; ainda que tenha 

suas diferenças com a tecnologia, é importante se atualizar e acompanhar as tendências 

sociais e culturais nas quais o aluno, protagonista do futuro, está inserido. Como aponta 

De Masi (2019, p. 81), “Hoje, o analógico e o digital são sujeitos com culturas cada vez 

mais radicalmente diferentes”.  

Kelly (2019, p. 91) descreve a evolução cultural em torno da evolução do 

livro: “Nos tempos antigos, a cultura girava em torno da palavra falada. [...] Em seguida, 

há mais de 500 anos, a oralidade foi destronada pela tecnologia”. Castells (2019, p. 413) 

acrescenta: “Por volta de 700 a.C. ocorreu um importante invento na Grécia: o alfabeto. 

[...] A alfabetização só se difundiu muitos séculos mais tarde, após a invenção e difusão 

da imprensa e fabricação do papel”. O livro ganhou força com a invenção das prensas, e 

o baixo custo da impressão ampliou o acesso à leitura a partir de então.  

Castells (2019, p. 415) assinala que “A difusão da televisão nas três décadas 

após a Segunda Guerra Mundial [...] criou uma nova galáxia de comunicação [...]. O rádio 

perdeu sua centralidade”. Segundo o autor,  “Os computadores também foram concebidos 

pela mãe de todas as tecnologias, a Segunda Guerra Mundial [...]” (2019, p. 97). Em meio 

a todas essas transformações, porém, os livros “continuaram sendo livros” (CASTELLS, 

2019, p. 415). 

Trazendo um panorama sobre a relação entre livro e escola, Silva (2011, p. 

12) afirma: 

Há muito tempo venho afirmando que o conhecimento chega às escolas através 

do material impresso. Não nego a importância e validade de outros veículos 

(televisão, rádio, cinema, etc.) para a circulação de dados culturais, porém as 

próprias condições de nossas escolas fazem com que o livro (ou similar) 

continue a ser o instrumento mais utilizado em sala de aula. Daí a necessidade 

de uma visão mais coerente sobre o ato de ler por parte daqueles envolvidos 

com a educação do povo; daí a necessidade da formação de leitores que saibam 

trabalhar criticamente o material escrito. 

 

Em contrapartida, Kelly (2019, p. 92) evidencia que “Hoje, contudo, mais de 

5 bilhões de telas digitais iluminam nossa vida. [...] Essa mudança levou ao atual choque 

cultural entre o povo do livro e o povo da tela”. Esse ponto colocado pelo autor gera 

reflexões: os alunos perderão o interesse pela leitura? As telas distraem, tirando o foco? 
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As tecnologias favorecem um atraso intelectual? Quanto a essas questões, Kelly (2019, 

p. 95) traz dados relevantes: 

 

O tempo que as pessoas passam lendo quase triplicou desde 1980. Em 2015, 

mais de 60 trilhões de páginas foram adicionadas à World Wide Web e vários 

bilhões delas são acrescentadas todo o dia. [...] A taxa de alfabetização nos 

Estados Unidos manteve-se inalterada nos últimos 20 anos, mas as pessoas 

letradas decerto estão escrevendo mais. Se considerarmos todas as suas 

comunicações em todas as telas de se cotidiano, você escreve muito mais por 

semana do que sua avó, não importa qual seja o país que ela vive.  

 

 Diante de tantos progressos sociais e avanços tecnológicos ao longo dos tempos, 

Castells (2019, p. 88) reforça que 

 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 

conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e de 

dispositivos de processamento/comunicação da informação, em um ciclo de 

realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso.  

 

 Repensar a escola e suas práticas é vital para que o aluno possa se manter 

produtivo e motivado dentro desse ambiente. Agregar propostas educacionais nas quais 

o estudante tenha a oportunidade de construir, criar, debater, trocar ideias entre pares e 

analisar hipóteses certamente vem ao encontro dessa reconstrução do ambiente escolar e 

do papel ativo do aluno. 

 
 

2.2 TEORIAS DE APRENDIZAGEM  

  

Dentre muitas teorias nos campos do cognitivismo, humanismo e 

comportamentalismo, o presente estudo elencou algumas teorias de aprendizagem, como 

a mediação de Vygotsky, a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, a 

aprendizagem significativa crítica de Moreira e as pedagogias de Freire, bem como o 

modelo de ensino-aprendizagem de Gowin. Tem-se como principais vertentes 

epistemológicas Vygotsky e Ausubel. 

Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) propõe a teoria de desenvolvimento 

cognitivo. Vygotsky e seus colaboradores, Alexander Luria e Alexei Leontiev,     
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[...] centrados numa temática pertencente à psicologia cognitiva (percepção, 

memória, atenção, solução de problemas, fala, atividade motora), estudaram 

desde processos neurofisiológicos até relações entre o funcionamento 

intelectual e a cultura da qual os indivíduos fazem parte, trabalhando muito 

intensamente não só com temas de psicologia do desenvolvimento, mas 

também com as relações entre linguagem e pensamento (VIGOTSKII; LURIA; 

LEONTIEV, 2018, p. 15). 

 

Conforme Oliveira (2019, p. 116), “Os termos utilizados por Vygotsky para 

designar processos que denominamos cognitivos são ‘funções mentais’ e ‘consciência’”. 

A autora sublinha: “Vygotsky menciona, explicitamente, que um dos principais defeitos 

da psicologia tradicional é a separação entre os aspectos intelectuais, de um lado, e os 

volitivos e afetivos, de outro, propondo a consideração da unidade entre esses processos” 

(OLIVEIRA, 2019, p. 118). Nesse sentido, Moreira (2017, p. 108) esclarece: 

 

Segundo Vygotsky, os processos mentais superiores (pensamento, linguagem, 

comportamento volitivo) têm origem em processos sociais; o desenvolvimento 

cognitivo do ser humano não pode ser entendido sem referência ao meio social. 

Contudo, não se trata apenas de considerar o meio social como uma variável 

importante no desenvolvimento cognitivo. Para ele, desenvolvimento 

cognitivo é a conversão de relações em funções mentais.  

 

No escopo da teoria de desenvolvimento cognitivo de Vygotsky, a interação 

consiste no “veículo fundamental para transição dinâmica (de inter para intrapessoal) do 

conhecimento social, histórica e culturalmente construído” (MOREIRA; MARCO A., 

2017, p. 110). De acordo com a perspectiva vygostkyana,  

 

(1) A fala da criança é tão importante quanto a ação para atingir um 

objetivo. As crianças não ficam simplesmente falando o que elas estão 

fazendo; sua fala e ação fazem parte de uma mesma função psicológica 

complexa, dirigida para a solução do problema em questão. 

(2) Quanto mais complexa a ação exigida pela situação e menos direta a 

solução, maior a importância que a fala adquire na operação como um todo. 

Às vezes a fala adquire uma importância tão vital que, se não for permitido seu 

uso, as crianças pequenas não são capazes de resolver (VIGOTSKI, 2007, p. 

13). 
 

Em ambas as turmas participantes da presente pesquisa, estimulou-se o 

protagonismo do aluno por meio da mediação, oportunizando aos alunos falar, opinar e 

chegar a conclusões coletivas; isso porque “É por meio da mediação que se dá a 

internalização (reconstrução interna de uma operação externa) de atividades e 
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comportamentos sócio-históricos e culturais e isso é típico do domínio humano” 

(GARTON; ALISON apud MOREIRA; MARCO A., 2017, p. 108).  

A teoria de David Ausubel (1918-2008), conhecida como Teoria de 

Aprendizagem Significativa (TAS), tem como foco a aprendizagem cognitiva. Segundo 

Moreira (2017, p. 160), “Ausubel é um representante do cognitivismo e, como tal, propõe 

uma explicação teórica do processo de aprendizagem, segundo o ponto de vista 

cognitivista, embora reconheça a importância da experiência afetiva”. Para Ausubel, a 

atenção estava sempre voltada à aprendizagem que ocorre na sala de aula e aos processos 

que a compõem.  

Na concepção de Ausubel, a aprendizagem significativa “[...] é um processo 

por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente 

relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo” (MOREIRA, 2017, p. 161). O 

criador da teoria explica: 

 

A aprendizagem por recepção significativa envolve, principalmente, a 

aquisição de novos conhecimentos a partir de material de aprendizagem 

apresentado. Exige quer um mecanismo de aprendizagem significativa, quer 

uma apresentação de material potencialmente significativo para o aprendiz. 

Por sua vez, a última condição pressupõe (1) que o próprio material de 

aprendizagem possa estar relacionado de forma não arbitrária (plausível, 

sensível e não aleatória) e não literal com qualquer estrutura cognitiva 

apropriada e relevante (i.e., que possui significado ‘lógico’) e (2) que a 

estrutura cognitiva particular do aprendiz contenha ideias ancoradas 

relevantes, com as quais se possa relacionar o novo material. A interacção entre 

os novos significados potenciais e ideias relevantes na estrutura cognitiva de 

aprendiz dá origem a significados verdadeiros ou psicológicos. Devido à 

estrutura cognitiva de cada aprendiz ser única, todos os novos significados 

adquiridos são, também eles, obrigatoriamente únicos (AUSUBEL, 2000, p. 

1). 

 

Dentro da proposta desta pesquisa e à luz da teoria de Ausubel, o livro criado 

seria um organizador prévio expositivo (quando o material de aprendizagem não é 

familiar):  

 

Não há definição precisa de sejam organizadores prévios, e nem poderia 

existir, pois depende de cada caso. Seriam materiais introdutórios apresentados 

em um nível mais alto de generalidade e inclusividade, formulados de acordo 

com o conhecimento que o aluno tem, que fariam uma ponte cognitiva entre 

esses conhecimentos e aqueles que o aluno deveria ter para que o material fosse 

potencialmente significativo (MOREIRA; MARCO A., 2017, p. 45). 
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De acordo com a perspectiva da aprendizagem significativa, há três formas 

hierárquicas de relacionar novas informações com ideias existentes. Na presente proposta 

de trabalho, buscou-se a aprendizagem subordinada ou de subsunção na turma 

experimental. Ausubel (2003, p. 93) conceitua o 

 

processo de relacionamento de novas informações com segmentos 

subordinantes relevantes e preexistentes da estrutura cognitiva como 

aprendizagem de subsunção. Uma vez que a própria estrutura cognitiva tem 

tendência a ser organizada, em termos hierárquicos, no que toca ao nível de 

abstracção, generalidade e inclusão de ideias, a emergência de novos 

significados proposicionais reflecte, de um modo geral, uma relação 

subordinada do novo material a ideias mais subordinantes existentes na 

estrutura cognitiva. 

 

 Espera-se que os discentes do grupo experimental, ao longo das práticas, 

relacionem o material novo (obra literária) a conhecimentos matemáticos preexistentes e 

criem novos conceitos, relacionando e correlacionando conceitos existentes a conceitos 

novos, em uma subsunção derivativa que “ocorre quando se entende um novo material 

de aprendizagem como um exemplar específico de um conceito ou proposição 

estabelecidos na estrutura cognitiva, ou como auxiliar ou ilustrativo de um conceito ou 

proposição geral anteriormente apreendidos” (AUSUBEL, 2000, p. 94). 

Outro aspecto importante do trabalho envolvendo literatura e matemática se 

encontra no papel da linguagem no processo de aprendizagem. Ausubel (2000, p. 97) diz 

que “a aquisição de ideias e de conhecimentos de matérias depende da aprendizagem 

verbal e de outras formas de aprendizagem simbólica”. 

Sobre a visão interacionista social da aprendizagem significativa, Moreira 

(2011, p. 162) descreve: 

 

A perspectiva interacionista social da aprendizagem significativa é a 

abordagem triádica (aluno ↔ professor ↔ materiais educativos do currículo) 

de D. B. Gowin (1981; Novak e Gowin, 1996) [...]. Trata-se de uma visão 

basicamente sociointeracionista, na qual o processo ensino-aprendizagem é 

visto como uma negociação de significados cujo objetivo é compartilhar 

significados a respeito dos materiais educativos do currículo. 

O professor (mediação humana) é quem já domina os significados aceitos no 

âmbito da matéria de ensino e o aprendiz é aquele que busca captar tais 

significados.  

 

A principal teoria a embasar a intervenção do presente estudo é a 

aprendizagem significativa; contudo, não se descartam outras teorias relacionadas à 
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forma de interação aqui praticada, calcada na interação e discussão entre pares, na 

metodologia ativa (propiciando o protagonismo do aluno na aprendizagem) e na 

mediação do professor. 

 

 

2.3 A MATEMÁTICA E A LITERATURA  

 

Numa prática docente que busca oportunizar aulas diferenciadas aos alunos, 

por meio de seu protagonismo, tem-se procurado mostrar (além de apenas falar) que a 

matemática é uma área do conhecimento que se inter-relaciona com outras. O retorno 

positivo dos alunos à aproximação entre matemática e literatura ensejou o 

questionamento: como enriquecer ainda mais essas práticas? Assim, na docência de 5° e 

6° anos, desenvolveu-se uma história que, ao longo de anos, foi tomando corpo e 

agregando elementos.   

O dicionário Houaiss (2015, p. 595) define literatura como: “1 arte da 

utilização estética da linguagem, especialmente escrita; 2 conjunto de obras literárias 

pertencentes a um país, época etc.”. Coelho (2020, p. 10; grifos da autora) aponta a 

importância da literatura e da leitura, dizendo que 

 

a literatura é a mais importante das artes, pois sua matéria é a palavra (o 

pensamento, as ideias, a imaginação), exatamente aquilo que distingue ou 

define a especificidade do humano. Além disso, sua eficácia como instrumento 

de formação do ser está diretamente ligada a uma das atividades básicas do 

indivíduo em sociedade: a leitura. 

 

Segundo Zilberman (2003, p. 25), 

 

Como procede a literatura? Ela enfatiza, por meio dos recursos de ficção, uma 

realidade, que tem amplos pontos de contato com o que o leitor vive 

cotidianamente. Assim, por mais exacerbada que seja a fantasia do escritor ou 

mais distanciadas e diferentes as circunstâncias de espaço e tempo dentro das 

quais uma obra foi concebida, o sintoma de sua sobrevivência é o fato de que 

ela continua a se comunicar com seu destinatário atual, porque ainda fala de 

seu mundo, com suas dificuldades e soluções, ajudando-o, pois, a conhecê-lo 

melhor. 

 

Para Coelho (2000, p. 27), 
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A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno 

da criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. 

Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua 

possível/impossível realização... 

Literatura é uma linguagem específica que, como toda a linguagem, expressa 

uma determinada experiência humana, e dificilmente poderá ser definida 

com exatidão. 

 

A elaboração, a escolha de uma obra literária para utilização e a pesquisa de 

um assunto matemático (Anexos 1 e 2) se fizeram pela observação de trabalhos. Para 

Smole, Cândido e Stancanelli (1995, p. 11), “a literatura aparece à criança como um jogo, 

uma fantasia muito próxima ao real, uma manifestação do sentir e do saber, o que permite 

a ela inventar, renovar e discordar”. Na docência, foi possível explorar a literatura nas 

aulas com os livros O homem que calculava (para trabalhar alguns capítulos específicos 

dedicados a um assunto em particular) e Monstromática (para contextualizar a 

matemática no cotidiano do aluno).  

No contexto da sala de aula, a obra literária tem bom potencial de exploração por 

ser uma ferramenta acessível: caso não haja exemplares suficientes, a história pode ser 

contada oralmente e, por meio dessa contação, inicia-se toda a proposta. Para Freire 

(2011, p. 27), “A insistência na quantidade de leituras sem o devido adentramento nos 

textos a serem compreendidos, e não mecanicamente memorizados, revela uma visão 

mágica da palavra escrita”.  

Um ponto que favorece a preferência pelo uso de obras literárias impressas é 

a resistência que alguns professores apresentam em relação às tecnologias e dispositivos 

eletrônicos. Entretanto, Kelly (2019, p. 97) ressalta que “as folhas de papel estão 

desaparecendo. O que sobra em seu lugar é a estrutura conceitual de um livro...”, 

complementando que: 

 

Alguns teóricos da literatura afirmam que o livro, na verdade, é um lugar 

virtual para onde nossa mente viaja quando lemos; é um estado conceitual de 

imaginação que poderia ser chamado de “espaço da literatura”. De acordo com 

tais especialistas, quando estamos envolvidos nesse espaço de leitura, o 

cérebro funciona de maneira diferente do que quando estamos “visualizando”. 

Estudos neurológicos mostram que aprender a ler altera a configuração do 

cérebro. Quando lemos, em vez de pular de um lado ao outro distraidamente 

coletando bits, somos transportados, nossa atenção se fixa, ficamos imersos 

(KELLY, 2019, p. 97).  

 

Uma obra literária propicia inúmeras possibilidades, com ou sem o uso de 

ferramentas digitais. O propósito desta pesquisa é investigar o potencial de uma obra 



35 
 

literária narrativa confeccionada com o intuito de oportunizar um contexto, um 

embasamento introdutório e envolvente para a exploração dos múltiplos, proporcionando 

uma aprendizagem significativa. Conforme descreve Amarilha (2013, p. 38), 

 

O leitor, em contato com a narrativa ficcional, experimenta, cognitivamente e 

emocionalmente, inúmeras possibilidades do destino humano, portanto, 

multiplica seu conhecimento sobre o mundo e o comportamento das criaturas, 

experimenta a imersão em linguagem logicamente organizada, criativamente 

potencializada. É também convidado a exercer sua imaginação para preencher 

as informações omissas no texto. Portanto, para a criança, essa experiência 

permite ir além do seu estágio de desenvolvimento real como indivíduo, como 

ouvinte e leitor.  

 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018, p. 71) preconiza 

relativamente às práticas de linguagem: 

 

Considerando esse conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de 

integração considerados na BNCC de Língua Portuguesa são aqueles já 

consagrados nos documentos curriculares da Área, correspondentes às práticas 

de linguagem: oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e multissemiótica) e 

análise linguística/semiótica (que envolve conhecimentos linguísticos – sobre 

o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-padrão –, textuais, 

discursivos e sobre os modos de organização e os elementos de outras 

semioses). Cabe ressaltar, reiterando o movimento metodológico de 

documentos curriculares anteriores, que estudos de natureza teórica e 

metalinguística – sobre a língua, sobre a literatura, sobre a norma padrão e 

outras variedades da língua – não devem nesse nível de ensino ser tomados 

como um fim em si mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de reflexão 

que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da 

língua/linguagens (em leitura e em produção) em práticas situadas de 

linguagem. 

 

No mesmo documento da BNCC (2018, p. 266), a seção que trata da 

matemática no ensino fundamental descreve as competências e habilidades que compõem 

o letramento matemático: 

 

O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do 

letramento matemático, definido como as competências e habilidades de 

raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a 

favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de 

problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, 

procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento 

matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos 

matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e 

perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que 

favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a 

investigação e pode ser prazeroso (fruição). 
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Trabalhar literatura e matemática de modo integrado proporciona à criança a 

oportunidade de relacionar pontos, sugerindo uma conexão entre essas importantes áreas 

do conhecimento. Conforme afirmam Smole, Cândido e Stancanelli (1995, p. 12), 

“Integrar literatura nas aulas de matemática representa uma substancial mudança no 

ensino tradicional da matemática pois, em atividades deste tipo, os alunos não aprendem 

primeiro a matemática para depois aplicar na história, mas exploram a matemática e a 

história ao mesmo tempo”. As autoras complementam: “Ao utilizar livros infantis os 

professores podem provocar pensamentos matemáticos através de questionamentos ao 

longo da leitura, ao mesmo tempo em que a criança se envolve na história” (1995, p. 12). 

A utilização da obra literária buscará envolver e oportunizar de forma lúdica uma 

aprendizagem contextualizada; dessa forma, “a literatura pode ser usada como estímulo 

para ouvir, ler, pensar e escrever sobre matemática” (SMOLE; CÂNDIDO; 

STANCANELLI, 1995, p. 22). 

A proposta de trabalho integrando literatura e matemática busca estabelecer 

e construir um aprendizado conjunto, distanciando-se de práticas passivas e desconexas 

de aprendizagem ainda observadas na realidade escolar no início do século XXI. A 

aprendizagem significativa se contrapõe a métodos passivos de aprendizagem: 

“Aprendizagem significativa é a aquisição de novos conhecimentos com significado, 

compreensão, criticidade e possibilidades de aplicação desses conhecimentos em 

explicações, argumentações e soluções de situações-problema, inclusive novas situações” 

(MOREIRA; MASINI; 2017, p. 19) 

Os itens descritos acima, como compreensão, criticidade e possibilidades de 

aplicar conhecimentos, estão intimamente ligados à resolução de problemas. Smole e 

Diniz (2016, p. 9) assinalam que:  

 

A matemática e resolução de problemas são duas ideias que sempre estão 

juntas. Não se concebe aprender matemática se não for para resolver 

problemas; por outro lado, resolver problemas necessariamente inclui alguma 

forma de pensar matemática. 

 

Segundo Silva (2011, p. 20), “[...] uma leitura eficiente deve incluir todos os 

característicos do tipo de ‘raciocínio’ ou de ‘solução de problemas’”. Sendo assim, na 

experiência aqui analisada, oportuniza-se ao aluno aprendizagem por meio da narrativa 

literária. A apresentação de um contexto remete o aluno a um cenário, o que favorece a 
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relação entre os conteúdos prévios e os novos. Para a construção dos conhecimentos sobre 

múltiplos, desenvolveu-se uma sequência de atividades envolvendo resoluções de 

problemas, propiciando a troca entre pares e o protagonismo do aluno.  

Polya (2006, p. 1) salienta: “Um dos mais importantes deveres do professor é o de 

auxiliar os seus alunos, o que não é fácil, pois exige tempo, prática, dedicação e princípios 

firmes”. O professor deve, ainda, “colocar-se no lugar do aluno, perceber o ponto de vista 

dele, procurar compreender o que se passa em sua cabeça e fazer uma pergunta ou indicar 

um passo que poderia ter ocorrido ao próprio estudante” (POLYA, 2006, p. 1). Auxiliar 

o aluno corretamente é importante, pois o modo como será tratado o inibirá ou estimulará. 

Portanto, deve-se ter cuidado ao esclarecer pontos ou levar o aluno a observar questões 

importantes, conforme destacam Smole e Diniz (2016, p.12):  

  

Assim, resolver uma situação-problema não significa apenas a compreensão 

do que é exigido, aplicar as técnicas ou fórmulas adequadas e obter a resposta 

correta, mas investigar a questão resolvida, questionando-se: essa é a única 

resposta possível para o problema? Se há duas ou mais formas de resolução, 

quais as semelhanças ou diferenças entre elas? O que acontece se alterarmos 

um ou mais dados da questão? Todos os dados são essenciais para a resolução? 

É possível obter outras informações dessa situação e dos dados apresentados? 

 

A literatura envolve os alunos e enseja atividades matemáticas que estimulam 

os discentes à resolução de situações e que os levam a pensar e expor o pensamento. 

Permite-se, assim, analisar o raciocínio dos alunos, a fim de ajudá-los não só a 

compreender conceitos, como também a ter um olhar crítico sobre os pontos 

apresentados. 

 

 

2.4 MÚLTIPLOS 

 

O ensino nacional, de modo geral, sofre modificações em sua estrutura 

organizacional de tempos em tempos. Para ilustrar, as escolas brasileiras, pouco tempo 

atrás, baseavam-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais; hoje, temos implementada a 

BNCC, “documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo 

de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas 

e modalidades da Educação Básica” (BNCC, 2018, p. 7). 
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Essas mudanças muitas vezes alteram a organização e distribuição dos 

conteúdos ao longo dos anos escolares. No modelo atual, as áreas do conhecimento 

distribuem seus conteúdos em unidades temáticas, objetos do conhecimento e 

habilidades. Na área de conhecimento de matemática, os múltiplos compõem os objetos 

do conhecimento do 6° ano e se encontram na unidade temática “números”. Tendo em 

vista que o assunto matemático dessa pesquisa são os múltiplos e que a proposta da 

pesquisa traz uma amostra com alunos de 5° ano, buscou-se trabalhar e explorar as noções 

por meio de uma obra literária em um grupo e por sequências numéricas em outro.  

A BNCC (2018, p. 277), na seção da matemática dos anos iniciais, preconiza: 

 

Na Matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um contexto, 

abstrair e depois aplicá-la em outro contexto envolve capacidades essenciais, 

como formular, empregar, interpretar e avaliar – criar, enfim –, e não somente 

a resolução de enunciados típicos que são, muitas vezes, meros exercícios e 

apenas simulam alguma aprendizagem. Assim, algumas das habilidades 

formuladas começam por: “resolver e elaborar problemas envolvendo...”. 

Nessa enunciação está implícito que se pretende não apenas a resolução do 

problema, mas também que os alunos reflitam e questionem o que ocorreria se 

algum dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse acrescida 

ou retirada. Nessa perspectiva, pretende-se que os alunos também formulem 

problemas em outros contextos. 

 

Como os múltiplos são objetos do conhecimento a serem desenvolvidos no 

6° ano, o presente trabalho aborda apenas as noções. As sequências de atividades nos dois 

grupos contemplam parte – ou grande parte – dos itens acima citados no que se espera 

acerca do trabalho de matemática nos anos iniciais. Vale ainda observar que “as noções 

de múltiplos e divisores estão correlacionadas, presentes de forma simultânea nesses 

livros, na parte destinada à divisibilidade” (VIEIRA; COSTA; MOURA; BARROS, 

2019, p. 48), ou seja, uma vez que a proposta é de trabalhar as noções de múltiplos, não 

se descarta o surgimento de outras noções envolvidas. 

 

 

2.5 TESE, DISSERTAÇÕES E ARTIGOS SOBRE O TEMA 

 

Para compor, embasar e nortear a pesquisa, realizou-se levantamento 

bibliográfico de julho a setembro de 2020, buscando outros trabalhos que contemplem, 

simultaneamente, a literatura e a matemática na educação. Numa primeira pesquisa no 
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Google Acadêmico, encontraram-se dez estudos; tendo como critério a publicação nos 

últimos cinco anos, os trabalhos diminuíram para cinco: quatro pesquisas no Brasil (três 

artigos e uma dissertação) e uma dissertação em Portugal, no repositório da Universidade 

do Minho. Mesmo fora do período padrão, manteve-se uma pesquisa de 2012 abrangendo 

a literatura e a conceitualização de multiplicação. Em uma pesquisa sobre múltiplos, 

encontrou-se no Google Acadêmico um livro publicado em 2019: Múltiplos e divisores: 

diferentes olhares para uma aula de matemática (VIEIRA; COSTA; MOURA; 

BARROS, 2019).  

No período de dezembro de 2020 a janeiro de 2021, realizou-se uma pesquisa 

mais criteriosa e refinada na biblioteca científica e virtual SciELO. Houve duas buscas; 

na primeira, utilizando-se as palavras “literatura e matemática”, apareceram 188 

documentos. Com a aplicação do filtro para língua portuguesa, reduziu-se o resultado a 

154 documentos. Por fim, selecionando-se o período a partir de 2015, restaram 64 

documentos. A análise dos 64 resumos demonstrou que a maioria desses trabalhos se 

caracterizava por ser um estudo matemático ou revisão matemática de um fenômeno 

qualquer; por essa razão, apenas dois estudos foram considerados. 

Na segunda pesquisa na plataforma SciELO, utilizou-se “múltiplos” como 

palavra-chave e 3548 documentos foram encontrados; filtrando-se a busca com os 

critérios de língua portuguesa, intervalo de tempo, área: ciências exatas e da terra, área: 

educação e pesquisa educacional, não se obtiveram resultados. A busca com a expressão 

“ensino de múltiplos” encontrou 189 resultados; utilizando-se os mesmos filtros, 

restringiu-se o resultado a 24 trabalhos, sendo um em Portugal. Da mesma forma que na 

pesquisa anterior, ao ler os títulos e resumos percebeu-se que muitos dos documentos se 

tratavam de estudos de caso. Sendo assim, ao final, considerou-se pertinente apenas um 

trabalho.  

Para concluir a pesquisa referente ao estado da arte, realizou-se uma busca no 

Repositório da CAPES. O tema “literatura e matemática” teve como resultado seis 

documentos entre teses e dissertações; selecionando-se os publicados a partir de 2015, 

três pesquisas foram relacionadas: uma tese e duas dissertações de mestrado profissional. 

Também se pesquisou sobre “ensino de múltiplos”, “múltiplos” e “aprendizagem de 

múltiplos”, mas não se obteve nenhum resultado relevante quanto a esses itens. Já com a 

palavra “multiplicação”, utilizando-se filtros na área da matemática e educação e 
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limitando a um período específico, apareceram 27 resultados. Após análise dos resumos, 

considerou-se apenas uma dissertação sobre o tema. Por fim, na busca com o termo 

“campos multiplicativos” apareceram 27 resultados; filtrando por data a partir de 2015, 

onze dissertações ficaram relacionadas e, após a leitura dos resumos, apenas três 

permaneceram. O restante tratava de formação de professores, análise de livros didáticos 

e implementação do tema no ensino municipal. 

O Quadro 1 apresenta as dissertações e teses selecionadas, segundo o 

descritor “literatura e matemática”, nas três buscas realizadas de junho de 2020 a janeiro 

de 2021. 

 

Quadro 1: Teses e dissertações sobre “literatura e matemática” 

Título Autor(a) Tipo de 

pesquisa/Programa  

Ano Universidade 

A literatura infantil em 

contexto de jardim de 

infância: um meio de 

potenciar aprendizagens 

matemáticas 

Rita Isabel 

Abreu 

Magalhães 

Dissertação em 

Educação 
2016 UMINHO – PT  

Matemáticas presentes em 

livros de leitura: 

possibilidades para a educação 

infantil 

Denise 

Soares 

Arnold 

Dissertação – Mestrado 

Profissional em Ensino 

de Matemática 

2016 UFRGS – BR 

Conhecimentos de grandezas e 

medidas de professoras dos 

anos iniciais a partir da 

literatura 

Marinalva 

Conceição 

de Souza 

Dissertação – Mestrado 

em Ciências e 

Matemática 

 

2016 UFES – BR 

A interlocução entre a 

literatura infantil e a educação 

matemática na construção 

lúdica dos conceitos 

matemáticos nos anos iniciais 

da educação básica 

Shirlei 

Barros do 

Canto 

Dissertação – Mestrado 

Profissional em 

Educação Básica 

2017 UERJ – BR 

Restrições formais, 

“transcrição” concreta e algo 

mais no Oulipo e em “La 

Disparition”, de Georges 

Perec 

Vinicius 

Gonçalves 

Carneiro 

Tese em Linguística e 

Letras 
2015 PUCRS – BR 

Fonte: A pesquisadora/2021 
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Na pesquisa para composição do estado da arte, observou-se como os autores 

desenvolveram suas investigações, com foco nos objetivos, metodologias, referenciais 

teóricos, amostras e resultados obtidos. Desta forma, esse levantamento norteou-se pela 

utilização de referenciais teóricos específicos, voltados para literatura e matemática.  

Magalhães (2016) valeu-se da literatura infantil para potencializar práticas de 

ensino-aprendizagem em matemática, promovendo a integração de ambas as áreas e 

concluindo que essa proposta proporcionou aprendizagens e desenvolvimento de 

competências matemáticas. 

Arnold (2016) realizou uma pesquisa qualitativa a fim de identificar e classificar 

livros destinados a crianças de quatro a seis anos em que a matemática se fizesse presente. 

Além disso, a autora planejou sequências de atividades relativas aos livros mapeados. 

Arnold afirma que as conexões entre a matemática e a literatura são possíveis e se 

constituem de várias formas e defende o investimento em pesquisas com livros sobre as 

representações geométricas. 

Souza (2016), em seu trabalho de cunho qualitativo, realizou uma formação 

continuada com professores dos anos iniciais tendo o objetivo de transformar a prática 

docente, promovendo análises de três importantes obras literárias – as quais classificou 

como obras abertas, por não trazerem conteúdo matemático explícito. As análises do autor 

sinalizavam que os textos literários tinham potencial para provocar reflexões sobre 

conteúdos previamente selecionados, bem como incentivar outras relações. 

Canto (2017) disserta sobre a interlocução entre a literatura infantil e a matemática 

como uma possibilidade lúdica de se trabalhar os conceitos matemáticos nos anos iniciais. 

A pesquisa se desenvolveu por meio de nove obras literárias, sendo três por ano, do 1° ao 

3° ano, elaborando uma média de vinte atividades por ano. Embasado nas teorias de 

Piaget e Gardner, com contribuições de Kamii, Japiassu, D’Ambrosio, Lück, Vygotsky, 

Crusoé, Danyluk, Moysés, Lorenzato e Zilberman, tendo Smole como teórica fundante, 

a proposta de Canto oportunizou que cada aluno construísse seu conhecimento. 

Em sua tese, Carneiro (2015) abordou uma proposta francesa da década de 1960 

chamada OuLiPo, a qual postulava, a partir da aproximação entre a literatura e a 

matemática, a utilização de contraintes na criação literária. O autor da pesquisa incluiu 

trechos traduzidos da obra de Georges Perec, em especial o romance La disparition, e 

propôs discussões teóricas no âmbito literário.  
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Uma vez que as buscas sobre “múltiplos” e “ensino de múltiplos” não tiveram 

resultado, foram procurados estudos em áreas similares, como “multiplicação” e “campos 

multiplicativos”. Os resultados estão no Quadro 2. 

  

 

Quadro 2: Dissertações sobre “multiplicação” e “campos multiplicativos” 

Título Autor(a) Tipo de 

pesquisa/Programa  

Ano Universidade 

Algoritmos de multiplicação: 

uma experiência no ensino 

fundamental 

Cleudiana 

dos Santos 

Feitoza 

Zonzini 

Dissertação – Mestrado 

Profissional em 

Matemática 

2016 UnB – BR   

Gamificação no ensino de 

matemática: aprendizagem do 

campo multiplicativo 

Ilson 

Mendonça 

Soares 

Prazeres 

Dissertação – Mestrado 

Profissional em Ensino 

de Ciências e 

Matemática 

2019 UFAL – BR  

Investigando a aprendizagem de 

noções associadas ao campo 

multiplicativo: um estudo com 

alunos do 6° ano do Ensino 

Fundamental de uma escola 

pública de Ouro Preto (MG) 

Sara 

Rodrigues 

Ferraz 

Dissertação – Mestrado 

Profissional em 

Educação Matemática 

2016 UFOP – BR 

Avaliação formativa em 

educação matemática no 

contexto de jogos: a interação 

entre pares, a autorregulação 

das aprendizagens e a 

construção de conceitos 

Meire 

Nadja 

Meira de 

Souza 

Dissertação – Mestrado 

em Educação 
2019 UnB – BR 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

Zonzini (2016) pesquisou sobre algoritmos da multiplicação juntamente com 

princípios de contagem, envolvendo problemas e explorando métodos de resolução 

oriundos de diferentes povos. Realizou-se pesquisa qualitativa em três turmas de 6° ano, 

concluindo que os alunos tiveram interesse pelos métodos apresentados, mas a autora 

ressaltou que esses métodos são apenas complemento, não se podendo descartar o usual. 

Na pesquisa de Prazeres (2019), o objetivo principal foi o de analisar a 

estratégia da gamificação aliada aos dispositivos móveis como mediadores para o ensino-

aprendizagem da matemática. O estudo ocorreu com alunos do 5° ano, a fim de reduzir a 

defasagem do ensino. A gamificação demonstrou ser capaz de motivar e desencadear o 
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aprendizado nos alunos. Apesar de constar no título “campo multiplicativo”, no resumo 

não houve menção a esse termo. 

Ferraz (2016) apontou que as operações aritméticas elementares são um dos 

pilares da vida escolar, conhecimento básico que se espera que o aluno tenha construído 

ao fim dos anos iniciais. Contudo, as avaliações nacionais mostram que tal expectativa 

não tem se concretizado. Assim, o objetivo da pesquisa foi o de construir e aplicar um 

conjunto de tarefas de cunho qualitativo envolvendo o campo multiplicativo; o público-

alvo eram alunos de 6° ano. Concluiu-se que os alunos conseguiram avançar, superando 

dificuldades relacionadas ao campo aditivo. O estudo gerou um livreto destinado a 

professores.  

Em sua dissertação, Souza (2019) contrapôs modelos avaliativos tradicionais 

e defendeu a ludicidade nos anos iniciais por meio dos jogos. O estudo de caso, de cunho 

qualitativo, teve como objetivo analisar o potencial do jogo como procedimento de 

avaliação formativa, promovendo aprendizagens matemáticas relativas ao campo 

multiplicativo no 3° ano. A investigação buscou colocar os estudantes como protagonistas 

de sua aprendizagem, oportunizando um processo de reflexão-ação-reflexão.  

Além dessas pesquisas atuais, incluiu-se no levantamento o artigo intitulado 

“Psicogênese e Aprendizagem do Conceito de Múltiplos” (GROSSI, 1986), pois ele 

aborda o mesmo conteúdo que a presente pesquisa procura introduzir aos alunos da turma 

experimental. Observe-se, porém, que Grossi explora os Campos Conceituais de 

Vergnaud. 

Realizou-se, ainda, uma busca por artigos atuais contendo as palavras 

“literatura e matemática” e “cálculo multiplicativo”. No Quadro 3, apresentam-se os 

documentos selecionados. 

 

Quadro 3: Artigos sobre “literatura e matemática” e “cálculo multiplicativo” 

Título Autor(a) Ano Instituição 

Literatura infantil e Matemática: a 

construção do conceito de número a 

partir da contação de histórias 

Aline Vieira da Cunha 2017 IFSul – BR 
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Literatura infantil como recurso 

metodológico para o ensino da 

matemática inclusiva 

Flávia Martinez de Oliveira  

Edvonete Souza de Alencar 
2018 

Universidade de 

Grande 

Dourados – BR 

Prática pedagógica integrada de 

alfabetização matemática e literatura 

infantil 

Fabio Colins 

Patrícia Pena Moraes 

Arthur Gonçalves Machado Jr. 

2019 UFPA – BR 

Entre lugares: pequeno inventário 

inventado sobre matemática e 

literatura 

Rafael Montoito 2019 UNESP – BR  

Educação em ciências e matemática: 

a função da linguagem no contexto 

da sala de aula 

Rosana Maria Luveza Kripka 

Everton Luís Luz de Quadros 

Rosane Alves Pretto de Oliveira 

Maurivan Güntzel Ramos 

2017 PUCRS – BR  

Literatura infantil e a formação de 

conceitos matemáticos em crianças 

pequenas 

Adelmo Carvalho da Silva 2012 UFMT – BR 

O desenvolvimento da flexibilidade 

do cálculo multiplicativo em alunos 

do 3.º ano 

Sónia Santos 

 

Margarida Rodrigues 

2019 

Escola Superior 

de Educação do 

Instituto 

Politécnico de 

Lisboa 

(ESEXL-PL) – 

PT 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

Em seu artigo, Cunha (2017) partiu da literatura a fim de desenvolver 

atividades explorando o potencial dos livros e conceitos matemáticos. A autora também 

discutiu a possibilidade da construção significativa do conceito do número. A pesquisa 

teve metodologia qualitativa, com alunos da educação infantil e ensino fundamental, 

utilizando obras literárias existentes. Concluiu-se que a implementação da literatura 

proporcionou o desenvolvimento de aprendizagens e competências matemáticas. 

Alencar e Oliveira (2018) utilizaram a matemática como critério de 

catalogação de obras literárias por meio da análise de livros infantis do acervo 1, categoria 

3 do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PBNE) de 2012. Tratava-se de pesquisa 

documental, com proposta inclusiva voltada para alunos dos anos iniciais, estimulando a 

reflexão sobre o uso da literatura infantil no ensino de matemática. 

Colins, Moraes e Machado Jr. (2019) apontaram como objetivo de sua 

pesquisa apresentar, descrever e discutir o ensino integrado de alfabetização matemática 

e linguística por meio da literatura infantil, fazendo uso de sequências de atividades. 
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Concluiu-se que é possível trabalhar a matemática de modo contextualizado e integrado 

à língua portuguesa. A amostra da pesquisa foram alunos selecionados de uma turma 

multisseriada.  

Montoito (2019) explorou as inter-relações possíveis entre matemática e 

literatura, empreendendo um mapeamento a partir da leitura de várias obras literárias. A 

pesquisa documental apresentou exemplos, dentre tantos possíveis, de obras literárias nas 

quais se evidenciam conhecimentos matemáticos. O inventário, com três categorias 

distintas, não se propunha a ser uma catalogação, com limites bem definidos.  

Kripka, Quadros, Oliveira e Ramos (2017) propuseram uma análise sobre o 

entendimento de professores de matemática, ciências e pedagogia acerca da função da 

linguagem no contexto de sala de aula, observando sua importância. A pesquisa foi de 

cunho qualitativo, por meio de questionários, tendo como público os professores. Os 

autores concluíram que a falta de reflexão quanto à função da linguagem na sala de aula 

faz com que os professores deixem de explorar a linguagem como ferramenta capaz de 

potencializar o desenvolvimento de competências. 

Embora não estivesse no intervalo da busca, considerou-se o artigo de Silva 

(2012) por abordar a literatura integrada aos múltiplos. O autor analisou a possibilidade 

de construção significativa do conceito de multiplicação tendo como base a literatura 

infantil. A fim de explorar conceitos matemáticos, foram propostas sequências de 

atividades interdisciplinares. A pesquisa qualitativa realizou-se na educação infantil e 

anos iniciais. Os sujeitos investigados atingiram um crescimento substancial quanto à 

capacidade de leitura e conceitualização matemática. 

Por fim, selecionou-se o artigo de Santos e Rodrigues (2019) por trazer uma 

pesquisa voltada ao cálculo multiplicativo com alunos do 3° ano. Tratava-se de uma 

proposta de ensino exploratório de matemática observando princípios aditivos e múltiplos 

por meio de sequência de atividades, com o intuito de compreender como os alunos 

desenvolvem a flexibilidade de cálculo multiplicativo, divisão e proporcionalidade. 

Percebeu-se a inexistência de paralelismo entre o desenvolvimento de estratégias 

multiplicativas em situações e a proporcionalidade. 

Após o levantamento de artigos e dissertações atuais contendo assuntos que 

tangenciam a presente pesquisa, procedeu-se à leitura e análise dos textos, destacando-se 

pontos como proposta, amostra, recurso, pesquisa e resultado. Com o objetivo de 
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sintetizar as buscas de forma abrangente, criou-se um quadro sinóptico, contendo pontos 

de convergência e divergência entre as pesquisas.  

O quadro sinóptico (Quadro 4) apresenta as teses, dissertações e artigos 

consultados sobre “literatura e matemática”, “multiplicação” e “campo multiplicativo”. 

 

Quadro 4: Quadro sinóptico das pesquisas relacionadas 

Título Convergências  Divergências 

A literatura infantil em contexto de 

jardim de infância: um meio de potenciar 

aprendizagens matemáticas 

UMINHO – PT – 2016 

 

 

 

 

A maioria das pesquisas 

consultadas utilizou obras 

existentes. Nenhum 

pesquisador dessa relação foi 

autor de uma obra literária. 

 

 

 

A maioria das pesquisas teve 

como amostra alunos do 

ensino fundamental de 

escolas públicas. 

 

 

 

A maioria das pesquisas 

consultadas (69%) integra a 

literatura, a linguagem e a 

matemática fazendo uso de 

obras literárias existentes. 

 

 

 

Todas as pesquisas 

utilizaram a metodologia 

qualitativa. 

 

 

 

 

 

Alguns pesquisadores 

provavelmente desconhecem 

teóricos da aprendizagem, 

porque observou-se a falta de 

referenciais teóricos nos 

resumos das pesquisas. 

 

 

 

Os conceitos matemáticos 

ensinados diferem em sua 

maioria, principalmente 

quando se promove a 

integração entre literatura e 

matemática. Exemplos: 

construção do conceito de 

número, proporcionalidade e 

cálculo multiplicativo. 

 

 

 

A coleta de dados foi 

diferenciada: questionários, 

atividades realizadas em sala 

de aula e observações. 

 

 

 

Matemáticas presentes em livros de 

leitura: possibilidades para a educação 

infantil 

UFRGS – BR – 2016 

Conhecimentos de grandezas e medidas 

de professoras dos anos iniciais a partir 

da literatura 

UFES – BR – 2016  

A interlocução entre a literatura infantil e 

a educação matemática na construção 

lúdica dos conceitos matemáticos nos 

anos iniciais da educação básica 

UERJ – BR – 2017 

Restrições formais, “transcrição” 

concreta e algo mais no Oulipo e em “La 

Disparition”, de Georges Perec 

PUCRS – BR – 2015  

Literatura infantil e Matemática: a 

construção do conceito de número a 

partir da contação de histórias 

IFSul – BR – 2017 

Prática pedagógica integrada de 

alfabetização matemática e literatura 

infantil 

UFPA – BR – 2019    

Literatura infantil e a formação de 

conceitos matemáticos em crianças 

pequenas 

UFMT – BR – 2016 

Educação em ciências e matemática: a 

função da linguagem no contexto da sala 

de aula 

PUCRS – BR – 2017  

Literatura infantil como recurso 

metodológico para o ensino da 

matemática inclusiva 

Universidade de Grande Dourados – BR 

– 2018 
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Entre lugares: pequeno inventário 

inventado sobre matemática e literatura 

UNESP – BR – 2019  

 

 

A maioria dos pesquisadores 

utilizou sequências de 

atividades interdisciplinares 

para integrar as diferentes 

áreas do conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

Alguns pesquisadores 

apontaram dificuldades na 

execução dos seus 

planejamentos: receptividade 

da equipe diretiva, falta de 

recursos e concepções dos 

professores, não favoráveis a 

projetos inovadores. 

 

 

Algoritmos de multiplicação: uma 

experiência no ensino fundamental 

UnB – BR – 2016  

O desenvolvimento da flexibilidade do 

cálculo multiplicativo em alunos do 3.º 

ano 

ESEXL-PL – PT – 2019  

Gamificação no ensino de matemática: 

aprendizagem do campo multiplicativo 

UFAL – BR – 2019 

Investigando a aprendizagem de noções 

associadas ao campo multiplicativo: um 

estudo com alunos do 6° ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública de 

Ouro Preto (MG) 

UFOP – BR – 2016 

Avaliação formativa em educação 

matemática no contexto de jogos: a 

interação entre pares, a autorregulação 

das aprendizagens e a construção de 

conceitos 

UnB – BR – 2019 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

As considerações acima demonstram que alguns autores trabalham literatura 

e matemática de forma integrada, a fim de analisar pontos e conceitos e explorar 

sequências de atividades. Em uma das pesquisas, por exemplo, investigou-se a 

importância da linguagem no processo de aprendizagem. Outros autores fizeram um 

levantamento de obras de literatura infantil com o objetivo de catalogá-las e classificá-las 

segundo algum critério previamente estabelecido (como, por exemplo, a inclusão). Há 

ainda artigos que trabalham o desenvolvimento do cálculo multiplicativo e os campos 

conceituais, e sua seleção deveu-se à proximidade com o conteúdo matemático da 

presente pesquisa.  

Porém, de todas as pesquisas analisadas até o momento, inclusive as 

descartadas – as quais não estão citadas no quadro sinóptico –, nenhuma trouxe uma obra 

literária infantil inédita para ser analisada. Esse é um ponto em destaque desta pesquisa, 

que analisa a contribuição de uma obra de literatura infantil criada pela pesquisadora.  

Ao lecionar matemática, a pesquisadora teve a oportunidade de realizar um 

trabalho contínuo em suas turmas, acompanhando os mesmos alunos por volta de três 

anos consecutivos, do 5º ao 7º ano. Nesse período de atuação com o mesmo grupo de 
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alunos, além de se criar um excelente vínculo, desenvolveu-se uma série de projetos 

interdisciplinares trabalhando conceitos matemáticos por meio da escrita de histórias e da 

exploração do imaginário e criatividade dos discentes. Essa experiência se repetiu ao 

longo de treze anos com diferentes grupos de alunos, observando-se o quanto ferramentas 

de linguagem (leitura e escrita) podem enriquecer a prática docente. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo é uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva 

aplicada ao ensino. Segundo Gil (2019, p. 26), pesquisas exploratórias “têm como 

propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses”. Ainda segundo o autor, a abordagem descritiva tem 

como objetivo “a descrição das características de determinada população, fenômeno ou 

grupo” (GIL, 2019, p. 26). A metodologia é experimental, método este que, para Gil 

(2019, p. 30), “consiste essencialmente em determinar um objeto de estudo, selecionar 

variáveis capazes de influenciar e definir formas de controle e de observação dos efeitos 

que a variável produz no objeto”. Conforme o autor, será “um plano de variável única” 

(GIL, 2019, p. 30).  

A amostra é composta por 57 sujeitos participantes: duas turmas de alunos de 

5° ano do ensino fundamental (com 28 alunos em cada uma delas) e a professora titular 

(que acompanhou o trabalho desenvolvido pela pesquisadora nas duas turmas). A 

pesquisa se realizou em uma escola pública da rede municipal de Guaíba e a escolha da 

amostra se deu pela acessibilidade da pesquisadora enquanto funcionária. As turmas 

foram atendidas pela pesquisadora no período de abril a junho de 2021. Em ambas as 

turmas, aplicaram-se questionários com questões abertas e fechadas para alunos, 

entrevistas com a professora, entrevista com os alunos e observações. Porém, somente na 

turma experimental houve uso da literatura e um trabalho diferenciado; na turma controle, 

o mesmo conteúdo foi tratado sem integração com a literatura. Por intermédio dessa 

metodologia, busca-se responder ao problema da pesquisa: de que forma a obra literária 

pode contribuir para a introdução de múltiplos? 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

1. Área de conhecimento: Ciências exatas e da terra. 

2. Finalidade: Aplicada ao ensino. 

3. Propósitos gerais: Exploratória e descritiva.  
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4. Método: Experimental.  

 

3.2 AMOSTRA 

 

A amostra é composta por 57 sujeitos participantes, sendo duas turmas de 

alunos de 5° ano do ensino fundamental (com 28 alunos em cada uma delas) e uma 

professora.  

 

3.3 JUSTIFICATIVA DA AMOSTRA 

 

A escolha da amostra se deu pela acessibilidade, uma vez que a pesquisadora 

desenvolve atividades de supervisão dos anos iniciais na escola. Trata-se da maior escola 

da rede municipal de ensino de Guaíba, RS, composta por aproximadamente 1.600 alunos 

nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). 

 

3.4 INSTRUMENTOS 

 

Foram aplicados questionários com questões abertas e fechadas para alunos, 

com o objetivo de obter informações sobre o seu gosto em relação à literatura, verificar 

se já participaram de uma proposta similar e diagnosticar as operações matemáticas 

básicas de preferência dos discentes. Realizaram-se ainda entrevistas com a professora, 

observações e grupo focal com os alunos, bem como o acompanhamento das atividades 

propostas, aproveitamento dos alunos e análise das atividades realizadas. Nos apêndices, 

constam o modelo da entrevista com a professora (Apêndice A) e o modelo do 

questionário diagnóstico aplicado aos alunos (Apêndice B).  

As atividades desenvolvidas estão descritas no item 3.5 – Procedimentos para 

a aplicação da obra literária. Elas incluem contação e leitura individual da obra literária, 

produção de releituras, questões de análise, elaboração de gráficos, dentre outros 



51 
 

procedimentos, conforme Apêndice C. No Apêndice D apresenta-se uma proposta de 

atividade inicial. 

 

 

3.5 PROCEDIMENTOS PARA A APLICAÇÃO DA OBRA LITERÁRIA 

  

Nos itens abaixo, segue um breve roteiro do trabalho aplicado nos grupos 

experimental e controle no período de junho a julho de 2021. O sequenciamento 

demonstra o aumento no grau de complexidade, com o intuito de proporcionar a 

exploração de ideias e a construção de hipóteses pelos alunos.  

 

 

3.5.1 Grupo experimental 

 

1⁰ - Atividade realizada individualmente – “Julgando o livro pela capa”; 

2⁰ - Contação da história pela pesquisadora; 

3⁰ - Leitura individual do livro pelos alunos. Releitura da obra pelos alunos por meio de 

produções textuais e desenhos; 

4⁰ - Apresentação das releituras feitas pelos alunos;  

5° - Realização de enquete com os alunos para expressarem sua opinião sobre as 

releituras. Confecção de gráfico com o resultado da enquete e elaboração de questões de 

análise; 

6⁰ - Gráfico com a opinião dos alunos sobre as releituras apresentadas para apreciação e 

interpretação por meio de perguntas exploratórias; 

7⁰ - Interpretação matemática do livro – Parte 1: Resolução de desafios baseados na 

história, introduzindo noções básicas iniciais de múltiplos.  

8° - Interpretação matemática do livro – Parte 2: Atividades envolvendo os princípios 

discutidos e noções de divisores; 

9⁰ - Interpretação matemática do livro – Parte 3: Resolução de desafios oriundos da 

história, noções de múltiplo comum.  

10⁰ - Atividade avaliativa sobre múltiplos, envolvendo os princípios abordados; 

11° - Jogo proposto por Grossi (1986). 
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3.5.2 Grupo controle 

 

1⁰ - Introdução aos múltiplos e atividades – Parte 1; 

2⁰ - Atividades sobre múltiplos - Parte 2; 

3⁰ - Atividade avaliativa sobre múltiplos;  

4⁰ - Jogo proposto por Grossi (1986). 

 

 

3.6 RECURSOS 

 

Os recursos necessários para esta pesquisa se dividem em recursos materiais, 

financeiros e humanos, conforme descrito nos itens 3.6.1 e 3.6.2. 

 

3.6.1 Recursos materiais e financeiros 

 

Os recursos materiais necessários para esta pesquisa foram: folhas de ofício, 

cartucho de impressora/jato de tinta, cartucho de impressora/toner, serviços telefônicos 

com internet e serviço de edição, registro e publicação da obra literária. Os custos são 

especificados no Quadro 5. 

 

 

Quadro 5 – Descrição de custos 

 

 

Discriminação Qtd. Valor em reais 

Folhas de ofício 1500 60,00 

Cartucho de impressora/jato de 

tinta 

1 230,00 

Cartucho de impressora/toner 1 60,00 

Serviços telefônicos com internet 3 meses 570,00 

Serviço de ilustração 2 meses 2200,00 
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Serviço de edição, registro e 

publicação da obra literária 

100 livros 2700,00 

Total --- 5820,00 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

Os recursos financeiros foram subsidiados pela pesquisadora. Escolheu-se 

uma editora local (Editora Palavreado) a fim de valorizar o comércio e a economia da 

cidade. A editora selecionada publica e-books e livros impressos e dá total liberdade para 

disponibilizar futuramente o e-book em repositórios. 

 

3.6.2 Recursos humanos 

 

Os recursos humanos são compostos pela pesquisadora e sua orientadora. A 

pesquisadora foi responsável pela elaboração do projeto, bem como pela aplicação dos 

questionários, intervenções, entrevistas, observações, análise dos dados e escrita da 

dissertação. A professora orientadora foi responsável por orientar a realização de toda a 

estrutura da pesquisa, bem como acompanhar a elaboração dos materiais, sugerir 

melhorias, realizar correções e supervisionar as práticas. 

 

 

 

3.7 CRONOGRAMA DAS AÇÕES DA PESQUISA 

 

O cronograma das ações da pesquisa está dividido em dois anos, 2020 e 2021, 

contendo a especificação das etapas. Em cada ano, o número corresponde ao mês; por 

exemplo, o número 8 é o oitavo mês do ano, agosto. O cronograma está detalhado no 

Quadro 6. 

 

 

Quadro 6 – Cronograma das ações da pesquisa1 

 

 
1 Pesquisa de n° 41836821.2.0000.8091 aprovada pelo CEP, via Plataforma Brasil. 
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Fonte: A pesquisadora/2021 

 

 

 

 2020 2021 

DESCRIÇÃO/DATAS (MESES) 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboração do projeto de pesquisa;   X X X X X         
  

Submissão do projeto ao Comitê de Ética da 

UERGS; 
    X X X         

  

Confecção do produto: uma obra literária; X X X X X X X X        
  

Ilustração da obra literária      X X X        
  

Levantamento bibliográfico para o Marco 

Teórico; 
X X X X X X X X X X X X    

  

Confecção da sequência didática: exercícios 

práticos de fixação para a turma 

experimental; 

    X X X         

  

Reunião com os pais, com o objetivo de 

apresentar a proposta de introdução de 

conteúdos matemáticos (múltiplos) por meio 

de uma obra literária; 

         X      

  

Primeira entrevista com a professora das 

duas turmas; 
         X      

  

Aplicação do questionário diagnóstico, 

conforme Apêndice B, nas duas turmas;  
         X      

  

Elaboração dos formulários de avaliação de 

aprendizagem dos alunos das duas turmas, 

conforme item 3.4 – Instrumentos, Capítulo 

Metodologia. 

       X X       

  

Aplicação da obra literária na turma 

experimental, conforme item 3.5 - 

Procedimentos para a aplicação da obra 

literária. 

         X X X    

  

Segunda entrevista com a professora das 

duas turmas. 
              X 

  

Realização do grupo focal com as duas 

turmas. 
           X    

  

Análise quantitativa e qualitativa dos dados 

coletados nas duas turmas. 
           X X X X 

  

Conclusão e Considerações finais.               X 
  

Revisão geral e redação final da dissertação.           X X X X X 
  

Correções, formatação final e entrega da 

dissertação. 
           X X X X X X 

Defesa da dissertação.                
 

X 

Elaboração de um artigo sobre o tema da 

dissertação e encaminhamento para 

publicação. 

            X X X 
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3.8 DESENHO DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

3.9 PRODUTO EDUCACIONAL  

   

O produto educacional desta dissertação de mestrado profissional é uma obra 

literária (Anexo 4). A história que compõe o livro é resultado de anos de trabalho 

construindo a narrativa em sala de aula com alunos, a fim de desenvolver um conteúdo 

interessante para trabalhar a matemática de forma diferenciada, explorando o imaginário 

por meio da contextualização. O livro foi produzido em colaboração com a Editora 

Palavreado, com ilustrações do artista plástico Felipe Tognoli.  

Título: O Coelho Mutante Wilbor 

Tipo de produto: Material didático/instrucional – Livro impresso e e-book. 

Descrição do produto: Literatura infanto-juvenil que explora diversos 

assuntos, entre eles a introdução de múltiplos, um dos conteúdos do ensino da matemática. 

                                                   

                                               
                                                

                                                

          
TEMA

OBJETIVOS

PROBLEMA

JUSTIFICATIVAS

             
REFLETINDO SOBRE A ESCOLA CONTEMPORÂNEA

TEORIAS DE APRENDI AGEM: APRENDI AGEM SIGNIFICATIVA

A MATEMÁTICA E A LITERATURA

TESE, DISSERTAÇ ES E ARTIGOS SOBRE O TEMA 

M LTIPLOS

PRODUTO EDUCACIONAL

           
TIPO DE PESQUISA

AMOSTRA

INSTRUMENTOS

CRONOGRAMA

PRODUTO EDUCACIONAL
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Objetivo: Trabalhar a matemática de forma interdisciplinar, oportunizando 

aos professores de matemática e outras áreas um material a mais para exploração. 

Público-alvo: Professores e alunos do ensino fundamental. 

Nível de escolaridade: Ensino fundamental, 5° ano. 

Carga-horária: 22 horas e 30 minutos 

Abrangência: Nacional 

Licença: ISBN 978-65-87344-08-9 

Disponibilidade/publicação: Estará disponível em repositório (livro virtual), 

biblioteca da Uergs (livro físico), editora para venda. 

Certificado (se tiver): --//-- 

Dinâmica de aplicação: Intervenção em salas de aula por meio de uma 

sequência de atividades. 

Replicabilidade: Ensino básico. 

Na contracapa do livro se encontra o endereço de um site no qual os 

professores poderão ter acesso às atividades sobre a interpretação matemática do livro. 
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4         ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a análise dos instrumentos 

aplicados: entrevista com a professora titular (Apêndice A e Anexo 3), questionário para 

os alunos (Apêndice B), as atividades desenvolvidas de forma on-line para as turmas 

experimental e de controle (Apêndices C e D), observações dos momentos síncronos e o 

grupo focal (Apêndice H) com os alunos. Todas as atividades foram realizadas on-line, 

respeitando as normas da escola no período pandêmico.  

Os dados também são comentados à luz dos autores citados no Marco 

Teórico. 

Procurou-se aplicar a pesquisa respeitando o cronograma apresentado. O 

envolvimento com os sujeitos participantes se deu desde o início de junho e seguiu até a 

conclusão, em julho de 2021. A aplicação do questionário para os alunos, entrevista com 

a professora, as intervenções com as turmas e o grupo focal foram realizados nas duas 

turmas num período de quatro semanas.  

Sobre a quantidade de materiais propostos para a turma experimental, 

segundo Smole, Cândido e Stancanelli (1995, p. 29), “É importante lembrar que antes de 

cada atividade deve haver um contato grande da criança com a história e que as atividades 

não devem ser realizadas todas de uma única vez”. 

Tendo em vista o momento pandêmico de COVID-19, dos 28 alunos citados 

por turma, considerando as transferências que ocorreram durante esse período, havia uma 

média de 27 alunos em cada sala de aula.  

Todo o trabalho foi realizado de forma remota, dividido em momentos 

síncronos e assíncronos. Nesse modelo de trabalho, a acessibilidade se reduziu 

consideravelmente por inúmeros fatores; dentre eles, a falta de acesso à internet e a 

aparelhos tecnológicos por parte dos alunos e seus familiares. Sendo assim, para os 

momentos síncronos nas turmas controle e experimental, a média de participação geral 

das turmas ficou em 9,3 alunos por aula. As aulas síncronas em ambas as turmas foram 

gravadas, e os links dessas gravações se encontram nos Anexos 15 e 16. 

Respeitou-se o modelo utilizado pela escola para a realização das 

intervenções e aplicações dos instrumentos. Nas quatro semanas, os momentos 
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assíncronos sempre aconteceram; porém, os momentos síncronos foram distribuídos da 

seguinte forma: três semanas com o professor titular realizando duas aulas (uma voltada 

à língua portuguesa e outra à matemática) e uma semana destinada aos professores das 

disciplinas complementares de Educação Física, Arte e Literatura. 

As intervenções e aplicações dos instrumentos de forma síncrona na turma 

experimental ocorreram duas vezes por semana, ocupando os momentos de língua 

portuguesa e matemática sempre às terças-feiras e sextas-feiras pela manhã, durante 90 

minutos, via plataforma Google Meet. As atividades assíncronas complementares foram 

postadas duas vezes por semana via portal educacional EducarWeb, adotado pela rede de 

ensino em que a unidade de ensino está inserida. 

Na turma controle, as intervenções síncronas ocorreram uma vez por semana, 

sempre às sextas-feiras, utilizando o momento de matemática na parte da tarde, durante 

90 minutos, via plataforma Google Meet. As atividades assíncronas complementares 

foram postadas uma vez por semana via portal educacional EducarWeb, utilizado pela 

rede de municipal de ensino. 

O material apresentado a seguir ficou denso, tendo em vista o modelo de 

trabalho disponível para a aplicação da pesquisa, o sistema remoto de ensino. Os materiais 

ofertados de modo assíncrono e síncrono exigiram muito tempo de análise e cuidado nas 

descrições em ambas as turmas, buscando captar as percepções dos alunos por meio de 

aulas on-line gravadas e atividades disponibilizadas por meios diversos.  

 

 

4.1 ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

 

Realizou-se uma entrevista com a professora titular (Anexo 3) das turmas. 

Cabe ressaltar que essa mesma profissional atendia as duas turmas, experimental e 

controle, em turnos diferentes na mesma escola. A entrevista aconteceu no dia 27 de maio 

de 2021, via Google Meet, e foi gravada, com o consentimento da professora, para a 

transcrição de trechos (link da gravação disponível no Anexo 28). Com formação em 

Pedagogia, Especialização em Administração, Supervisão, Orientação Escolar e 
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Especialização em Alfabetização e Letramento, a professora cursava, no momento da 

pesquisa, a segunda licenciatura em Letras/Inglês.  

Docente há dez anos e atuando há dois na rede municipal de Guaíba, relatou 

utilizar a literatura por meio de textos inseridos em seu planejamento semanal, gostando 

de trabalhar de forma interdisciplinar com geografia, ciências, língua portuguesa e 

história. Embora tenha desenvolvido planejamentos abrangendo diferentes áreas, nunca 

utilizou literatura para trabalhar algo específico em matemática; apenas a matemática 

inserida em algo abordado pela literatura, como gráficos e unidades de medidas. 

 

4.2 APLICAÇÃO: TURMA EXPERIMENTAL 

  

Durante quatro semanas foram realizados o questionário inicial, intervenções 

síncronas e assíncronas por meio de uma sequência de atividades e o grupo focal ao fim 

do trabalho. Tendo em vista que o planejamento realizado nessa turma envolveu literatura 

e matemática, duas aulas síncronas aconteceram semanalmente. As aulas assíncronas 

também foram ofertadas duas vezes na semana, sempre antecedendo o momento 

síncrono. 

 A turma experimental era composta por 27 alunos, todos com a faixa etária 

média de dez anos de idade. No sistema remoto de ensino, obteve-se uma participação de 

quinze alunos ao longo do período e uma participação média de 10,5 alunos por aula. 

Conforme se destaca no informativo trimestral do Portal EducarWeb (Anexo 17), dos 27 

alunos relacionados apenas 21 estavam ativos no sistema; desta forma, atingiu-se uma 

participação de 71,43% dos alunos da turma. O turno de aula desses alunos ocorria pela 

manhã. 

 

4.2.1 Questionário Inicial 

 

Antes de dar início à prática com a turma experimental, realizou-se um 

questionário com a turma (Apêndice B) via Google Formulários. Esse questionário foi 

disponibilizado aos alunos via portal educacional EducarWeb e grupo de WhatsApp da 
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turma. O instrumento possuía doze questões, sendo cinco abertas, uma escalar e seis 

fechadas. Dos 26 alunos, onze responderam, representando um percentual amostral de 

42,3%. É importante ressaltar que, no sistema remoto emergencial, cerca de 22 desses 26 

alunos mantiveram algum tipo de contato com a professora titular e a escola. 

Inicialmente, perguntou-se nome, idade e se haviam assistido ao vídeo 

sugerido. Esses itens iniciais foram inseridos apenas para controle de participação e 

contextualização. O vídeo apresentava uma obra literária, para que os discentes não 

pensassem que a referência era a livros didáticos. 

As questões elaboradas foram testadas em outra turma de mesma faixa etária, 

com discussão das percepções dos discentes em relação ao entendimento das perguntas e 

posterior correção. O objetivo desse instrumento inicial era avaliar o interesse dos alunos 

em relação à literatura e à matemática. 

Na primeira pergunta (Você gosta de ler livros?), observa-se, na Figura 1, que 

a maioria dos alunos gostava de ler pouco. 

 

Figura 1: Você gosta de ler livros? 

 

Fonte: A pesquisadora /2021 

 

No segundo item, pediu-se que os alunos explicassem o item anterior. A 

maioria associou a leitura à imaginação, diversão, aprendizagens e conhecer novos 

lugares, conforme algumas frases selecionadas descrevem: “Porque posso usar a 

imaginação. E eu me divirto muito lendo”; “Eu gosto de ler por que além de ser divertido 

eu aprendo palavras novas e muito mais coisas só com um livro. Outro motivo para eu 
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gostar de ler é que eu posso imaginar a história do jeito que eu acho que é do meu jeito”; 

“Eu gosto de ler por que eu consegui viajar por todo mundo só numa página”. Um aluno 

citou que gostava de ler pelos desenhos: “Eu gosto por conta dos desenhos”; e outro 

justificou por que não gostava: “Eu n gosto pq n è uma coisa q me interessa”. 

Na terceira questão, “Você já trabalhou com livros de histórias, na escola?”, 

procurou-se observar o quanto os livros estavam presentes na vida escolar desses alunos. 

Mais de 90% dos discentes afirmaram ter trabalhado com livros na escola, conforme a 

Figura 2: 

 

Figura 2: Você já trabalhou com livros de histórias, na escola? 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

Na quarta questão, pediu-se que dissessem quando a pergunta anterior 

aconteceu. Interessante ressaltar que, se esse trabalho realizado anteriormente com 

literatura fosse significativo, certamente estaria na lembrança dos discentes. Quatro 

desses alunos afirmaram não se lembrar, conforme um deles citou: “Já trabalhei na 

escola, mais não me lembro que ano ou quanto foi”; Dois afirmaram ser em 2020; outro, 

no 3° ano; e um disse que “Na maioria das vezes, foi nas aulas de literatura”. Esses 

comentários por parte da amostra realizada apontam uma divergência entre a fala da 

professora titular, que afirmava utilizar sempre em seu planejamento a literatura, e a 

percepção dos alunos, que não citaram nenhum trabalho atual quanto a isso. 

No quinto item, para reforçar ainda a pergunta 3, também perguntou-se “Qual 

foi o livro e sobre o que falava?”. Destes, cinco disseram não lembrar, e um ainda frisou: 



62 
 

“Q eu me lembre nunca trabalhei com livros de histórias na escola”; três deles se 

lembraram dos livros: “Sim pedro o medroso, que pedro tinha que enfrentar o seu medo”, 

“Recentemente eu me lembro do livro: A pílula falante. Autor Monteiro Lobato” e 

“Água”; e dois alunos citaram uma atividade de releitura: “Bom não me lembro direito 

do nome dos livros mas acho que no ano passado fiz uma releitura de um livro chamado 

uma princesa diferente” e “A gente tinha um livro de referência que a prof deu Hugo o 

Monstro e a gente tinha que fazer uma releitura daí eu fiz o Bicho papão devorador de 

coração...” 

Na sexta pergunta, “Você gosta de realizar atividades com livros?”, os alunos 

em sua maioria afirmaram gostar pouco de realizar atividades com livros, o que chamou 

atenção para a futura receptividade da turma experimental em relação ao trabalho de 

matemática fazendo uso de uma obra literária. A Figura 3 mostra: 

 

Figura 3: Você gosta de realizar atividades com livros? 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

No item 7 do questionário, solicitou-se que justificassem por que gostam ou 

por que não gostam de trabalhar com livros. Grande parte dos alunos justificou gostar de 

trabalhar com os livros; destacamos alguns: “Sim porque os livros são ilustrados e temos 

que ler pra entender...quase como um filme legendado pela gente mesmo...”, “As vezes 

fica mais fácil de entender as histórias, principalmente quando tem ilustrações” e “Eu 

gosto de fazer atividades com livro pq acho interessante e eu me interesso mais pelas att 

nos livros”. Três alunos destacaram não gostar muito, justificando que: “E q cm eu gosto 
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mais de matemática n gosto muito de livro”, “Não gosto muito por que as vezes tem que 

fazer resumo ou responder perguntas e isso não e muito legal” e “Tem alguns textos que 

sao muito grande”. Os pontos negativos apresentados chamaram a atenção quanto ao tipo 

de atividades vinculadas aos livros. Nesse sentido, elencar propostas diferentes de 

trabalho é uma alternativa viável ao planejamento, diversificando e proporcionando aos 

discentes outras práticas. 

A questão 8 perguntava: “Numa escala de 1 a 5, onde 1 representa pouco 

interesse e 5 muito interesse, qual o seu nível de interesse por histórias contidas em 

livros?”. Conforme se pode observar na Figura 4, a maioria escolheu entre 3 e 4.  

 

Figura 4: Numa escala de 1 a 5, onde 1 representa pouco interesse e 5 muito 

interesse, qual o seu nível de interesse por histórias contidas em livros? 

 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

No item 9, “Você já trabalhou com livros de histórias nas aulas de 

matemática?”, apenas a menor parte respondeu que havia trabalhado. Logo, a proposta de 

trabalhar a matemática por meio da literatura seria algo novo para a maioria, conforme 

ilustra a Figura 5: 
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Figura 5: Você já trabalhou com livros de histórias nas aulas de 

matemática? 

 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

Na pergunta 10 do questionário, solicitou-se que, se já tivessem trabalhado 

com livros de histórias nas aulas de matemática, escrevessem sobre a história. Dos onze 

alunos, nove afirmaram não lembrar. Um aluno fez referência ao uso de livro didático nas 

aulas de matemática: “Não trabalhei com livros de histórias nas aulas de matemáticas 

eu só trabalhei com livros de matemática”. Outro aluno associou o termo histórias aos 

problemas matemáticos: “Eu gosto muito de matematica e historia pequenas nao muito 

grande”. 

No item 11, perguntou-se: “Em matemática, quais operações você tem mais 

facilidade em resolver? (Você pode marcar mais de uma opção de resposta)”. Observou-

se que a operação na qual eles apresentavam mais facilidade era a adição, dando indícios 

de que, ao trabalhar as noções de múltiplos envolvidas na história da obra literária, os 

alunos provavelmente utilizariam princípios aditivos. A operação em que apresentavam 

menos facilidade era a divisão, como apontado na Figura 6: 

 

Figura 6: Em matemática, quais operações você tem mais facilidade em 

resolver? (Você pode marcar mais de uma opção de resposta) 
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Fonte: A pesquisadora/2021 

 

Por fim, na pergunta 12 questionou-se: “Como você gostaria de estudar a 

matemática, na sala de aula e em casa?”. Nesse item, eles poderiam escolher múltiplas 

alternativas, e a opção mais votada foi “jogos”, seguida de “operações matemáticas”, 

conforme demonstra a Figura 7.  

 

Figura 7: Como você gostaria de estudar a matemática, na sala de aula e 

em casa? (VOCÊ PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO) 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 
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As duas opções mais votadas remetem a duas situações distintas, aqueles 

que queriam ter diversão e aprendizagem e os que preferiam se manter realizando o 

básico, as operações matemáticas. É importante observar que a alternativa menos votada 

foi a de “aprender matemática por meio de histórias”, o que causou um certo 

desconforto, pois a proposta estaria lidando com algo que não era tão atrativo aos 

discentes. No entanto, conforme apresentado no item 4.2.2, ao pedir a opinião da turma 

sobre a capa do livro e que eles explicassem, notou-se o envolvimento de todos, 

envolvimento este que seguiu nos relatos sobre como imaginavam o protagonista e a 

história.  

Esse questionário inicial serviu de parâmetro para conhecer um pouco da 

realidade deste grupo, bem como suas preferências e dificuldades nas áreas de literatura 

e matemática. 

 

4.2.2 Atividade “Julgando o livro pela capa”  

 

A prática com a turma experimental teve início em um momento assíncrono 

por meio da atividade que consta no Apêndice D – Parte I. A mesma foi enviada em 

documento em PDF via portal educacional EducarWeb, juntamente com um link de 

formulário para preenchimento. Desta forma, o aluno poderia optar pela forma de 

realização da atividade, copiando em seu caderno (Anexo 6), imprimindo e respondendo 

(Anexo 5) ou simplesmente acessando o formulário on-line. Doze alunos retornaram, 

quatro via Google Formulários e oito pelo portal EducarWeb.  

O objetivo dessa proposta inicial era chamar a atenção da turma para o livro 

que seria trabalhado. Segundo Smole, Cândido e Stancanelli (1995, p. 23), “é 

fundamental que os alunos conheçam a história e se interessem por ela. Os alunos 

precisam ter direito à recreação, ao prazer da leitura gratuita”. 

Como forma de provocação, realizou-se uma enquete para observar aspectos 

importantes sobre a preferência dos alunos em relação às obras literárias. 

O questionário se iniciou com a seguinte questão: “Você já ouviu a expressão: 

‘julgar o livro pela capa’?”. Das respostas, 67% foram positivas, afirmando conhecer essa 

expressão. Ao pedir que a explicassem, a maioria trouxe exemplos. Apenas 33% 
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responderam que não conheciam a expressão, e apenas um respondeu que “não ouviu 

falar”.  

Ao questionar “Para você, julgar é algo bom? Explique.”, 22% dos alunos 

afirmaram que dependia da situação, 11% afirmaram que em alguns casos é bom e o 

restante classificou como algo negativo.  

Na sequência, perguntou-se: “Ao escolher um livro para ler, a capa é 

importante é importante para você?” e, conforme observamos na Figura 8, a maioria 

considera a capa pouco ou nada importante. 

 

Figura 8: Ao escolher um livro para ler, a capa é importante para você? 

 

Fonte: A pesquisadora/2021  

 

Posteriormente, indagou-se: “Ao escolher um livro para ler, o que é mais 

importante para você?”. A Figura 9 aponta que, para a maioria deste grupo, o conteúdo é 

o mais importante; as ilustrações não obtiveram nenhuma escolha. 
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Figura 9: Ao escolher um livro para ler, o que é mais importante para você? 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

Ao apresentar a imagem da capa do livro O Coelho Mutante Wilbor e pedir 

que respondessem: “Ao olhar essa capa, esse livro lhe parece interessante?”, a maioria 

dos discentes respondeu que a capa era interessante, como demonstra a Figura 10:  

 

Figura 10: Ao olhar essa capa, esse livro lhe parece interessante? 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 
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Na sequência, ao pedir que explicassem a resposta, 56% dos alunos utilizaram 

argumentos contendo o termo “interessante”, como por exemplo: “A capa parece 

interessante por que o coelho tem orelhas gigantes e me faz querer ler o livro para saber 

o motivo das orelhas grandes do coelho”. Outros explicaram: “ele era muito 

importante”; “Porque imaginei uma história ia ser bem criativa”; “Porque gosto de 

coelho e eu achei legal o título” e “Parece ser um livro legal”. Com essa questão, notou-

se que apesar da maioria da turma julgar que o conteúdo é o mais importante, a capa 

despertou interesse.  

Posteriormente, solicitou-se que a turma descrevesse como imaginava esse 

coelho mutante. Os estudantes descreveram: “Muito interessante”; “Pequeno, fofinho e 

engraçado”; “Um coelho grande, com pelo branco, orelhas grandes e principalmente 

bem corajoso”; “Não sei”; “Um coelho diferente, fofinho com orelhas grandes e com 

uma genética diferente como esses de laboratório”; “Bem pequeno com orelhas gigante 

e as patas também”; “Eu imagino um coelho mutante com as orelhas enormes com as 

patas da frente pequenas e as de tras maior que o normal e um jeito de andar”; “Cinza 

com orelhas cor de rosa por dentro e olhos castanhos e muito inteligente” e “Ele era 

verde com braço grande e as pernas também e malvado”. Percebe-se o quanto indagar 

sobre o personagem de maneira prévia estimulou o imaginário. 

Por fim, os alunos foram instados a descrever como imaginavam a história, 

respondendo: “imagino essa história muito importante”; “Wilbor vivia sozinho porque 

os outros coelho não gostavam dele dai o tempo foi passando e os coelho começaram 

agosta dele”; “Eu imaginava um coelho mutante dentro de uma caverna misteriosa cheia 

de pedras e objetos a serem alcançados”; “Um coelho que foi roubado por humanos 

para ser feito em testes de produtos para beleza”; “Eu imagino um coelho fofo mais 

muito inteligente”; “Eu imagino essa história com um coelho mutante que fugiu de uma 

laboratório”; “Com cinentista que deixaram um frasco aberto e dai o coelho tropeço 

lá”; “Com uma aventura muito legal” e “Um coelho veio de uma astro nave por que os 

alimentos transformaram ele assim”. Ao descrever o que imaginavam quanto à história, 

a criatividade fluiu. Destaca-se, ainda o envolvimento prévio, principalmente com o 

protagonista. 
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4.2.3 Livro: O Coelho Mutante Wilbor  

 

O primeiro momento síncrono via Google Meet contou com a participação de 

doze alunos. Retomaram-se as questões abordadas no questionário e realizou-se a 

contação da história do livro O Coelho Mutante Wilbor, o produto educacional 

desenvolvido nesta pesquisa. A versão apresentada aos alunos é a que está no prelo2 pela 

Editora Palavreado3, muito similar ao Anexo 2, porém com ilustrações de Felipe Tognoli4 

(Anexo 4). 

Antes de iniciar a contação da história, foram retomadas as questões 

apresentadas na atividade assíncrona “Julgando o livro pela capa”, enviada via portal 

(descrita no item 4.2.2).  

A contação da história foi gravada e, posteriormente, compartilhada no grupo 

de WhatsApp da turma para os alunos que não tiveram acesso ao momento síncrono. 

Durante a contação, compartilhou-se a tela com as imagens do livro simultaneamente com 

a narrativa. Os alunos ouviram atentamente a história, sem interrupções, demostrando 

interesse e envolvimento. Ao final, fizeram considerações sobre as suas impressões, 

conforme descreveu um aluno no chat: “Eu Achei Maravilhosa, Ri muito na parte da 

Expressão "Coração Saltar Pela Boca” e Fiquei Nervoso na parte que os Cientistas 

estavam com o coelho, Ainda mais quando ele Estava na ilha por muito tempo ainda”. 

Algumas perguntas foram enviadas via portal educacional EducarWeb para 

que a turma respondesse sobre a história contada. Nessa enquete, obtiveram-se treze 

retornos (nove alunos via formulário e quatro via portal). 

Na primeira pergunta, “Você gostou da história contada? Por quê?”, todos os 

alunos responderam positivamente, porque era uma história criativa, interessante, com 

um personagem determinado. Segundo um aluno: “Sim, porque me senti preso na 

história, fiquei ansioso para saber se o coelho ia conseguir para o mundo dos humanos”. 

O segundo item era “Se você pudesse mudar o título da história, que título 

você daria?”. Das treze respostas obtidas, um aluno não soube opinar, três mantiveram 

 
2 Livro finalizado na editora, aguardando a defesa da dissertação para a publicação. 
3 Editora local do município escolhida para a produção e publicação do livro. 
4 Artista plástico contratado pela Editora Palavreado para a realização ilustração do livro. 
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títulos similares ao original e os nove restantes usaram títulos diferentes, como: “Wilbor 

o Coelho de Dois Corações”. 

À pergunta “Você gostou do final da história? Por quê?”, todos os alunos 

responderam que sim. Os argumentos foram diferentes, destacando-se: “Sim, porque no 

final ele conseguiu alcançar seu objetivo”; “Sim, eu gostei porque me deu bastante 

emoção quando o wilbor ‘Morreu’ e depois descobrir que ele estava vivo foi um alivio”; 

“Eu gostei do final da história ,por que no final o WILBOR conseguiu conhecer a cidade, 

depois de tanto esforço”.  

A atividade se encerrou com uma proposta: “Agora é a sua vez! Releia o livro, 

preste atenção nos detalhes da história e construa a sua releitura no seu caderno. Ok?”. 

Conforme mostra a Figura 11, os alunos sinalizaram a confecção da releitura apontando 

como a fariam. 

 

Figura 11: Agora é a sua vez! Releia o livro, preste atenção nos detalhes da 

história e construa a sua releitura no seu caderno. Ok? 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

  

A observação do envolvimento e do retorno positivo dos alunos motivou a 

seguir com o trabalho, desconstruindo o receio gerado no questionário inicial (pergunta 

12, Figura 7). Segundo Amarilha (2013, p. 37), a leitura de histórias em voz alta aglutina 

experiências: 
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Experiência simbólica – pela leitura de literatura o leitor aprende a lidar com a 

representação pela palavra e pela ficção;  

Experiência social – a literatura muda a rotina da escola, melhora seu ambiente, 

muda a relação com a palavra – veículo de interação – e a sonoridade – que 

valoriza a oralidade a partir do texto; muda a relação com o livro porque 

promove a inserção social do leitor com sua cultura, seus valores e daqueles 

do seu meio; 

Experiência educativa – a interação com o texto e o apoio do professor ou dos 

pares contribui para que ocorra a aprendizagem, ou seja a mudança de atitude 

diante da leitura de ficção. 

 

Disponibilizou-se via portal e grupo de WhatsApp da turma o e-book, para 

que os alunos tivessem acesso ao conteúdo do livro na íntegra, juntamente com o link da 

gravação da contação. 

 

 

4.2.4 Releituras 

 

A próxima etapa foi a produção das releituras. Conforme Smole, Cândido e 

Stancanelli (1995, p. 120-121), 

 

Em alguns momentos do trabalho, sugerimos que as crianças produzam seus 

próprios livros. Fizemos isso por acreditar que escrever histórias que envolvem 

noções matemáticas é uma forma de o aluno expressar as noções das quais se 

apropriou e, ao mesmo tempo, refletir mais sobre elas. Se considerarmos, 

ainda, que a escrita tem a função de registrar, fixar e arquivar a oralidade, 

veremos mais uma justificativa para que as crianças produzam seus próprios 

livros de “histórias matemáticas”: registrar algumas das discussões realizadas 

pela classe enquanto trabalham a história. 

 

Os alunos tiveram alguns dias para confecção das releituras, com a opção de 

colocar suas produções via EducarWeb e/ou apresentar na aula síncrona. Obteve-se a 

participação de doze alunos nessa proposta, sendo nove retornos via plataforma e três 

retornos síncronos. A maioria dos alunos que disponibilizaram o texto via EducarWeb 

também realizou contações orais durante o momento síncrono.  

As releituras chamaram a atenção pela criatividade das histórias. Os alunos 

demonstraram interesse e motivação para a realização das tarefas interdisciplinares, 

conforme descrito a seguir.  
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Um aluno gravou um vídeo realizando a contação de sua história e o enviou 

via portal EducarWeb, anexando ainda algumas fotos. Durante a aula síncrona, o vídeo 

foi exibido; no entanto, o áudio não ficou muito bom e o aluno resolveu fazer a leitura na 

íntegra aos colegas presentes. A capa do livro enviada pelo aluno se encontra no Anexo 

7. 

Com o título “Pedroso o coelho mutante”, o livro conta a história de Pedroso, 

um coelho criado em laboratório. Abandonado em uma ilha deserta, o coelho conhece 

Caco, um macaco com quem faz amizade. Um dia, na ilha com seu amigo, o coelho avista 

de longe algo que lhe chama a atenção. Caco explica que são as luzes de uma cidade, o 

que lhe despertou o interesse de conhecê-la. O macaco ajuda Pedroso a sair da ilha, 

mostrando um caminho com 200 pedras, e com seis semanas de treino ele consegue fazer 

a travessia. Na cidade, as pessoas se assustam com a aparência diferente do coelho. Uma 

senhora cai na frente do animal, que imediatamente vai socorrê-la; ela retribui o gesto 

com um belo sorriso e um lindo abraço. Todos a sua volta comemoram e percebem que, 

embora Pedroso tenha uma aparência diferente dos outros coelhos, era um coelho do bem 

e tinha um bom coração. Assim, as pessoas aprenderam que não devem julgar ninguém 

pela aparência ou pelo que vestem, e sim pelas atitudes e pelo amor ao próximo. Assim, 

todos ficaram amigos de Pedroso, vivendo em uma sociedade melhor. 

Notam-se, nesta releitura do aluno, os elementos da história original, a 

matemática (por meio dos obstáculos da travessia) e a questão do julgamento precoce, 

trazida na atividade inicial. Com muita criatividade e sentimento, o aluno criou uma 

narrativa cativante, demostrando interesse, motivação e envolvimento, sendo o primeiro 

a confeccionar o livro. 

A segunda aluna a trazer sua releitura confeccionou um livro com a capa 

apresentada na Figura 12. Todo o seu trabalho foi digitalizado e disponibilizado via portal 

EducarWeb. No momento síncrono, a estudante relatou: “Eu não fiz bem uma releitura, 

pois não queria mudar a história, queria deixar do jeitinho que estava. Daí eu fiz uma 

continuação”. Ela também comentou que gostaria de escrever e fazer muitas ilustrações, 

mas com o tempo curto teve que fazer algo mais resumido. As figuras 13, 14, 15, 16, 17, 

18 e 19, trazem na íntegra sua criação: 
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Figura 12: Capa do livro confeccionada por uma aluna 

, 

 

Fonte: A Pesquisadora/2021 
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Figura 13: Livro confeccionado por uma aluna, parte 1 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

Figura 14: Livro confeccionado por uma aluna, parte 2 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 
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Figura 15: Livro confeccionado por uma aluna, parte 3 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

Figura 16: Livro confeccionado por uma aluna, parte 4 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 
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Figura 17: Livro confeccionado por uma aluna, parte 5 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

Figura 18: Livro confeccionado por uma aluna, parte 6 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 
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Figura 19: Livro confeccionado por uma aluna, parte 7 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

Ao ler a releitura feita pela aluna, percebem-se a criatividade (imaginando a 

vida futura do Coelho Mutante Wilbor), o interesse e o envolvimento na confecção do 

material apresentado, a interdisciplinaridade (na inclusão de elementos novos, como uma 

ONG preocupada com a questão ambiental) e a matemática (na dedução de tempo para 

realização da travessia das múltiplas pedras, destacada duas vezes em sua criação).  

Outra aluna postou no portal EducarWeb imagens de sua história, escrita no 

caderno e totalizando treze páginas com fotos. O material estava escrito a lápis e em 

alguns trechos ficou fraco; felizmente, foi possível ler. De modo resumido, a história 

conta a vida de Wilbor, que morava em um campo de coelhos brancos. Ele era diferente 

dos demais, pois suas patas dianteiras eram pouco desenvolvidas e sua cor era cinza. Certo 
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dia, um grupo de jovens filmou esses coelhos e divulgaram o vídeo na internet; ele 

viralizou e teve milhões de visualizações. Um grupo de cientistas que assistiram ao vídeo 

decidiu capturar Wilbor. Depois de capturado, o coelho ficou desesperado, tentando fugir. 

Cansado de tanto tentar, ele pensou em desistir, mas nesse instante um grupo de jacus se 

aproximou para dar apoio. Foram dias e dias de muitas tentativas até o coelho, com o 

incentivo das aves, conseguir fugir. Porém, Wilbor estava em uma ilha e não tinha muitas 

opções para onde ir. Os três amigos jacus disseram ao coelho que havia um caminho de 

pedras que poderia ajudar Wilbor a sair daquela ilha. Durante semanas, o orelhudo treinou 

e finalmente conseguiu sair e retornar aos seus amigos coelhos. E, para garantir que 

nenhum cientista os capturasse, eles foram viver em uma reserva protegida pela polícia. 

Evidencia-se a criatividade da aluna pela inserção de elementos 

diferenciados, como animais diferentes e novas situações. O interesse e a motivação 

transparecem na criação de uma longa narrativa contendo ilustrações. A 

interdisciplinaridade mesclou doses de motivação e perseverança, vídeo viralizado, 

reserva ambiental e segurança dos animais. 

No momento síncrono, uma aluna que não disponibilizara sua releitura via 

EducarWeb fez oralmente uma contação resumida. Antes de iniciar, a discente comentou 

que buscou valorizar o esforço do coelho, contido na história original, e mudou o gênero 

do melhor amigo de Wilbor para uma amiga, pois achava importante ter personagens de 

gênero feminino.  

De maneira resumida, sua história conta sobre um menino que ganhou um 

coelho de presente e esse animal, dois anos depois, desenvolveu uma doença muito grave. 

Preocupados, o menino e seus pais levaram o animal até o veterinário que, infelizmente, 

não conseguiu ajudar. O pai do garoto, que era cientista, tentou ajudar, porém o coelho 

virou mutante. Desta forma, o pai do menino levou o coelho para uma ilha que era 

habitada somente por animais e explicou ao filho que seu coelho agora era mutante, não 

podendo mais conviver com eles. O menino ficou empolgado com a ideia de ter um 

coelho mutante, mas triste por não conviver mais com seu animal de estimação. Na ilha, 

Wilbor conhece uma pomba chamada Ema; os dois conversaram muito e se tornaram 

amigos. Ema contou que morava na cidade e como era a cidade. O coelho ficou muito 

curioso para conhecer a cidade descrita pela pomba. Ema explicou que, se ele atravessasse 

a grande montanha, chegaria a um lago com uma longa travessia de pedras, o que o coelho 
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levou semanas para conseguir. Ao chegar à cidade, Wilbor causou agitação e, no meio da 

multidão, conseguiu reencontrar seu dono, Lucas. 

Nesta narrativa cativante evidenciaram-se o envolvimento, interesse e a 

motivação da discente na riqueza dos elementos e na entonação de sua fala. A criatividade 

e a interdisciplinaridade se manifestam na mudança de gênero, na forma como se dá a 

mutação do animal e no reencontro com o seu dono. A matemática aparece na travessia 

pelas pedras.  

Outro estudante realizou sua contação oral narrando a história de um coelho 

muito fofinho e engraçadinho, que vivia num campo livre, próximo a uma plantação de 

batatas, alface, beterraba e cenouras, e este coelho adorava cenouras. Um dia, Wilbor viu 

o coelho ir até a plantação para pegar cenouras; este se assustou ao ver outro coelho. Eles 

ficaram amigos e se encontravam na plantação para comer cenouras. O envolvimento, 

interesse e motivação foram percebidos no empenho de participação, pois o aluno 

apresentava problemas de dicção, mas isso não foi um empecilho para a sua fala. A 

criatividade também se nota por meio da criação de um contexto rural diferente, 

envolvendo amizade, numa interdisciplinaridade com diferentes culturas. 

Houve, ainda, no momento síncrono, a participação de uma aluna que não 

postou sua releitura no EducarWeb por não conseguir manusear o aplicativo. Sobressaiu 

a grande força de vontade em participar, mesmo com muitas dificuldades; a aluna em 

questão apresentava déficit de aprendizagem, matriculada também na sala de recursos 

pedagógicos da escola. Contudo, essas dificuldades não inibiram seu grande empenho em 

participar oralmente. Primeiramente, a aluna verbalizou que colocaria sua história no chat 

da aula on-line; posteriormente, perguntou se a mãe poderia ajudá-la. Após resposta 

positiva, levou mais um tempo até que ela dissesse que faria a leitura de um quadro da 

sua história em quadrinhos, que dizia: “Ele nasceu com as orelhas grandes e com dois 

corações”. 

Nesse último caso, o envolvimento, interesse e motivação por parte da 

discente fizeram com que, apesar das suas dificuldades, ela buscasse diversas formas de 

participação. A aluna apresentava dificuldades na escrita, mas o seu desenho era muito 

bonito e caprichado. Infelizmente, ela não enviou sua história. Outras histórias por meio 

de imagens estão nos Anexos 7, 8 e 9. 
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4.2.5 Opinião da turma sobre as releituras apresentadas 

 

 Para obter as impressões da turma sobre as releituras, efetuaram-se três 

perguntas, disponibilizadas em um documento via EducarWeb, juntamente com o link de 

um formulário para aqueles que optassem por responder diretamente. Dentre as 

possibilidades de devolutiva obtiveram-se onze respostas, sendo nove via formulário e 

três via portal da rede municipal de ensino.  

 Na primeira questão, perguntou-se:  “Numa escala de 1 a 5, onde 1 

significa NADA SATISFEITO e 5 significa MUITO SATISFEITO, qual foi seu nível 

de satisfação com as releituras apresentadas?”. A Figura 20 mostra que a maioria ficou 

muito satisfeita. 

 

Figura 20: Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa NADA SATISFEITO e 

5 significa MUITO SATISFEITO, qual foi seu nível de satisfação com as releituras 

apresentadas? 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

 No segundo item, ao indagar “Qual a releitura apresentada que você mais 

gostou?”, a releitura da aluna que confeccionou o livro (colocado na íntegra no item 
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4.2.4) obteve a maioria dos votos (30 %), seguida de duas alunas com 20% cada uma: a 

terceira e a quarta releituras apresentadas no item 4.2.4. Os outros participantes receberam 

10% dos votos cada um. Um aluno votou na história original, contada pela pesquisadora, 

e outro, em vez de colocar o nome de alguém, respondeu: “Eu não me lembro de fazer 

nenhuma releitura com ninguém”. 

 Para finalizar, pediu-se o seguinte: “Explique por que essa releitura te 

chamou mais a atenção”. As justificativas para a escolha da releitura mais votada foram: 

“Escolhi a releitura dela, porque ela soube se expressar muito bem na apresentação, e 

o mais legal de tudo é que ela quis dar continuidade a história do coelho mutante, tipo 

uma parte 2 da história”; “Pelo o que tinha nela” e “Por que não é bem uma releitura 

mas sim uma continuação da história , e não é só isso eu também gostei por que é muito 

divertido”. As opiniões de quem escolheu as outras duas releituras mais votadas, 

respectivamente: “Eu gostei da releitura porque ela tornou a história interessante e 

muito divertida” e “Porque achei muito criativa”; “Por que ela fez um dono para 

Wilbor uma ideia surpreendente” e “Pq gostei da parte que o coelho teve q i no 

veterinário”. 

 Pode-se observar o quanto os alunos gostaram de realizar as releituras e 

prestaram atenção nas demais histórias apresentadas. As palavras “interessante”, 

“criativa”, “divertida” foram citadas nas argumentações, demonstrando as percepções 

que tiveram.  

 

 

4.2.6 Interpretação da votação sobre as releituras 

 

 Nesse momento, buscou-se introduzir a matemática no contexto de 

exploração da prática a partir das releituras apresentadas e da pesquisa de opinião 

realizada. Essa atividade está disponível no Apêndice E. 

Disponibilizou-se aos alunos um arquivo com as questões via EducarWeb, 

juntamente com um link para aqueles que preferissem responder diretamente via 

formulário. Desta forma, obtiveram-se onze respostas, cinco via formulário e seis via 

portal educacional.  



83 
 

A atividade consistia na interpretação de um problema contextualizado, 

criado por meio da enquete sobre a opinião relativa às releituras. A situação foi fictícia, 

mas utilizando elementos reais, exigindo muita atenção na interpretação dos fatos 

descritos. Foram quatorze questões; destas, doze eram sobre a única situação explorada, 

e as duas questões finais sobre o que os estudantes acharam da atividade proposta.  

Para avaliar o desempenho dos alunos quanto a este exercício, foram 

consideradas as doze questões iniciais. Corrigiu-se cada item colocando “correto”, “em 

parte” e “não condiz com o esperado”. Posteriormente, somou-se o número de questões 

corretas e a média apresentada a partir das respostas dadas.  

Observou-se que dois alunos obtiveram pontuação máxima e outros dois 

obtiveram pontuação abaixo de 50% de aproveitamento. A média de acertos ficou em 

8,75 questões corretas. Os resultados estão expressos na Figura 21: 

 

Figura 21: Número de acertos por alunos 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

  

A maior dificuldade encontrada nessa questão foi a pontuação de uma aluna 

que era determinada pela metade da metade; os alunos que não se detiveram nesse detalhe 

calculavam apenas a metade. Para Polya (2006, p. 3): 
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Há dois objetivos que o professor pode ter em vista ao dirigir a seus alunos 

uma indagação ou sugestão da lista: primeiro, auxiliá-lo a resolver o problema 

que lhe é apresentado; segundo, desenvolver no estudante a capacidade de 

resolver futuros problemas por si próprio. 

 

Considerou-se excelente o resultado obtido com a turma não só em relação 

ao número de acertos, mas principalmente na questão da interpretação realizada.  

 

 

4.2.7 Interpretação matemática do livro – Parte 1 

 

 A partir desse momento, iniciou-se a interpretação do livro O Coelho 

Mutante Wilbor. Trabalhou-se a matemática envolvida no treino de travessia realizado 

pelo personagem principal. Para isso, foi enviado via EducarWeb um documento 

contendo questões interpretativas sobre fatos da história, juntamente com um link para 

aqueles alunos que optassem por responder via formulário. Obtiveram-se doze retornos 

de alunos, sendo oito via formulário on-line e quatro via portal educacional. 

 Essa foi uma atividade na qual individualmente, em suas casas, os alunos 

apresentaram algumas dificuldades, como a interpretação das perguntas e a compreensão 

do termo “enumerar”.  

 As devolutivas se classificaram em cinco grupos de respostas: sem nexo, 

fiéis ao livro, consideraram a quantidade de pedras tocadas, enumeraram sem utilizar o 

zero e enumeraram utilizando o zero. 

 Consideramos sem nexo as respostas nulas ou apenas “sim”. Dois 

formulários vieram com esse tipo de situação, não correspondendo ao desejado. O Anexo 

10 traz uma imagem parcial da resposta via formulário on-line. 

 Dos fiéis ao livro, foram recebidas três respostas de alunos que 

argumentaram com a numeração igual à utilizada no livro, ou seja, foram literais. A 

atividade sugeria algumas situações fictícias, e isso não foi bem recebido por esse grupo 

de alunos. Esse grupo atendeu em parte o objetivo desejado, conforme nos mostra o 

Anexo 11. 
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 Dois alunos integram outro grupo, os que consideraram a quantidade de 

pedras tocadas. Eles não enumeraram as pedras, apenas indicaram a quantidade sem 

identificá-las, contemplando parcialmente o esperado; o Anexo 12 ilustra essa situação. 

 Outros dois alunos foram classificados no grupo enumeraram sem utilizar 

o zero, pois identificaram as pedras tocadas, mas desconsideraram o zero como ponto de 

partida, atendendo parcialmente às expectativas, conforme indica o Anexo 13.  

 No grupo enumeraram utilizando o zero, recebemos três respostas que 

contemplavam o objetivo almejado. Esse foi o grupo que atendeu plenamente as 

expectativas de respostas, como apresentado no Anexo 14.  

 Desta forma, observa-se na Figura 22 que 58% das respostas foram 

parcialmente satisfatórias e 25% foram plenamente satisfatórias. 

 

Figura 22: Classificação das respostas por grupos 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

  

É importante ressaltar que, até esse momento, a turma respondeu apenas com 

suas próprias ideias, sem auxílio ou interação com os demais colegas, e até mesmo os 

alunos que responderam satisfatoriamente ainda não utilizaram vírgulas para separar os 

números. 
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Para se obter um feedback dos alunos que realizaram essa atividade, ao fim 

das questões fez-se a pergunta “Gostou de realizar essa atividade?”, sendo que 75% dos 

alunos participantes afirmaram que gostaram, 17% não gostaram e 8% consideraram mais 

ou menos. Dentre as explicações positivas, destacam-se: “Sim, Achei a atividade muito 

legal Por ter usado o Texto do "Coelho Mutante Wilbor" Novamente e Poder Fazer mais 

uma atividade sobre esse texto Legal E Divertido!”; “Sim achei muito legal pois eu gosto 

de interpretação”; “Sim porque tem que usar a cabeça, eu não intendi no começo mas 

depois ficou bem facil” e “Sim. Uma prova de atenção. Tabuada”. Nota-se, na 

argumentação da última aluna, a relação dos resultados obtidos com a tabuada 

(multiplicação). 

Alguns argumentos dos que não gostaram: “Não gostei muito por que teve 

situações em que não entendi muito bem as perguntas” e “Não muito, eu e minha tivemos 

dificuldade com essa atividade, mas estamos confiante que deu certo o resultado”. Quem 

considerou a atividade mais ou menos disse que: “mais ou menos porque eu tive que 

pensar muito”. Todos os alunos que não gostaram ou não gostaram tanto da atividade 

relacionaram a falta de entendimento, dificuldade e pensar muito. 

Durante o momento síncrono, retomaram-se todas essas questões com a 

turma, buscando a interação entre os pares e o amadurecimento das ideias pertinentes à 

matemática envolvida. Doze alunos participaram do encontro on-line. 

Iniciou-se esse momento com um breve resumo da história do livro 

trabalhado, O Coelho Mutante Wilbor, até o momento específico dos treinos para a 

travessia pelas pedras. Destacou-se o significado do termo “enumerar” contido no 

enunciado da atividade.  

Também se chamou a atenção ao ponto de partida na trajetória do coelho, 

tendo em vista que as pedras são numeradas e a ilha deveria também receber uma 

denominação numérica.  

Um aluno sugeriu: “A ilha pode ser o número 1”. 

A pesquisadora: “Já existe a pedra 1”. 

Uma aluna falou: “Quem sabe a ilha não poderia ser o zero?”. 

A pesquisadora lembrou: “O coelho na história enumerou as pedras do 1 ao 

150, então a ilha não poderia ter essa numeração”.  



87 
 

Releu-se a dica do enunciado da atividade, que sugeria a utilização do zero. 

Na primeira questão da atividade (pulou de 1 em 1 até chegar na pedra 20), 

ao pedir que enumerassem, a mesma aluna que havia falado sobre o zero comentou: “o 

coelho tocou nas pedras 20 pedras”. A turma coletivamente ajudou a enumerar, não se 

esquecendo do zero. 

Na segunda questão (pulou de 2 em 2 até chegar na pedra 30), ainda na 

interação sobre as ideias, uma menina comentou: “pular de 2 em 2 é a mesma coisa que 

a tabuada do 2” e concluiu: “SÃO OS MÚLTIPLOS DE 2”. Resposta surpreendente, uma 

vez que se esperava um comentário desse tipo apenas futuramente. Não se deu ênfase à 

fala da menina para gerar curiosidade nos demais alunos presentes. Ao completar e 

enumerar as pedras, alertou-se que a tabuada usualmente vai até a multiplicação por 10, 

mas essa proposta avança até o 30. 

Para o terceiro item, pulou de 3 em 3 até se aproximar da pedra 35, antes de 

enumerar as pedras tocadas perguntou-se a diferença entre chegar na pedra e se aproximar 

da pedra. Uma discente respondeu: “Chegar é tocar, encostar e se aproximar é chegar 

perto sem encostar”. Os alunos concluíram, com isso, que nessa situação Wilbor chegou 

perto da pedra 35, mas não a tocou. A turma foi citando as pedras até que a mesma aluna 

(que havia dito sobre o zero e sobre os múltiplos de 2) falou: “SÃO OS MÚLTIPLOS DE 

3”. 

Explorando cada situação, chegou-se à questão “Em qual situação o Wilbor 

tocou em mais pedras?”. Um estudante falou: “Sora, o certo seria quando ele tocou de 1 

em 1, porque daí ele tocou em todas as pedras”. Os outros alunos concordaram com a 

ideia do colega. 

Ao final, perguntou-se se eles já haviam feito alguma situação similar a essa. 

Todos responderam que não.  

Abriu-se um espaço na aula para que eles comentassem sobre a atividade. 

Uma aluna falou: “Eu fiquei triste por não ter prestado atenção e esquecido de colocar 

o zero”. Outro aluno comentou: “Eu gostei muito dessa atividade. Uma porque eu amo 

matemática e adoro interpretação e essa combinação não tinha como dar errado”.  

Por fim, retomaram-se as colocações trazidas pela aluna envolvendo a 

tabuada e os múltiplos a fim de identificar as percepções que a turma teve sobre esses 

termos. Um aluno explicou com um exemplo: “A tabuada do 2 vai até o 20 e os múltiplos 

vai além do 20”. Concluiu-se que a história do coelho se limitava a um número específico 
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de pedras, porém os múltiplos são infinitos. Também se destacaram características que os 

alunos observaram nos múltiplos, como iniciar sempre no zero e não ter fim. 

Finalizou-se a aula perguntando o que acharam daquele momento. Eles 

comentaram: “que é muito difícil desenhar tudo”; “no início foi difícil, mas agora eu 

entendi”; “hoje eu aprendi um significado novo de uma palavra que é múltiplos” e “Eu 

aprendi que múltiplos era um significado para multiplicação, agora eu vi que múltiplos 

são infinitos e eu não sabia nada disso”. 

Ficou evidente o quanto esse momento de interação contribuiu para 

aprofundar a compreensão dos múltiplos por meio da interpretação do livro. Os alunos, 

mediante as falas, demonstraram interesse, envolvimento e motivação. Para Vigotski 

(2007, p. 17), 

 

a capacitação especificamente humana para a linguagem habilita as crianças a 

providenciar instrumentos auxiliares na solução de tarefas difíceis, a superar a 

ação impulsiva, a planejar uma solução para um problema antes de sua 

execução e a controlar seu próprio comportamento. Signos e palavras 

constituem para as crianças, primeiro e acima de tudo, um meio de contato 

social com outras pessoas. As funções cognitivas e comunicativas da 

linguagem tornam-se, então, a base de uma forma nova e superior de atividade 

nas crianças, distinguindo-as dos animais. 

 

Ao mesmo tempo, percebe-se que o organizador prévio, a obra literária, 

contribuiu para que os alunos tivessem êxito, tornando o imaginário algo concreto. 

Quanto a isso, Moreira (2017, p. 163) esclarece: “Ausubel [...] recomenda o uso de 

organizadores prévios que serviam de ancora para a nova aprendizagem e levem ao 

desenvolvimento de conceitos subsunçores que facilitem a aprendizagem subsequente”. 

 

 

4.2.8 Interpretação matemática do livro – Parte 2 

 

Nas atividades aqui propostas, buscou-se observar o entendimento dos alunos 

por meio de exercícios diferentes dos ofertados anteriormente, porém com o mesmo foco 

em múltiplos. Nessa situação, foi exigido o desenvolvimento do pensamento abstrato para 

entendimento do assunto, conforme mostra o Apêndice C – Parte 2. 

Primeiramente os alunos receberam e realizaram essa atividade de modo 

assíncrono via EducarWeb. Da turma, retornaram oito alunos. As respostas abertas foram 
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divididas em três categorias: entendimento parcial de múltiplos, entendimento 

satisfatório de múltiplos e entendimento além do esperado.  

Na categoria de respostas entendimento parcial de múltiplos, os alunos 

responderam sim ou não sem justificativa (Anexo 30). Por exemplo, na questão “Quando 

o coelho pulou de 2 em 2 ele tocou na pedra 7? EXPLIQUE”, o aluno respondeu: “Não 

tocou na pedra 7”. A resposta não está errada, porém não houve uma explicação. Fica 

evidente que o aluno compreendeu a ideia, mas não a concluiu, e todas as suas respostas 

ficaram parcialmente corretas. 

Na segunda categoria, entendimento satisfatório de múltiplos, os alunos 

responderam sim ou não e justificaram (Anexo 31). Na mesma questão do aluno anterior, 

os alunos responderam da seguinte forma: “0,2,4,6. Não ele não tocou na pedra 7”; “Não 

porque ele tocou na pedra 6”. Aqui, eles apresentaram justificativas. 

No grupo final, entendimento além do esperado, os discentes responderam e 

justificaram com termos que surpreenderam positivamente, conforme Anexo 32. 

Analisando a mesma questão, algumas das respostas foram: “não porque o 7 é impar e 

ele pulou de 2 em 2”; “Não, porque 7 é impar”. Nesse caso, os alunos associaram saltar 

de 2 em 2 com pares e ímpares, percebendo a relação da sequência de múltiplos de 2 com 

a sequência de números pares. Isso foi além do esperado por parte dos discentes. 

Ao fim da atividade, solicitou-se que os alunos comentassem o que acharam. 

Algumas respostas: “Essa atividade pede muita atenção, e usei a tabuada para descobrir 

a resposta.”; “Eu achei muito legal e também eu adoro matemática e também essa 

atividade foi muito legal”; “Bem legal, pq ela tem bastante cálculos e eu gosto de 

cálculos” e “Achei chata, é complicada”. 

A figura 23 mostra o percentual de respostas por grupos. A maioria das 

respostas obtidas foi satisfatória, demostrando que os alunos entenderam a proposta e as 

noções de múltiplos. 

 

 

Figura 23: Análise das atividades propostas para a interpretação matemática do livro – 

Parte 2 (Apêndice C – Parte 2) 
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Fonte: A pesquisadora/2021 

 

Durante o momento síncrono, sete alunos estiveram presentes. Nesse 

momento, foram retomadas as questões da aula assíncrona via portal educacional, 

debatendo as percepções realizadas pela turma e estimulando a interação voluntária entre 

pares, a fim de produzir provocações e questionamentos sobre os múltiplos.  

A aula teve início com perguntas sobre os múltiplos de 1: “Quando o coelho 

pulou de 1 em 1 ele tocou na pedra 2? EXPLIQUE”. A turma respondeu: “Sim, porque 

estava pulando de 1 em 1”.  

Seguiu-se com as questões: “Quando o coelho pulou de 1 em 1 ele tocou na 

pedra 7? EXPLIQUE”. Para essa questão, um aluno respondeu: “Sim, ele pulando de 1 

em 1 ele toca em todas as pedras que tiverem no caminho dele”. Os colegas disseram 

concordar com a opinião do colega. Esse aluno, que havia sido classificado no grupo de 

respostas sucintas na atividade assíncrona, pôde argumentar e evoluir em suas ideias com 

relação aos múltiplos. 

À pergunta “Quando o coelho pulou de 2 em 2 ele tocou na pedra 2? 

EXPLIQUE”, uma aluna respondeu: “Sim, eu fiz no meu caderno, como se fosse par”. 

Ao serem questionados se concordavam com a colega, um aluno concordou. Na questão 

seguinte, “Quando o coelho pulou de 2 em 2 ele tocou na pedra 7? EXPLIQUE”, a turma 

respondeu: “Não, porque é ímpar”.  

A pesquisadora indagou: “O que é ser um número par e um número ímpar?”. 

Uma menina explicou que “Par dá para dividir e ímpar não dá para dividir”. Em 
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seguida, a pesquisadora perguntou “O que acontece em uma divisão por ímpar?” e um 

menino argumentou: “15 dividido por 2 dá sete e meio (7,5) e esse número não existe”. 

Dando continuidade, os alunos foram questionados: “Quando o coelho pulou 

de 3 em 3 ele tocou na pedra 2? EXPLIQUE”. Uma discente respondeu: “Não, porque 2 

é um número menor que 3 e não teria como”. Percebe-se a importância da 

contextualização: provavelmente, se apenas se questionasse se 3 é múltiplo de 2, muitos 

teriam dificuldades em responder devido à abstração da situação, porém o contexto 

suaviza a complexidade da questão. 

Mais adiante, fez-se a seguinte pergunta: “Quando o coelho pulou de 3 em 3 

ele tocou na pedra 15? EXPLIQUE”. Dois alunos responderam: “Sim, eu tô pensando na 

divisão e 3x5 é 15”; “Sim, porque 15 é múltiplo de 3”. Essas respostas contemplaram o 

grupo além do esperado, pois os alunos demostraram utilizar princípios inversos e 

domínio sobre as noções de múltiplos. 

Ao entrar na análise dos múltiplos de 5, questionou-se: “Quando o coelho 

pulou de 5 em 5 ele tocou na pedra 5? EXPLIQUE”. Uma estudante respondeu: “Sim, 

porque 5 é múltiplo de 5”. Ela se deu conta de que todo número é múltiplo dele mesmo, 

uma percepção abstrata que, dentro de uma situação, tornou-se viável.  

No item seguinte, “Quando o coelho pulou de 5 em 5 ele tocou na pedra 9? 

EXPLIQUE”, um aluno fez uma observação: “Sora, 5 é ímpar e 9 também é ímpar, e 9 

não é múltiplo de 5”. Já no item “Quando o coelho pulou de 5 em 5 ele tocou na pedra 

10? EXPLIQUE”, uma aluna falou: “Sim, porque na multiplicação 2x5 é 10”. O mesmo 

aluno da argumentação anterior disse: “Sora, nos múltiplos de 5 sempre temos par, ímpar, 

par e ímpar”. Nessas duas respostas distintas, nota-se a utilização da multiplicação para 

argumentação e a busca de padrões para encontrar resultados. Estas são também respostas 

além do esperado. 

Ao responder às perguntas com números maiores, os alunos não 

decepcionaram. Na questão “Quando o coelho pulou de 8 em 8, ele tocou na 40. Seria 

possível ele tocar na pedra 43? EXPLIQUE”, um menino disse: “Sim, porque 40 é a 

metade de 80 e como é par dá para dividir”. E na segunda questão: “Não, porque 40 

mais 8 é 48, e não 43.” A complexidade de argumentação por parte do aluno fica evidente 

nessa resposta. 

Na última questão matemática, “Se Wilbor pulasse de 10 em 10, ele tocaria 

na pedra 94?”, o mesmo menino da resposta anterior falou: “Não, porque ele tocaria em 
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todos com final zero”. Perguntou-se aos demais presentes: “Vocês concordam?”, ao que 

todos afirmaram positivamente. O aluno voltou a demonstrar sua observação nos padrões 

de sequências de múltiplos, sendo muito feliz em sua colocação.  

Ao final, pediu-se que buscassem definir a aula em uma palavra e eles 

disseram: “Eu gostei muito dessa aula e coisas que eu não tinha percebido enquanto 

fazia a atividade eu fui perceber nessa aula”; Eu achei produtiva, porque eu aprendi 

muito nessa aula” e “Eu achei a aula sensacional. Porque esses dias a gente tava lendo 

um livro e hoje a gente tá fazendo uma interpretação usando a matemática. Eu achei 

legal, porque Português e Matemática sempre estão lado a lado. Porque eu tava lendo 

um livro e hoje tenho de matemática”. 

As três argumentações espontâneas trazidas pelos alunos demonstram o 

quanto esse tipo de atividade pode agregar não só em conhecimento propriamente dito, 

mas também na questão da interdisciplinaridade, sublinhando a importância da promoção 

do protagonismo do aluno por meio da interação com seus pares na construção de 

hipóteses e conclusões. 

 

 

4.2.9 Interpretação matemática do livro – Parte 3 

 

Nesta etapa da sequência de atividades envolvendo múltiplos por meio da 

história apresentada, buscou-se explorar os múltiplos comuns de alguns números, 

apresentando outras relações envolvendo esse mesmo assunto e dando embasamento para 

conhecimentos futuros, como os divisores. As atividades estão no Apêndice C – Parte 3. 

Nesta atividade, o aluno deveria refletir sobre os treinos do coelho, 

contextualizado no livro. Inicialmente, perguntou-se: “Para tocar na pedra 1, de quanto 

em quanto Wilbor pulou? Como você chegou a essa conclusão?”. Aqui, os discentes 

deveriam pensar em quais semanas de treinamento o coelho tocou naquela pedra.  

A próxima questão era: “Para tocar na pedra 4, de quanto em quanto o coelho 

deve ter pulado? Será que existem outras respostas? EXPLIQUE”. Da mesma forma que 

na questão anterior, os alunos deveriam pensar de modo similar; porém, aqui existiam 

outras possibilidades de resposta. Se respondessem apenas de modo mecânico, os alunos 

poderiam pensar que, se o toque  na pedra 1 ocorrera apenas na primeira semana, o coelho 
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só poderia tocar na pedra 4 na semana 4. Felizmente, os alunos pensaram além e incluíram 

outras possibilidades, como a semana 1 e a semana 2. 

Como nas intervenções anteriores no momento remoto, os alunos receberam 

as atividades de modo assíncrono via plataforma educacional, podendo retornar via 

EducarWeb ou por meio do link do formulário virtual. As questões trabalhadas foram 

debatidas e corrigidas em momento síncrono com os alunos que tiveram acesso. 

Nessa proposta, dez discentes retornaram, sendo cinco via portal educacional 

e os outros cinco pelo formulário. Analisando-se as respostas abertas desses alunos, pode-

se dividi-las em duas categorias: não satisfatórias ao contexto de múltiplos comuns e 

satisfatórias ao contexto de múltiplos comuns.  

Na categoria não satisfatórias ao contexto de múltiplos, as respostas foram 

diferentes das possibilidades esperadas. Nessa categoria apenas um aluno se enquadrou, 

demonstrando ter interpretado as questões de modo equivocado. Em todas as questões, 

ele usou o quatro como referência, dando a impressão de ter-se confundido ao ler “De 

quanto em quanto” por “De quatro em quatro”. 

Todos os demais alunos foram classificados nas respostas satisfatórias ao 

contexto de múltiplos comuns, pois responderam sempre corretamente, apresentando 

pelos menos duas possibilidades diferentes, quando existentes. Por exemplo, quando 

perguntados “Se o coelho tocou na pedra 24, de quanto em quanto ele pulou?”, os alunos 

responderam: “De 2 em 2 ou de 6 em 6 e de 4 em 4 , como eu cheguei a essa conclusão 

pensando que 2 vezes 12 da 24 , 6 vezes 4 da 24 e 4 vezes 6 da 24 também” e “Pulou de 

1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, ou de 6 em 6”. Assim, levou-se o discente a 

constatar que um número pode ser múltiplo de vários ao mesmo tempo. Futuramente, isso 

os ajudará a perceber os divisores de um número, havendo uma estreita relação entre os 

múltiplos e os divisores.  

Ao longo das interpretações matemáticas, notou-se um crescimento por parte 

dos alunos na compreensão dos conceitos trabalhados, além da autonomia na realização 

das atividades, principalmente no entendimento das perguntas realizadas, reduzindo o 

número de categorias diferentes de respostas. A Figura 24 mostra o índice de satisfação 

por categorias: 
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Figura 24: Análise das atividades propostas para a interpretação matemática do livro – 

Parte 3 (Apêndice C – Parte 3) 

 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

No momento síncrono ofertado para a turma a fim de debater essas questões, 

oito alunos participaram. No início desse momento síncrono, uma aluna comentou: 

“Professora na terça eu não pude participar da aula síncrona, mas assisti a gravação, e 

vi que tinha acertado tudo”.  

Na primeira questão, “Para tocar na pedra 1, de quanto em quanto Wilbor 

pulou?”, uma menina respondeu: “De 1 em 1”. Ao serem questionados se concordavam, 

uma discente se manifestou: “Mais ou menos, ele não tinha nenhuma outra para pular 

antes do 1, então ele partiu direto da ilha daí eu fiquei confusa”. Depois de algumas 

ideias discutidas, chegou-se à conclusão de que era de 1 em 1.  

Perguntou-se como chegaram a essa conclusão, ao que um aluno justificou: 

“Eu só pensei que o número 1 quando tá multiplicando ou somando ele toca em todos os 

números, então ele tocaria no número 1”. Uma menina contribuiu: “Eu tenho um jeito 

diferente do colega, na aula passada nós trabalhamos as pedras que ele tocou de 1 em 1, 

então ele tocou de 1 em 1, então se eu tivesse dúvida, era só ir na aula passada e conferir 

os resultados. Já tem as respostas”. Aqui, a aluna fez referência à última aula em que 

participou, pois no início desse momento síncrono ela mesma havia justificado sua 

ausência na aula anterior; logo, referia-se à interpretação matemática – Parte 1. 

10%

90%

Grau de entendimento por 
categorias

NÃO SATISFATÓRIAS AO
CONTEXTO DE MÚLTIPLOS
COMUNS

SATISFÁTORIAS AO
CONTEXTO DE MÚLTIPLOS
COMUNS
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Outra discente comentou: “Professora sabe uma coisa que eu tenho muita 

dificuldade nesses negócios de explicar, eu não consigo fazer muito bem, então eu deixo 

para fazer aqui”. 

Na questão “Para tocar na pedra 4, de quanto em quanto o coelho deve ter 

pulado?”, uma estudante argumentou: “Professora olha aqui, eu botei assim, para tocar 

na pedra 4, ele pode ter pulado de 2 em 2, ele pode ter pulado direto na pedra 4, ou ele 

pode ter pulado de 1 em 1. Tem várias possibilidades. Sabe porque quando eu comecei a 

estudar a tabuada (referindo-se há anos anteriores), eu percebi que várias tabuadas 

como a do 2 e 5 tem os mesmos números”.  

Ao seguir explorando a questão, uma aluna comentou: “Os números não 

tocaram na pedra 4”, percebendo que a possibilidade sempre será o valor do próprio 

número; matematicamente falando, ela compreendeu que o maior divisor de um número 

será ele mesmo. Um colega comentou: “Mas tem números menores que não tocam na 

pedra 4, como o 3”. E a mesma aluna concluiu: “Profe eu tava vendo aqui e notei que 

quanto maior o número, tipo o 15, 16 e 20 maior o número de possibilidades de tabuada 

tem, porque como eu tinha dito os resultados se repetem, por exemplo se eu não sei 

quanto é 7 vezes o 3, eu vou na tabuada do 3 e vejo quanto é 3 vezes o 7 que é a mesma 

coisa”. Salienta-se, pois, que a menina percebeu a propriedade comutativa da 

multiplicação. 

Quando indagados “De quanto em quanto o coelho pulou, para tocar na pedra 

10?”, os alunos citaram todas as quatro possibilidades. Uma aluna comentou: “São 4 

possibilidades para esse caso, mas que com certeza em números maiores terão mais 

possibilidades”. Comentou-se que existem exceções, mas sem entrar em detalhes – como 

as particularidades de um número primo, por exemplo, que apesar de poder ser grande 

sempre terá apenas duas possibilidades. 

Em seguida, destacaram-se os números citados (1,2,5, e 10), perguntando: 

“Existe alguma relação desses números encontrados com o 10?”. Todos responderam que 

sim, e uma menina disse: “Claro, são números pares”. Outra menina replicou: “O 5 é 

ímpar”. E um menino completou: “E o um também é ímpar”. Então, a mesma aluna que 

havia comentado que todos eram pares completou: “Todos esses números 1,2,5 e 10 têm 

o 10 como resposta na multiplicação”, mostrando que a interação entre os colegas a 

ajudou a amadurecer a sua hipótese inicial de que a relação estava em todos serem pares 

para algo mais coeso. Desta forma, a aluna e os demais colegas puderam perceber a 
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relação de multiplicação entre os resultados encontrados e o número da pedra, denotando 

que um número pode ser múltiplo de vários ao mesmo tempo.  

À questão “Se Wilbor tocou na pedra 15, de quanto em quanto ele pulou?”, a 

turma rapidamente replicou: “1, 3 e 5”. Posteriormente, questionou-se se existiriam mais 

possibilidades, ao que um aluno declarou: “Sim, poderia ter de 15 em 15”. Esse ponto 

exigiu um pouco mais de abstração e imaginação das crianças, tendo em vista que a 

história elaborava uma estratégia de 12 semanas e eles deveriam imaginar uma situação 

de 15 semanas, sendo que as tabuadas que eles costumam trabalhar sempre vão até o 10;  

por isso, eles responderam rapidamente as três primeiras possibilidades, deixando a 

última de fora. Finalizou-se esse ponto questionando: “Como vocês chegaram a essa 

conclusão?”. Eles responderam: “Pensando na tabuada” e/ou “Pensando na 

multiplicação”. 

Nas questões similares posteriores, com números maiores, os alunos não 

apresentaram dificuldades ao citar as possibilidades.  

Ao perguntar se haviam percebido algum tipo de padrão, uma aluna 

comentou: “Na maioria das respostas apareciam o 1, 2 e 3. E sempre penso na 

multiplicação”. Ao longo dessas atividades, os alunos utilizaram muito mais o princípio 

multiplicativo do que o aditivo. No início, até se utilizou a adição na interpretação 

matemática – Parte 1 em alguns momentos, mas isso foi sendo substituído pela relação 

de tabuada e multiplicação, mostrando um crescimento no modo de enfrentamento às 

questões trabalhadas. 

Para finalizar o momento síncrono, perguntou-se “O que você achou dessa 

atividade?”, com respostas como: “Linda, muito boa. Porque eu gosto muito mais de 

matemática que português, que tem umas regrinhas e tem que ficar relembrando e 

matemática tem que fazer na hora”; “Gostei muito. O difícil é explicar, não fazer as 

contas”.  

Essas respostas mostram que, apesar das particularidades de cada aluno, eles 

gostaram de realizar esse tipo de atividade – ainda que fazer algo diferente, fora do usual, 

como explicar um pensamento matemático, gerasse certo desconforto. 

Notou-se em alguns momentos, por parte dos alunos, a utilização de 

subsunçores na justificativa e argumentação, contemplando, assim, uma aprendizagem 

proposicional subordinada ou de subsunção. Para Ausubel (2000, p. 3), 
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A aprendizagem de subsunção ocorre quando uma proposição ‘logicamente’ 

significativa de uma determinada disciplina (plausível, mas não 

necessariamente válida em termos lógicos ou empíricos, no sentido filosófico) 

se relaciona de forma significativa com proposições subordinantes específicas 

na estrutura cognitiva do aluno. 

 

 

4.2.10 Atividade avaliativa sobre múltiplos 

 

Finalizando a sequência, realizou-se uma seleção de exercícios envolvendo 

noções e conhecimentos sobre múltiplos, a fim de observar o nível de entendimento dos 

alunos sobre o tema explorado. Os exercícios (Apêndice F foram enviados via plataforma 

EducarWeb, oportunizando-se resposta via formulário aos que assim preferissem. 

Contabilizou-se o retorno de onze alunos, nove deles por meio do formulário e dois via 

portal. Desses onze retornos, apenas dez puderam ser avaliados; o retorno de um aluno 

que apresentou expressiva e pertinente contribuição não pôde ser considerado pois foi 

enviada apenas uma imagem contendo 20% das questões. 

Essa atividade continha vinte questões, as quais trabalharam os múltiplos 

numa contextualização diferente, com problemáticas diferenciadas das anteriores, 

trazendo uma linguagem e abordagem sem a utilização do livro. Os exercícios foram 

corrigidos e foi contabilizado o número de acertos de cada discente. Conforme mostra a 

Figura 25, os dez retornos obtidos tiveram o seguinte nível de aproveitamento de acordo 

com o número de acertos: 

 

Figura 25: Análise das atividades propostas para a avaliação sobre o 

entendimento de múltiplos (Apêndice F) 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 
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A figura acima evidencia que, da amostra, todos os alunos envolvidos, que 

participaram, realizaram as atividades e deram retorno, apresentaram um índice 

satisfatório de aproveitamento, considerando-se que apenas um aluno obteve 60% de 

acertos; a maioria apresentou a partir de 90%. O aproveitamento médio da amostra foi de 

16,8 acertos, com aproveitamento médio percentual da turma de 84% nestas questões 

observadas.  

Realizou-se esta atividade, similar à realizada na turma controle, para avaliar 

o grau de entendimento entre os grupos. Essa atividade foge um pouco à proposta de 

trabalhar de modo contextualizado a literatura e a matemática, todavia buscou-se 

contextualizá-la dentro do possível, utilizando elementos comuns da rotina da turma para 

proporcionar algo mais próximo do real. Segundo Smole, Cândido e Stancanelli (1995, 

p. 120) a experiência matemática das crianças deveria estar baseada em problemas 

significativos e de interesse tanto para elas quanto para os objetivos que o professor 

pretende atingir com seu trabalho. 

 

 

4.2.11 Jogo proposto por Grossi  

 

 Nesta etapa, apresentou-se aos alunos um jogo criado por Grossi (1986). O jogo 

foi disponibilizado de forma assíncrona (Apêndice G), a fim de observar as percepções 

da turma em relação ao desafio proposto e os múltiplos. Via portal, houve poucos retornos 

– apenas cinco alunos, e apenas dois com imagens. Um aluno comentou, por meio do 

portal, que não havia entendido a atividade. 

 Um aluno (Anexo 18) copiou o material no caderno e destacou alguns números. 

Pode-se observar que ele identificou e destacou os múltiplos de 11 sem realizar 

comentários, explicações ou argumentações. 

 Outro discente (Anexo 19) fez a cópia no caderno e não destacou números, mas 

buscou explicar suas percepções. Ele argumenta que percebeu a relação de múltiplos de 

10, 11, 12, 15 e também de 1. 

 Em momento síncrono, antes de iniciar o grupo focal, retomou-se esse desafio, a 

fim de oportunizar uma breve interação quanto a ele. Perguntou-se aos participantes da 
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aula se, observando e analisando o quadro, conseguiam estabelecer alguns padrões e 

perceber se havia alguma relação entre os números apresentados e a imagem como um 

todo. 

 Uma aluna que não havia dado retorno pelo portal imprimiu a atividade, mostrou-

a (Anexo 20) e comentou: “O que eu descobri, eu dei uma pintada para facilitar, porque 

se deixasse normal ia ficar difícil da pessoa identificar. Nesse 9 aqui, e aqui está alguns 

números da tabuada do 9. E aqui no 1,2,3,4 tem uns cantinhos, e cada cantinho desses, 

tipo o 2 e o 12, na do 3 tem o 12, na do 2 tem o 14, na do 7 também. Eles têm esses 

cantinhos em comum. No 7 tem o 28 e no 4 também e tem vários assim. Eu não consegui 

pintar todos daí eu ia demorar mais”. A aluna teve uma ótima percepção da relação entre 

os números e o que os envolve, percebendo que existem “cantinhos” que se repetem entre 

eles de forma padronizada, os múltiplos comuns. 

 Outra menina comentou: “Profe ali nos quadradinhos de baixo até a linha de 

cima está em ordem numérica, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...daí vai. E tem um que tem os pontinhos 

que é a tabuada do 11 e ele está em ordem diagonal para dar certinho”. 

 Uma terceira estudante afirmou: “Eu percebi isso que a colega acabou de falar, 

mas fiquei com vergonha, vai que tá errado”. A partir desse comentário, lembrou-se a 

turma de que nesse momento não havia certo ou errado, apenas hipóteses que se podiam 

confirmar ou descartar. 

 A primeira aluna que havia comentado nesse momento síncrono complementou: 

“Eu fiz uma pesquisa aqui e todos os múltiplos terminam em zero, então não tem resto. 

Daí eu fiz uma pesquisa sobre os múltiplos de 3. Aí aqui diz assim, eu vou ler, os múltiplos 

de 3 são todos valores que quando divididos por 3 resultam em uma divisão exata, sem 

resto, ou seja, um número inteiro. Eu trouxe o 3 só para dar exemplo”. A menina sentiu 

a necessidade de explorar melhor o conceito, realizou uma pesquisa rápida e, além de 

agregar para si novos elementos, compartilhou com os demais presentes.  

 Por fim, perguntou-se: “Vocês viram alguma relação entre as atividades que 

fizeram anteriormente e a dessa folha do desafio?”. Uma discente respondeu: “Eu estava 

olhando agora e vi que alguns desses números aqui foram os mesmos números das pedras 

que Wilbor tocou”. A aluna percebeu que as relações estabelecidas pelos saltos do coelho 

também estavam presentes nos padrões das figuras que envolviam os números.  
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 Notamos que o jogo proposto, no modelo remoto e no tempo estipulado, não 

promoveu a construção de hipóteses. Alguns alunos deram boas contribuições, mas 

abaixo da média esperada. 

 

 

4.2.12 Grupo focal 

 

Ao fim das práticas com o grupo experimental, realizou-se um momento 

síncrono via Google Meet com a turma, voltado à dinâmica de grupo focal, a fim de ouvir 

as percepções dos alunos e pontuar algumas questões. De acordo com Barbour (2009, p. 

62), “Os grupos focais proporcionam uma oportunidade de gerar dados que são bons 

candidatos à análise pela abordagem do interacionismo simbólico, que enfatiza a 

construção ativa do significado”. Segundo a autora, “Qualquer discussão de grupo pode 

ser chamada de um grupo focal, contanto que o pesquisador esteja ativamente atento e 

encorajando o grupo” (BARBOUR apud KIT INGER; BARBOUR, 1999, p. 20).  

Para a realização desse momento, foram elaboradas previamente questões 

abertas a serem abordadas com esse grupo de alunos (Apêndice H). Onze alunos se 

fizeram presentes, e o link da gravação está disponível no Anexo 15.  

Mesmo promovendo a discussão do grupo, tratando-se de um momento 

síncrono com alunos de 5° ano, procurou-se organizar as falas para que os comentários 

não se perdessem. Todos os alunos foram encorajados e estimulados a falar. Os 

comentários mais surpreendentes vieram de um aluno que normalmente não costumava 

interagir nas aulas, mas que no grupo focal se sentiu à vontade para expor suas 

percepções, contribuindo positivamente.  

A pergunta inicial foi se haviam gostado do livro, ao que todos responderam 

positivamente. Nove alunos se manifestaram; dentre eles, destacam-se: “Claro, amei. 

Porque ele é um coelho mutante. Como eu li ali o coelho mutante Wilbor, pensei, eu gosto 

de coelho, é interessante o fato de ser mutante e ainda mais com o nome Wilbor, que 

nome diferente, tipo qual é a pessoa que dá esse nome né! Mais agora veio essa 

possibilidade”; “Profe, eu gostei muito do livro porque o coelho se esforçou muito para 

chegar onde ele queria, e não parou em nenhum momento. E eu gostei do título”; “Eu 
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adorei muito a história porque coelho mutante, só esse nome me chamou a atenção, aí 

eu vi a capa com o coelho numas pedrinhas, aí eu fui ler, cara é muito legal!”; “Gostei 

do livro e a parte que achei mais engraçada é a dos cientistas que dizem para o coelho 

ser uma skin do Fortnite5” e “Quando eu olhei a capa do livro não tinha achado algo 

muito assim, achei simples, mas eu li e achei bem legal”. 

Posteriormente, indagou-se se eles indicariam esse livro para alguém. Cinco 

discentes explanaram sua resposta, citando parentes, conhecidos, amigos e professores. 

Um aluno falou: “Profe, na verdade eu indiquei o livro para um dos meus melhores 

amigos. Eu mandei para ele o livro e ele achou bem legal e que era para te falar”. 

No terceiro ponto, questionou-se se eles gostaram de utilizar literatura nas 

aulas. Novamente, somente comentários positivos, oito no total, dos quais se destacam: 

“Profe eu gostei muito de trabalhar com ele nas aulas, porque trabalhando um livro eu 

consegui trabalhar matemática e muito mais coisas que eu imaginava trabalhar”; “Eu 

gostei bastante, sabe por que? 3 coisas que eu gosto de fazer: problemas matemáticos, 

matemática e história”; “Eu gostei muito porque tu colocou muita criatividade no livro, 

daí tu transferiu essa criatividade para as outras matérias e a atividade ficou muito 

legal”. 

Na sequência, os alunos deveriam responder se o livro ajudou a aprender algo. 

Os sete alunos que expressaram opinião citaram que aprenderam sobre múltiplos, a não 

julgar antes de conhecer algo e a nunca desistir. Sobressaiu o relato de um aluno que, nos 

momentos síncronos anteriores, não participava oralmente com opiniões e contribuições, 

mas nesse dia estava muito engajado e participativo e disse: “Profe, eu gostei muito 

daquele livro, porque eu tava me sentindo um pouquinho triste e o livro me deixou bem 

feliz e me incentivou bastante a fazer as coisas e não desistir”. 

Pediu-se que os alunos citassem quais conteúdos aprenderam com a história 

do coelho mutante. Três participantes contribuíram citando matemática, português e 

história (fazendo referência ao componente curricular de literatura, e não ao da disciplina 

de história propriamente dita). 

Em seguida, perguntou-se quais assuntos de matemática aprenderam por meio 

da história do livro, e os cinco alunos que trouxeram suas opiniões foram unânimes ao 

 
5 Fortnite é um jogo eletrônico multijogador on-line revelado originalmente em 2011, desenvolvido pela 

Epic Games. 
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citar os múltiplos. Conforme falou uma menina, “Múltiplos, muitos múltiplos, na verdade 

nesse livro não traz nenhuma outra matemática, a gente aprendeu só múltiplos no livro”. 

Essa aluna foi a primeira, desde o início, a destacar e abordar o termo múltiplos. Para 

(KAIBER, 2011, n.p.): 

 

A matemática abrange um amplo campo de relações, regularidades, coerências 

e também singularidades que, se devidamente exploradas, podem despertar a 

curiosidade dos estudantes e estimular a capacidade de analisar, sintetizar, 

generalizar, prever, projetar, abstrair, favorecendo a estruturação do 

pensamento mediante um trabalho que considere interações, análises, 

conjecturas, erros e acertos. 

 

Dando sequência, comentou-se que o trabalho estava focado em língua 

portuguesa e matemática, questionando o grupo se achavam que, com a história do livro, 

poderiam ser trabalhados outros assuntos. Três estudantes se manifestaram, citando 

geografia, ciências e outras matemáticas, trazendo o olhar do aluno em relação à 

interdisciplinaridade e outras abordagens para essa obra literária.  

Ao opinar se aprender por meio de livros é mais fácil ou mais difícil, seis 

participantes contribuíram, sendo que 33% deles afirmaram que depende/tanto faz, como 

citou uma menina: “Acho que tanto faz, mas com o livro é mais divertido”. Os outros 

66% concordaram que é mais fácil; um aluno falou: “É mais fácil na minha opinião, tipo 

eu achei muito legal, divertido e criativo, também porque as vezes dá uma enjoadinha 

ficar fazendo só conta e conta. Daí chegou essa tua parte de se basear no livro pra fazer 

essas contas e eu fiquei caraca, que legal!”. 

Questionados se gostaram de realizar o trabalho integrado de matemática e 

português, os nove integrantes da turma responderam afirmativamente, o que reforça a 

importância de um trabalho que integre várias áreas concomitantemente. 

Por fim, pediu-se que destacassem os pontos positivos e negativos. Cinco 

alunos citaram pontos positivos, como: “A gente aprendeu múltiplos e português junto e 

de um jeito divertido”; “Concordo com a colega e esse trabalho tem muito potencial 

para ter uma continuação de aprender mais coisa ainda”; “Tudo foi positivo”; “Foi 

positivo aprender múltiplos e muitas coisas novas”; “O jeito como tu ensinou, a gente 

teve a oportunidade de falar como pensava”. Esse último comentário evidenciou a 

importância da promoção do protagonismo do aluno por meio de intervenções que 

estimulem a troca de ideias entre pares, oportunizando a aprendizagem não só de 
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matemática, mas de qualquer área do conhecimento. Nenhum aluno destacou pontos 

negativos, apenas uma aluna sugeriu que as produções poderiam ter sido feitas de forma 

coletiva em grupos. 

O papel da linguagem no processo de aprendizagem é um aspecto destacado 

por Ausubel (2000, p. 5). Segundo o autor,  

 

A linguagem é um facilitador da aprendizagem significativa por recepção e 

pela descoberta. Aumentando-se a manipulação de conceitos e de proposições, 

através das propriedades representacionais das palavras, e aperfeiçoando 

compreensões subverbais emergentes na aprendizagem por recepção e pela 

descoberta significativas, clarificam-se tais significados e tornam-se mais 

precisos e transferíveis. 

          

 

4.3 APLICAÇÃO: TURMA CONTROLE 

 

Durante quatro semanas foram realizadas intervenções síncronas e 

assíncronas por meio de uma sequência de atividades. Visto que o planejamento realizado 

nessa turma envolveu somente a matemática, as aulas síncronas ocorreram em apenas um 

encontro semanal. As aulas assíncronas também foram ofertadas uma vez na semana, 

sempre antecedendo a aula do momento síncrono. 

A turma controle é composta por 27 alunos, com faixa etária média de dez 

anos de idade. No sistema remoto de ensino, houve participação de quatorze alunos ao 

longo do período, com participação média de 8,1 alunos por aula. Conforme destacado 

no informativo trimestral do Portal EducarWeb (Anexo 25), dos 27 alunos relacionados, 

apenas dezesseis estão ativos no sistema. Desta forma, conseguiu-se atingir uma 

participação de 87,5% dos alunos da turma. A turma pertence à mesma escola e é atendida 

pela mesma professora titular da turma experimental. O turno de aula desses alunos ocorre 

na parte da tarde.  

 

 

4.3.1 Introdução aos múltiplos e atividades – Parte 1 

 

Para iniciar o trabalho com a turma controle, foi enviada uma atividade inicial 

assíncrona via portal educacional EducarWeb. Essa atividade (Apêndice I) tinha como 
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objetivo introduzir o que seria trabalhado e, ao mesmo tempo, provocar a observação da 

turma. Apresentaram-se algumas sequências finitas, para que os alunos completassem 

com o próximo termo. Nessa proposta, nove alunos deram retorno via portal educacional 

(Anexo 21).  

Os discentes não apresentaram dificuldades ao realizar o exercício ofertado, 

exceto pela última sequência, que era mais complexa; apenas quatro alunos conseguiram 

completá-la.  

No momento síncrono com a turma (link da gravação disponível no Anexo 

16), nove alunos participaram. Iniciou-se esse momento retomando as dez sequências 

enviadas de forma assíncrona para correção coletiva.  

Na primeira sequência, perguntou-se qual seria o próximo termo e uma aluna 

falou: “É igual à 3ª seta”. Ao perguntar se alguém havia pensado diferente, um menino 

disse: “Não”. Seguiu-se perguntando se todos concordavam com a ideia da colega, ao 

que todos acederam. 

Na questão seguinte, a turma identificou a mudança de símbolo para letras na 

formação dos termos que compõem a sequência e responderam corretamente. No terceiro 

item dos exercícios, da mesma forma que no anterior, os alunos responderam 

rapidamente.  

Na quarta e quinta questões, havia sequências de números pares e sequência 

de números ímpares respectivamente. Os alunos notaram que os números estavam 

“pulando”. Questionados de quanto em quanto eles estavam “pulando”, uma discente 

respondeu: “De um em um”. Analisando a sequência dos pares, indagou-se: “Para ir para 

o 4, quanto aumenta?”. Então, a turma se deu conta de que, na sequência, os números 

“pulavam” de dois em dois. 

Na próxima sequência, os alunos perceberam que os números estavam 

diminuindo de dez em dez e, na posterior, aumentando de cinquenta em cinquenta. 

Na oitava sequência, os alunos perceberam esta diminuía de vinte em vinte; 

na seguinte, a turma notou que a sequência aumentava. Então, instados a observar e dizer 

o quanto ela aumentava, um aluno falou: “Está pulando de 3 em 3”. Um colega discordou 

e uma menina comentou: “Eu sei, aumentou 3, 5, 7 e 9”.  
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A pesquisadora perguntou: “E quanto aumentará agora?”, ao que um aluno 

respondeu: “Onze”. 

A pesquisadora indagou “Qual é o próximo número?” e dois alunos 

responderam “36”. 

Na última sequência, os participantes pensaram um pouco mais antes de 

opinar, e um menino observou que a soma dos números anteriores geraria o próximo 

termo da sequência. Outro discente disse que compreendeu o início, mas o restante não. 

Ao serem questionados quanto ao próximo número, eles concluíram que seria o 55. 

Concluída a parte inicial da aula, apresentaram-se duas sequências para a 

turma: as sequências dos múltiplos de 3 e 4, ainda sem utilizar as nomenclaturas. As duas 

sequências numéricas foram mostradas e os alunos deveriam dizer o que notavam nelas. 

Uma aluna falou: “Uma sequência aumenta de 3 em 3 e a outra de 4 em 4”. A turma 

completou coletivamente os três próximos termos de cada uma das sequências. A 

pesquisadora perguntou o que significavam as reticências ao fim da sequência e uma 

menina respondeu: “A continuação”. Explicou-se que essa continuação indica que a 

sequência é infinita.    

Depois, duas outras sequências foram apresentadas, uma crescente finita e 

outra decrescente finita, e a turma deveria destacar quais diferenças havia entre elas. Os 

alunos destacaram: “Uma é de menos e a outra é de mais”. Note-se que, quando 

utilizaram a expressão “é de menos”, eles estavam se referindo à sequência decrescente 

e, da mesma forma, a referência “é de mais” se refere à crescente. 

Ressaltou-se que havia mais diferenças entre essas duas sequências 

apresentadas. Uma discente comentou: “Uma aumenta de 3 em 3. E a outra diminui de 

20 em 20”, e um aluno complementou: “Uma não é infinita, a outra é”. Ao se questionar 

qual das duas sequências apresentadas seria a infinita, eles responderam que seria a que 

aumentava. 

Da mesma forma, foram analisadas duas outras sequências, e os alunos 

pontuaram as diferenças sem dificuldades. 

A partir desse momento, passou-se a explicar que a turma trabalharia durante 

um período com sequências especiais denominadas múltiplos. Alguns exemplos foram 

apresentados para fins de ilustração, construindo-se coletivamente algumas sequências e 
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pontuando particularidades. Após completar alguns conjuntos de múltiplos, os alunos 

deveriam responder se acharam fácil ou difícil; alguns comentaram que acharam fácil.  

Por fim, perguntou-se quais características os discentes observaram sobre os 

múltiplos, e eles pontuaram: “São infinitos”; “Sempre aumentam” e “Começam sempre 

no zero”. 

Ao serem questionados se gostaram da aula síncrona, um aluno respondeu: 

“Eu gostei muito da aula de hoje, eu aprendi muita coisa e eu tô muito feliz porque 

consegui acertar uma que quase ninguém tinha acertado”. Uma menina comentou: “A 

aula foi bem legal e eu aprendi muita coisa”. Outra colega falou: “Eu gostei bastante da 

aula, achei que foi boa”. 

Sempre os mesmos três alunos comentaram durante a aula; os demais 

presentes ficaram em silêncio, embora tenha sido um momento produtivo. Os alunos 

demonstraram certa dificuldade em responder algumas questões, exigindo mais 

argumentação do que o esperado; certamente a falta de algo concreto, como o livro usado 

na turma experimental, contribuiu para isso. 

 

 

4.3.2 Atividades sobre múltiplos – Parte 2 

 

Dando continuidade ao trabalho com a turma controle, foi enviada uma 

atividade assíncrona (Apêndice J) via EducarWeb. Essa atividade se assemelha à 

atividade do grupo experimental em que os discentes enumeravam as pedras tocadas pelo 

coelho (Interpretação matemática do livro – Parte 1). Obteve-se o retorno, via portal, de 

oito discentes. 

Ao observar as devolutivas, foram classificados dois grupos de respostas: 

parcialmente satisfatórias e plenamente satisfatórias. No grupo das respostas 

parcialmente satisfatórias, os alunos elencaram os múltiplos, porém não iniciaram suas 

sequências fazendo o uso do zero (Anexo 22). No grupo das respostas plenamente 

satisfatórias os alunos colocaram os múltiplos solicitados, incluindo o zero (Anexo 23). 

A Figura 26 traz o percentual de cada grupo. Conforme ilustrado, metade da 

turma compreendeu plenamente as noções básicas sobre os múltiplos, e a outra metade 
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ainda necessita de atenção quanto à importância e ao cuidado no início da sequência de 

múltiplos em relação à utilização do zero. 

 

Figura 26: Análise das atividades propostas sobre múltiplos (Apêndice J) 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

 

Ao fim da atividade, ao serem questionados se haviam gostado de realizá-la, 

todos responderam que gostaram exceto uma aluna, que respondeu: “Mais o menos. A 

atividade é um pouco complexa pra mim”. 

No momento síncrono, participaram nove alunos. Foram retomados os pontos 

principais do encontro anterior (sequências e múltiplos), dando início às correções das 

atividades enviadas via portal. Sempre se estimulou a participação daqueles que 

quisessem se manifestar.  

Perguntou-se, inicialmente, qual é o primeiro múltiplo de 1, ao que uma aluna 

respondeu: “O zero”. Esse ponto foi bastante frisado, tendo em vista o retorno das 

atividades, nas quais metade da turma se esqueceu de colocar o zero. 

Na segunda questão, perguntou-se quais eram os múltiplos de 2. A turma foi 

respondendo e completando coletivamente, com a pesquisadora chamando a atenção para 

as reticências. 

Posteriormente, a fim de que citassem os múltiplos de 3, perguntou-se de 

quanto em quanto aumentam esses múltiplos; eles responderam que aumentam de 3 em 

50%50%
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3. Indagou-se novamente: “Como sabemos que são de 3 em 3?”. Um aluno respondeu: 

“Porque são múltiplos de 3”. 

E, assim, completaram-se os demais múltiplos do 4, 5, 7, 10 e 12. Ao 

preencher os múltiplos de 12, a pesquisadora questionou como eles faziam para somar o 

12. Uma aluna explicou: “É só somar uma dezena e depois duas unidades”. 

Ao finalizar as correções, foram trazidas novas atividades sobre múltiplos, 

numa perspectiva diferente. Essas atividades propostas são similares às utilizadas na 

turma experimental (Interpretação matemática do livro – Parte 2); por exemplo: “O 

número 2 é múltiplo de 1? Explique”.  

Nessa primeira situação, os alunos responderam de modo unânime que não, 

ou seja, que o 2 não é múltiplo de 1. Então, perguntou-se para a turma quem são os 

múltiplos de 1. Uma menina respondeu: “Os múltiplos de 1 são o, 1, 2, 3, 4, 5, ...”.  

Assim, realizou-se pela segunda vez a mesma pergunta: “O número 2 é 

múltiplo de 1?”. Alguns responderam que não, e uma aluna respondeu que sim. Indagou-

se novamente quais eram os múltiplos de 1, listando-os na tela compartilhada para que a 

turma pudesse visualizá-los e afirmando que todos esses números listados eram múltiplos 

de 1. 

Pela terceira vez, fez-se a pergunta: “O número 2 é múltiplo de 1?” Dessa 

vez, todos responderam que sim. A pesquisadora seguiu perguntando: “E como podemos 

explicar?”. Uma discente comentou: “Porque o 1 cabe duas vezes no 2”. Os demais, 

questionados se pensaram de modo diferente, replicaram que não. 

Em seguida, passou-se à questão: “O número 7 é múltiplo de 1?”. Todos 

imediatamente responderam que sim, mas, quando perguntados sobre o 10 ser múltiplo 

de 1, alguns demonstraram dúvida; isso porque, na tela, só haviam sido listados os 

múltiplos de 1 até o 8. Desta forma, a pesquisadora interveio: “Na letra A, listamos os 

múltiplos de 1; o número 10 estaria na listagem ou não?”. Um aluno respondeu que não, 

e uma garota comentou: “Estaria, mas não está”. A pesquisadora seguiu questionando: 

“Onde é que ele está e nós não o vemos?”. 

Depois de um tempo de silêncio, um menino disse que deveria estar depois 

dos três pontinhos (reticências). Os alunos foram lembrados de que as reticências 

mostram que a sequência é infinita, e ouviram novamente a pergunta: “O número 10 é 

múltiplo de 1?”. Todos acederam. Nos próximos itens, eles identificaram os múltiplos de 
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1 facilmente; após serem solicitados outros exemplos, um aluno argumentou: “Essa não 

tem como errar, porque todos os números são múltiplos de 1”. 

À questão “O número 15 é múltiplo de 2?”, todos responderam negativamente 

e explicaram: “Porque o depois do 14, pula para o 16”; “Porque ele tem um mais ou um 

a menos”. 

Para concluir, indagou-se: “O número 20 é múltiplo de 2?”. Todos afirmaram 

positivamente e uma menina completou: “Porque o 2 cabe 10 vezes no 20”.  

Finalizando, perguntou-se o que haviam achado da aula. Aqueles que se 

sentiram à vontade falaram: “A atividade é muito boa, mas a gente tem que pensar muito 

no que fazer, é um pouco difícil, é um pouco complexa, mas eu gosto, é legal, mas ainda 

preciso aprender com isso”; “Eu gostei bastante da aula e já entendi sobre os múltiplos”. 

E a primeira a comentar complementou: “Profe, eu gostei muito da aula e tu é muito 

simpática, você dá a escolha da gente opinar nas questões matemáticas, porque todo 

mundo tem uma opinião muito diferente aqui e dá para perceber, várias vezes”. 

Para Guterres e Costa (2020, p. 110), “Quando se altera um pouco esta 

dinâmica, saindo o aluno do papel exclusivo de observador e ouvinte, passando a 

questionador e executor, começa-se a aprender com mais eficiência”. Esse último 

depoimento da aluna vem ao encontro da fala de Oliveira, que destaca como ocorre a 

formação de conceitos na perspectiva vygotskyana: “A linguagem humana, sistema 

simbólico fundamental na mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimeto, tem, para 

Vigotski duas funções básicas: a de intercâmbio social e a de pensamento generalizante” 

(OLIVEIRA, 2019, p. 40). 

É importante ressaltar que essa proposta de atividade com o grupo se mostrou 

abstrata e complexa, exigindo muito mais intervenções da pesquisadora, a qual teve que 

ilustrar as situações e propor algo palpável para que a turma conseguisse abstrair, 

encontrando subsídios para buscar um significado. Conforme Moreira destaca, “A 

aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação ancora-se em conceitos 

ou proposições relevantes, preexistentes, na estrutura cognitiva do aprendiz” 

(MOREIRA, 2017, p. 161).  

 

 

4.3.3 Atividade avaliativa sobre múltiplos 
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Na etapa seguinte, enviou-se via portal educacional uma atividade avaliativa 

sobre múltiplos a ser realizada pelos alunos de modo assíncrono. Essa seleção de 

exercícios (Apêndice J), similar à aplicada na turma experimental (item 4.2.9), tinha a 

finalidade de avaliar o entendimento dos alunos sobre o assunto e realizar um comparativo 

entre as duas turmas. Os alunos deveriam realizar oito exercícios envolvendo múltiplos 

em diferentes contextos e situações. 

Oito alunos deram retorno. Analisando o material, as respostas foram 

classificadas em três grupos: Atividades descartadas, Atividades parciais e Atividades 

completas. 

Entraram no grupo de Atividades descartadas o envio de material insuficiente 

para considerar ou envio equivocado de atividade diferente da solicitada, conforme 

imagens contidas no Anexo 24. 

No grupo das Atividades parciais, os alunos enviaram o material solicitado, 

mas não de modo integral; eram imagens que não apresentavam a totalidade dos 

exercícios. 

No grupo das Atividades completas estão os exercícios enviados na íntegra. 

Na Figura 27, observa-se que apenas metade da turma retornou de modo 

completo, satisfatório. 

 

Figura 27: Classificação por grupos do retorno das atividades envolvendo 

resolução de problemas 

 

 

Fonte: A pesquisadora/2021 
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Levando-se em conta o desempenho dos alunos que responderam 

parcialmente e na íntegra, obteve-se um aproveitamento de 80%; se forem considerados 

apenas o retorno dos que responderam de modo completo, o aproveitamento passa a 79%. 

Trata-se de um aproveitamento relativamente bom, se se considerar apenas o quantitativo. 

No entanto, o número de retornos foi muito menor que na turma experimental, que obteve 

dez retornos e um percentual de aproveitamento médio de 84%. Percebe-se o ganho 

qualitativo no empenho, interesse e envolvimento dos alunos oportunizados pelo produto 

educacional agregado ao trabalho no grupo experimental. 

Realizou-se o momento síncrono para debater as questões e efetuar a 

correção. Dez alunos se fizeram presentes.  

Para dar início, apresentou-se um breve resumo do trabalho até o momento, 

convidando os alunos a participar com suas falas e opiniões, pois todas eram importantes 

para a construção coletiva. 

Quando questionados se o 42 é múltiplo de 4, os alunos não responderam. 

Então, a pesquisadora questionou quais são os múltiplos de 4 e, com o auxílio dos alunos, 

começou a listá-los ao chegar no múltiplo de número 40. Indagou-se aos alunos se esses 

números listados seriam suficientes para saber a resposta, e uma aluna disse que se deveria 

fazer mais um termo nessa sequência. Isso ajudou a turma a responder que não. 

Na segunda questão, a turma deveria pensar nos múltiplos de 6 para responder 

se 42 é múltiplo de 6. Pediu-se que os alunos dessem palpites sobre isso. Depois de um 

tempo, dois discentes se manifestaram, um dizendo que não e outro que sim. Novamente, 

foi necessário construir a sequência de múltiplos para obter uma resposta; visualizando o 

número 42 na sequência, a turma concluiu que sim, 42 é múltiplo de 6.  

O mesmo ocorreu na próxima questão dessa atividade, em que mais uma vez 

os múltiplos tiveram que ser ilustrados. Por fim, na letra d os alunos conseguiram 

responder sem precisar construir a sequência dos múltiplos.  

Na atividade 2, não existiram problemas. Na terceira atividade, havia um 

desafio: “A idade de Felipe corresponde ao maior M LTIPLO de 10, com 2 algarismos. 

Qual a idade de Felipe?”. Na leitura da questão, perguntou-se o que seria um número com 

dois algarismos; uma aluna citou o 23 como exemplo. Explicou-se que, nessa questão, 

haveria múltiplos de 10, sendo o maior possível com dois algarismos, e perguntou-se se 

alguém teria alguma ideia. Um menino disse “30” e uma colega falou “Pode ser 100”. 
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Ao ser questionada se 100 tem dois algarismos, a aluna se corrigiu, dizendo que falou 

errado. A turma continuou listando suas hipóteses: 40, 50, 20, 70, 29, 60, 80, 90 e 99.  

Posteriormente, perguntou-se o que se pode fazer para descobrir a idade de 

Felipe. Uma aluna falou: “É só descobrir o ano que ele nasceu e diminuir do ano que nós 

estamos”. Explicou-se que o desafio não informa esses dados, apenas que a idade é o 

maior múltiplo de 10 com dois algarismos. Outro aluno comentou: “Sora, aqui todo 

mundo nasceu em 2010, mas alguns ainda não fizeram aniversário”, e uma colega 

completou: “Ele pode ter 12 anos”. Com isso, questionou-se: “Mas 12 é um múltiplo de 

10?”. Ao solicitar que dissessem quem são os múltiplos de 10, alguns comentaram 10, 

20, 30, 40, 50 e uma discente falou 22. Desta forma, sugeriu-se construir os múltiplos de 

10; os alunos listaram até o 90, e a pesquisadora perguntou se era preciso listar mais. Um 

estudante disse que não, porque o 100 já teria três algarismos. Indagados se já teriam 

como descobrir a idade de Felipe, um aluno disse que seria 90, explicando que 100 tem 

três algarismos, então o maior número de dois algarismos só poderia ser o 90. Mais uma 

vez, ficou evidente a necessidade de ilustrar para se chegar a alguma conclusão; os alunos 

não conseguiram, mentalmente, tecer alguma conclusão. 

A turma construiu a atividade 4 coletivamente sem dificuldade, pois bastava 

apenas listar os dez primeiros múltiplos de alguns números. Sucedeu o mesmo na quinta 

atividade, pois nela bastava citar os múltiplos de 7 e destacá-los na ordem crescente. 

Dando continuidade, na próxima atividade perguntou-se: “Os múltiplos 

iniciam sempre com o número 1. Isso é verdadeiro ou é falso?”. Todos responderam que 

era falso e justificaram que os múltiplos começam sempre no zero. Eles também disseram 

ser verdadeiro que os múltiplos são infinitos 

No próximo exercício, havia um problema no qual os alunos deveriam 

descobrir múltiplos comuns de 2 e de 3 num intervalo restrito de 1 até 50. Perguntou-se: 

“Como podemos pensar para descobrir uma solução?”. Uma aluna sugeriu que fossem 

listadas as duas tabuadas das sequências e, sem seguida, que se visse quais eram comuns 

até 50. Questionados, todos os colegas disseram concordar com a estratégia da colega. 

Executando essa estratégia, encontrou-se o resultado de oito casas.  

A última atividade proposta trabalhava os múltiplos e o sistema monetário. O 

enunciado descrevia: “Cláudia foi ao banco retirar dinheiro no caixa eletrônico. Sabendo 

que a máquina só possui notas de vinte reais, cinquenta reais e cem reais responda: ela 
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pode retirar a quantia de setenta reais?”. Uma garota respondeu que sim, com uma nota 

de cinquenta reais e outra de vinte reais. 

Na próxima situação dessa atividade, era preciso indicar se seria possível 

retirar oitenta reais. As respostas foram variadas e confusas. Uma aluna comentou que 

seria possível retirar cem reais e devolver vinte, e a pesquisadora explicou que isso não 

acontece nos caixas eletrônicos. Outra aluna sugeriu duas notas de vinte reais e uma nota 

de cinquenta reais. Ao serem perguntados se isso fecharia o valor de oitenta reais, eles 

perceberam que seria um valor superior. Outro aluno comentou que poderiam ser quatro 

notas de vinte reais e alguns concordaram. 

Na situação seguinte, o objetivo era formar 140 reais. Um menino respondeu 

que seriam uma nota de cem reais e duas de vinte reais. Todos concordaram com essa 

sugestão. Perguntou-se se haveria outras possibilidades; um aluno respondeu que não e 

outro disse que sim, sendo duas notas de cinquenta reais e duas de vinte reais.  

Para retirar 190 reais, a turma comentou que seriam duas notas de vinte reais, 

uma de cinquenta reais e uma de cem reais. Outro aluno sugeriu uma nota de cem reais e 

o restante de vinte. Perguntou-se: “Com as notas de vinte reais você chega em noventa 

reais?”. O aluno pensou e disse: “Ah, eu errei”.  A pesquisadora lembrou os presentes de 

que não há certo ou errado, mas hipóteses que se podem validar ou descartar.  

Ao fim, como de costume, perguntou-se o que eles acharam das atividades, e 

eles responderam: “Umas fácil e outras difícil”; “Eu gostei bastante da aula e achei 

umas questões fáceis e outras difíceis”; “Eu gostei muito da aula hoje, foi bem legal” e 

“Eu gostei bastante da aula, aprendi coisas que sozinho eu não aprenderia”. 

Nesse momento síncrono, ficou acentuado o quanto foi difícil pensar e 

expressar as ideias sobre os múltiplos; geralmente, a pesquisadora era forçada a recorrer 

a uma sequência literal para que os participantes, visualizando-a, pudessem concluir algo. 

Outro aspecto relevante em comparação à turma experimental é que, na aula síncrona 

envolvendo esta atividade, os alunos ainda não haviam respondido no portal (conforme 

eles mesmos descreveram ao início da gravação), ou seja, a turma experimental fez a 

atividade sem ter um momento similar de interação sobre esses problemas e, mesmo 

assim, teve um aproveitamento melhor nas atividades enviadas. 

Isso mostra o quanto a contextualização por meio da obra literária contribuiu 

para a aprendizagem sobre os múltiplos, ajudando os discentes na construção de um 

contexto que auxiliou no pensamento e cálculo mental, tendo em vista que a turma não 
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apresentava a necessidade de refazer as sequências de múltiplos como a turma controle, 

que não fez uso do livro O coelho mutante Wilbor. Para Smole, Cândido e Stancanelli 

(1995, p. 120), 

 
Os livros infantis podem servir como um suplemento para o material 

tradicional de matemática e serem úteis tanto em trabalhos individuais como 

em grupo. Desta forma o professor pode utilizar a literatura infantil para 

providenciar um contexto onde a matemática esteja presente de forma mais 

natural; para propor, criar e desenvolver com a classe problemas interessantes 

e desafiadores que permitam aos alunos ampliarem tanto suas noções 

matemáticas quanto o pensamento [...]. 

  

 

4.3.4 Jogo proposto por Grossi 

 

Da mesma forma que na turma experimental, realizou-se na turma controle o 

jogo trazido por Grossi (1986), a fim de observar as percepções dos alunos em relação ao 

jogo e os múltiplos. O jogo foi ofertado de modo assíncrono via plataforma EducarWeb. 

Quatro alunos retornaram via portal educacional. Para este grupo, ao contrário 

do experimental, não houve a oportunidade de debate num momento síncrono. 

Com o baixo número de devolutivas nesse desafio, separamos os retornos em 

dois grupos: identificaram relações diretas com múltiplos e utilizaram respostas amplas.  

No grupo de alunos que identificaram relações diretas com múltiplos, os 

discentes conseguiram identificar padrões de pelo menos dois múltiplos, conforme mostra 

o Anexo 26. 

No grupo dos que utilizaram respostas amplas, os alunos escreveram um 

parágrafo amplo sem detalhamento ou identificação de alguma especificidade (Anexo 

27). 

A Figura 28 mostra o percentual de retornos por grupo. Obteve-se o mesmo 

percentual entre as categorias. Como foram recebidos apenas quatro retornos de um 

público total de quinze alunos, isso representa apenas 27% da turma. 

 

Figura 28: Percentual de retorno por grupos do jogo proposto para a turma 

controle 
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Fonte: A pesquisadora/2021 

  

Em ambos os grupos, o retorno desta atividade foi baixo – no experimental, 

conforme o item 4.2.11, houve cinco retornos. O baixo número pode ter se dado por se 

tratar do último instrumento exigido ou por terem achado o jogo complexo.  

 

 

4.4 ENTREVISTA FINAL COM A PROFESSORA DA TURMA 

 

Realizou-se uma entrevista com a professora meses depois da intervenção, a 

fim de que ela tivesse um tempo para identificar se as práticas aplicadas contribuíram na 

vida escolar dos discentes. A entrevista foi realizada no mês de outubro de 2021 (o link 

da gravação está disponível no Anexo 28). A íntegra da entrevista se encontra no Anexo 

29; aqui, resgatam-se alguns trechos do relato da docente.  

A entrevista teve início com a pergunta: “Do que eu trabalhei com as turmas, 

tu percebeste que conteúdo matemático estava sendo trabalhando?”. Acerca da turma 

experimental, a professora afirmou: “Eu vi total aceitação por parte da turma que teve o 

livro. A turma que teve o livro teve todo um contexto da literatura em cima da 

matemática. Então eles conseguiram visualizar o livro, eles enxergavam o Wilbor 

fazendo a contagem, até hoje eles marcaram isso”. 

Em relação à turma controle, ela relatou: “Com a turma da tarde, é a falta 

dessa questão do envolvimento, no que tu vai te basear. Lançar a sequência lógica por 

lançar a sequência, sem ter o produto, que foi o livro, né. Acredito que se a turma da 

50%50%

Retorno por categorias no jogo 
proposto

Identificaram relações diretas
com múltiplos

Utilizaram respostas amplas
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tarde hoje descobrir que tem um livro daquela sequência, eu acredito que eles vão 

assimilar, porque muitos deles pedem ainda que eu faça e explique para eles. E eu ainda 

forço eles com exercícios de sequências que é para eles lembrar”. E completou: “o apelo 

literário do livro é fantástico, porque tu consegue memorizar muito mais, consegue 

desenvolver muito mais”. 

Posteriormente, perguntou-se à professora “Na tua opinião, tu achaste que a 

obra literária contribuiu para o aprendizado dos alunos na turma experimental?”, obtendo-

se a resposta “Sim, com certeza, muito mesmo”. 

A terceira pergunta foi: “Tu utilizarias a obra literária para trabalhar em sala 

de aula?”. Em síntese, a docente falou: “Sim. O Wilbor foi algo diferente para eles, 

porque era um coelho diferente, com orelhas diferentes, mutante. [...] Então assim, para 

eles tudo que literário isso cresce muito, e a gente nota o despertar do aluno para a 

literatura”. 

Na pergunta seguinte, indagou-se: “E tu achas que essa história poderia ser 

trabalhada em alguma outra área?”. A professora replicou: “Sim. A questão da mutação. 

A gente poderia ver mais adiante, podia ver com eles a questão dos gêneros, que eles 

queriam saber se o coelho era filho de menina e filho de menino, isso tudo sai. Com 

certeza seria fácil de adaptar e trabalhar em qualquer outra área. Porque é uma história 

que eles já conhecem e teriam outro viés da história”. 

Questionou-se a professora se, com a mudança do ensino remoto para o 

ensino híbrido, ela havia notado alguma diferença entre as turmas em relação às práticas 

realizadas. A docente apontou que na turma experimental, como houve o trabalho com o 

livro, não houve dificuldade; no entanto, ao falar sobre a turma controle, citou uma aluna 

como exemplo, dizendo que ela ainda tinha dificuldade em compreender o ritmo da 

sequência. 

A sexta pergunta foi: “E as dificuldades percebidas no grupo da tarde 

aconteceram com a turma da manhã?”. Em resposta, a professora asseverou que não, 

relatando que o livro foi um suporte auxiliar na aprendizagem da turma. 

Por fim, perguntou-se: “Tu achas que a literatura foi mais significativa para 

trabalhar do que simplesmente o conteúdo propriamente dito?”. Quanto a isso, a 

professora respondeu: “Com certeza. Isso é uma coisa sempre foi distante de nós 
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enquanto alunas. [...] A literatura é fundamental, diferente da literatura obrigada, tive 

que ler livros que não lembro da história, diferente de hoje, usar a sequência lógica de 

um livro na história, e ajudar o aluno aprender com aquela sequência e também se 

divertir”. 

Nos depoimentos da professora sobre as duas turmas, fica evidente o quanto 

o livro contribuiu para a aprendizagem dos alunos, criando um contexto imaginário, 

envolvendo e auxiliando na construção dos conceitos abordados, além de deixar a 

aprendizagem lúdica, prazerosa e divertida. Esse método de trabalho também 

proporcionou, segundo a professora, a formação de novos leitores. Smole, Cândido e 

Stancanelli (1995, p. 121) citam as palavras de René Diatkine: 

 

Afinal como disse René Diatkine em sua entrevista à revista Veja, em março 

de 1993, “ouvindo e lendo histórias a criança cria um espaço em sua cabeça 

para o mundo mágico fabuloso” e isto não deve jamais ser perdido de vista 

pelo professor porque, sem esta magia, a literatura infantil perde a função de 

despertar o prazer de ler.  

 

Segundo Pires e Accorsi (2018), 

 

Muitas vezes, os estudantes devem encontrar respostas certas e uniformizadas 

para as questões propostas. Neste sentido, frequentemente, o estudante se 

aproxima da literatura preparado para “aprender a lição”. Essas são práticas 

escolares recorrentes que tendem a afastar o leitor/estudante do prazer de ler.  

 

Os relatos e as percepções da professora titular das turmas utilizadas como 

amostra da pesquisa surpreenderam positivamente.   

 

 

4.5 QUADRO COMPARATIVO DAS DUAS TURMAS 

 

A seguir, apresenta-se um quadro resumindo a atuação das duas turmas. 
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Quadro 7: Comparativo das turmas 

 

 TURMA 

EXPERIMENTAL 

TURMA 

CONTROLE 

Número total de alunos 27 27 

Número de alunos ativos no portal 21 16 

Número de participantes durante as 

práticas 
15 14 

Relação entre os alunos ativos no 

portal educacional e os ativos e 

participantes das aulas 

71% 88% 

Número médio de participação 

durante as práticas 
10,5 8,1 

Aproveitamento médio nas 

atividades avaliativas sobre 

múltiplos 

84% 79% 

Fonte: A pesquisadora/2021 

 

 

4.6 RESUMO COMPARATIVO DAS PRÁTICAS REALIZADAS  

 

A prática realizada foi extensiva, levando-se em consideração três pontos 

principais: o momento remoto de ensino, as gravações das aulas síncronas e as palavras 

de Smole, Cândido e Stancanelli (1995, p. 29): “É importante lembrar que antes de cada 

atividade deve haver um contato grande da criança com a história e que as atividades não 

devem ser realizadas todas de uma única vez”. 

Composta por 27 alunos, a turma experimental tinha faixa etária média de dez 

anos de idade. No sistema remoto de ensino, tivemos uma participação de quinze alunos 

ao longo do período e uma participação média de 10,5 alunos por aula (síncrona e 

assíncrona).  

Em questionário inicial, perguntou-se o que eles gostavam de trabalhar nas 

aulas de matemática e o item menos votado foi o trabalho por meio de livros com 

histórias, o que gerou apreensão na pesquisadora. Qual seria a receptividade dos alunos à 

proposta utilizando uma obra literária? 
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Trabalhou-se inicialmente com uma atividade de provocação ao leitor, 

apresentando a capa do livro e explorando opiniões. Realizou-se a contação da história, a 

qual foi gravada e disponibilizada para os alunos que não puderam estar on-line no 

momento. A turma se mostrou muito envolvida pela história e desenvolveu releituras 

sobre o livro.  

Realizou-se a contação das releituras criadas pelos discentes, bem como uma 

votação para escolher as melhores na opinião deles. Elaborou-se uma situação-problema 

para explorar e estabelecer uma ligação entre o livro, as releituras e a matemática. 

A partir de então, explorou-se o tema múltiplos com a turma experimental de 

acordo com os itens: Interpretação matemática do livro – Parte 1, explorando os 

múltiplos; Interpretação matemática do livro – Parte 2, aprofundando as percepções e 

associando os múltiplos aos divisores; e Interpretação matemática do livro – Parte 3, 

observando múltiplos comuns. 

Por fim, aplicou-se uma atividade sobre múltiplos a fim de avaliar os 

resultados.  

A turma controle era composta por 27 alunos, com faixa etária média de dez 

anos de idade. No sistema remoto de ensino, obteve-se a participação de quatorze alunos 

ao longo do período e uma participação média de 8,1 alunos por aula.  

Nesse grupo, o trabalho deu-se início ao trabalho apresentando, explorando e 

analisando diferentes tipos de sequências numéricas e suas particularidades. Foram 

apresentadas sequências de múltiplos e suas características. 

Posteriormente, foram lançadas atividades similares à Interpretação 

matemática – Partes 1 e 2, realizadas no grupo experimental, mas sem envolvimento do 

contexto da obra literária. Por fim, aplicou-se uma atividade avaliativa sobre múltiplos 

no mesmo estilo da aplicada na turma experimental. 

Observando o retorno das atividades, acompanhando o desempenho durante 

as aulas e os resultados das atividades sobre múltiplos, percebe-se um envolvimento 

maior e um desempenho melhor na turma experimental.  

Durante o grupo focal realizado com a turma experimental, todos os 

comentários e respostas foram positivos, em especial o comentário de dois alunos: “Profe 

eu gostei muito de trabalhar com ele nas aulas, porque trabalhando um livro eu consegui 
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trabalhar matemática e muito mais coisas que eu imaginava trabalhar”; “Eu gostei 

bastante, sabe por que? 3 coisas que eu gosto de fazer: problemas matemáticos, 

matemática e história”; “Eu gostei muito porque tu colocou muita criatividade no livro, 

daí tu transferiu essa criatividade para as outras matérias e a atividade ficou muito 

legal”. 

Na atividade final, que avaliou o conhecimento geral sobre múltiplos em 

ambos os grupos, a turma experimental apresentou um índice satisfatório de 

aproveitamento, visto que apenas um aluno obteve 60% de acertos, ao passo que a maioria 

apresentou a partir de 90%. O aproveitamento médio da amostra foi de 16,8 acertos, com 

um aproveitamento médio percentual da turma de 84% nas questões observadas. Já na 

turma controle obteve-se um aproveitamento de 80%; porém, se for considerado apenas 

o retorno da metade que respondeu a atividade de modo completo, o aproveitamento 

diminui, passando para 79%.  

Embora a turma controle tivesse uma melhor relação entre os alunos ativos 

no portal educacional e os ativos e participantes das aulas, conforme mostra o Quadro 7 

(página 118), sua participação nas aulas realizadas pela pesquisadora foi menor, 

demonstrando que houve pouco interesse, envolvimento e procura por parte do grupo 

controle, o que não ocorreu no grupo experimental. 

Na entrevista final, a professora titular das duas turmas descreveu as suas 

percepções, comentando que conseguiu perceber a sequência lógica e afirmando sobre a 

turma experimental: “Eu vi total aceitação por parte da turma que teve o livro. A turma 

que teve o livro teve todo um contexto da literatura em cima da matemática. Então eles 

conseguiram visualizar o livro, eles enxergavam o personagem principal fazendo a 

contagem, até hoje eles marcaram isso, porque quando eu falo de sequências, eles falam 

‘ah o Wilbor, né profe?’. Então eles lembram”. 

Em relação à turma controle, a professora relatou: “Com a turma da tarde, é 

a falta dessa questão do envolvimento, no que tu vai te basear. Lançar a sequência lógica 

por lançar a sequência, sem ter o produto, que foi o livro né”. E completou: “o apelo 

literário do livro é fantástico, porque tu consegue memorizar muito mais, consegue 

desenvolver muito mais”. 

Nos depoimentos da professora sobre as duas turmas, fica evidente o quanto 

o livro contribuiu para a aprendizagem dos alunos em relação a matemática, criando um 
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contexto imaginário, envolvendo e auxiliando na construção dos conceitos abordados 

sobre múltiplos, além de tornar a aprendizagem lúdica, prazerosa e divertida, 

oportunizando uma aprendizagem significativa para a turma experimental.  
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O objetivo geral da presente pesquisa foi o de “Analisar a utilização de uma 

obra literária produzida pela pesquisadora, com foco no ensino de múltiplos, por meio de 

uma sequência didática voltada a alunos do 5° ano do ensino fundamental”. A partir do 

capítulo Análise e Discussão dos Dados, foi possível concluir que este objetivo foi 

atingido, uma vez que o aproveitamento dos alunos nas atividades propostas foi de 84%, 

com participação média de 10,5 de alunos por aula. Da mesma forma, a fala da professora, 

segundo a qual “A literatura é fundamental” (item 4.4), aponta para o resultado positivo 

do uso da literatura na aprendizagem de múltiplos. 

O problema da pesquisa era: “Como a criação e a utilização de uma obra 

literária pode contribuir para a aprendizagem significativa e contextualizada da 

matemática, introduzindo noções de múltiplos a alunos do 5° ano do ensino fundamental 

de uma escola pública no período de maio a julho de 2021?”. Essa questão foi respondida, 

uma vez que os resultados nas análises dos dados demonstram que o recurso do livro para 

o ensino de múltiplos e matemática foi positivo, motivando os alunos a participar 

oralmente, discutir pontos e formular ideias. Dessa forma, foi oportunizado o ensino de 

matemática, com os devidos aprofundamentos, por meio de aulas divertidas, prazerosas, 

produtivas e acessíveis. 

Também se observa que os objetivos específicos foram atingidos. O primeiro 

deles era: “Escrever uma obra literária de ficção (produto educacional) em formato digital 

e físico, contendo conceitos, figuras e desenhos que sugiram noções de múltiplos e sua 

relação com a ciência, a natureza e o mundo animal”. Além da obra já estar pronta, 

aguardando a defesa da dissertação para seu lançamento, houve total aceitação pelos 

alunos. Embora a proposta inicial fosse o trabalho com a matemática, não se descartou o 

desenvolvimento de atividades multidisciplinares, como relatado pela professora na 

entrevista final. 

O segundo objetivo específico era o de “Explorar a imaginação, a emoção, a 

ludicidade e a criatividade dos alunos por meio da expressão oral (contação da história 

do livro pela pesquisadora), estimulando os alunos da turma experimental a realizar 

releituras (desenhos e escrita) da história do livro de modo colaborativo, alterando as 
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ações do personagem principal”. Quanto a isso, houve desenvolvimento da criatividade, 

imaginação, ludicidade, emoções e sentimentos prazerosos por meio das releituras e 

atividades propostas, envolvendo e motivando os discentes. 

O terceiro objetivo específico, “Promover a criatividade na socialização das 

ideias contidas nas releituras com desenhos, pinturas, escrita e incentivar o protagonismo 

dos alunos por meio de interações envolvendo noções de sequências de múltiplos 

abordadas na obra literária”, com atividades diversificadas, foi plenamente atingido, 

conforme os relatos descritos pelos alunos nos itens 4.2.3 a 4.2.11. 

Quanto ao quarto objetivo específico, “Desenvolver atividades com múltiplos 

a partir de situações-problema e atividades de fixação”, percebe-se de forma significativa 

nos itens 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 e 4.2.10, por meio de uma boa argumentação sobre os 

múltiplos, que houve entendimento pelos alunos do grupo experimental, demonstrando o 

sucesso da pesquisa. 

No que concerne ao quinto objetivo específico – a saber, “Observar o 

interesse, identificar os problemas apresentados, descrever os aspectos positivos das 

atividades realizadas e avaliar os resultados finais da aprendizagem” –, a pesquisa 

apresentou resultados positivos, como a forma colaborativa de realização das atividades 

propostas, participação nas aulas com interesse, empenho e entusiasmo na qualidade do 

material devolvido, conforme registrado no item 4.2.12 e nas gravações das aulas 

síncronas (Anexo 15). 

É importante frisar que a construção e a confecção desse produto educacional 

sempre tiveram como objetivo principal o trabalho com os múltiplos, buscando uma 

abordagem diferenciada que agregasse a literatura às aulas. Contudo, cabe ao docente 

dosar e variar os recursos selecionados para inclusão no planejamento. Se só for 

trabalhada a literatura vinculada à matemática, o trabalho não será divertido e prazeroso, 

conforme Smole, Cândido e Stancanelli (1995, p. 121) assinalam: “não são todos os livros 

de literatura infantil que servem para estabelecer um trabalho com a matemática e, 

principalmente, [...] o professor não deve fazer a conexão entre a literatura e a matemática 

com todos os livros que seus alunos forem ler”. 



124 
 

Para  ilberman (2003, p. 25): “Preservar as relações entre a literatura e a 

escola, ou o uso de livro em sala de aula, decorre de ambas compartilharem um espaço 

comum: a natureza formativa”.  

Com esse estudo, pode-se comprovar que é válida a publicação e a utilização 

da obra literária, o produto educacional dessa pesquisa. A divulgação do livro será 

realizada em congressos e seminários, bem como a expansão do trabalho realizado, 

disponibilizando-o em repositórios. Igualmente, serão ofertados cursos de formação para 

professores pela pesquisadora, publicação de artigos, inclusive com um já submetido a 

revista RENOTE, a fim de estimular práticas envolvendo o ensino de múltiplos, a 

matemática e a literatura, agregando a aprendizagem interdisciplinar e enfatizando o 

protagonismo entre pares. Busca-se, assim, contribuir para a construção de um aluno 

crítico, ativo e participante em suas aprendizagens. 
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APÊNCICE A - ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

 

 Segue o roteiro da entrevista que foi realizada e gravada virtualmente, com a 

professora titular das duas turmas em que a pesquisa aconteceu: 

 

Nome: 

Formação: 

Quantos anos atua como professora? 

Quantos anos atua como professora na rede? 

Quais foram os anos que já atuou como professora? 

Já teve algum contato com os alunos que está trabalhando esse ano? 

Você acredita que possa utilizar a literatura no seu planejamento? 

Numa escala de 1 a 10, para você qual é a importância da literatura na formação do 

aluno? Explique. 

Em quais áreas do conhecimento você acredita que pode inserir a literatura? 

Você já usou a literatura para trabalhar em suas aulas? Conte. 

Você acredita ser viável utilizar a literatura agregadas ao planejamento de 

matemática? 

Você já utilizou alguma obra literária no planejamento de matemática? 
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APÊNCICE B - QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

 

Questionário inicial - Segmento alunos 

Questionário foi elaborado para conhecer um pouco sobre a opinião e o gosto dos 

alunos, a fim de ter uma visão prévia e inicial, sobre algumas particularidades voltadas à 

literatura e matemática com os alunos do 5° ano do Fundamental. No início do ano letivo 

de 2021, foi aplicado esse questionário com alunos de turmas de 5° anos, que não fizeram 

parte da amostra da pesquisa, com o objetivo de observarmos as respostas e corrigirmos 

possíveis distorções de entendimento, alinhando para a aplicação, na turma estava 

designada a participar. 

 

Qual é o seu nome? 

Quantos anos você tem? 

Aperte o play e assista esse vídeo. 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/e9Y6g_zPA9o 

 

Assistiu o vídeo? 

( ) Sim, assisti o vídeo. 

( ) Não assisti o vídeo. 

 

 

1 - Você gosta de ler livros? 

( ) Sim, muito. 

https://youtu.be/e9Y6g_zPA9o
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( ) Sim, pouco. 

( ) Não. 

 

 

2 - Explique porque gosta ou porque não gosta: 

 

 

3- Você já trabalhou com livros de histórias, na escola? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

4 - Quando? 

 

 

5 - Lembra qual era o livro, e qual era o assunto? 

 

 

6 - Você gosta de realizar atividades com os livros? 

( ) Gosto muito. 

( ) Gosto pouco. 

( ) Não gosto. 

 

7 - Justifique porque gosta, ou porque não gosta. 

 

 

 

8 - Numa escala de 1 a 5, onde 1 representa pouco interesse e 5 muito interesse, qual o seu 

nível de interesse por histórias contidas em livros? 
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9  - Você já trabalhou com livros de histórias nas aulas de matemática? 

( ) Sim trabalhei. 

( ) Não trabalhei. 

( ) Não lembro se trabalhei. 

 

10 - Se você já trabalhou com livros de histórias nas aulas de matemática, escreva sobre a 

história. 

 

 

 

 

11 - Em matemática, quais operações você tem mais facilidade em resolver? ( Pode marcar 

mais de uma opção de resposta) 
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12 - Como você gostaria de estudar a matemática, na sala de aula e em casa? 
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APÊNCICE C – QUESTIONÁRIOS PARA AS DIFERENTES ATIVIDADES  

 

  Esse foi o sequenciamento das atividades, contendo os modelos de 

intervenções matemáticas, da história do coelho Wilbor, bem como mostra o 

aprofundamento das ideias, sobre os múltiplos. Esse sequenciamento foi aprimorado das 

experiências realizadas em sala de aula, anos atrás trabalhei apenas a releitura e a primeira 

atividade sobre os múltiplos.  

 

Parte II - releitura: 

 

Depois de assistir a contação da história do livro “O COELHO MUTANTE WILBOR” 

realize as atividades abaixo: 

1 - Você gostou da história contada? Por quê? 

 

2 – Se você pudesse mudar o título da história. Que título você daria? 

 

3 – Você gostou do final da história? Por quê?  

 

4 - Agora é a sua vez!  

Releia o livro, preste atenção nos detalhes da história e construa a sua releitura. 

 

 

Use toda a sua criatividade 

e escreva ou desenhe a sua 

releitura da história, 

mantendo alguns 

elementos, mantendo o 

personagem principal e 

todo o seu empenho para 

realizar a, travessia e 

criando um novo final. 

Capriche! 
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Na turma experimental, após as apresentações das releituras, realizadas pelos 

alunos que se sentirem confortáveis em realizar, os alunos receberam uma enquete para 

escolhermos a melhor, na opinião da turma. Com essa coleta de dados confeccionei um 

gráfico e disponibilizei aos alunos, em forma de interpretação gráfica. 

As próximas sugestões de atividades envolveram o conceito de múltiplos 

(parte 1, parte 2 e parte 3), cada parte compõe uma sugestão inicial de trabalho. Os 

desafios foram propostos em aula, provocando os alunos a uma troca de ideias. Ao final 

desses momentos atividades similares foram propostas. E ao final resoluções de 

problemas. 

As perguntas, que parecem ser repetitivas, foram utilizadas para promover a 

reflexão do aluno, da forma em que está pensando e como é possível retratar essas ideias. 

Ouvir a opinião dos alunos nos trouxe um retorno rápido de como estão se sentindo. 

 

Parte 1- trabalhar as questões matemáticas iniciais envolvidas na história: 

 

1- De acordo com a história do coelho mutante, enumere a trajetória do coelho, que 

ele tocou ao pular quando: 

 

DICA: nas suas respostas não esqueça que o coelho partiu da ilha e ele numerou 

as pedras, ou seja, em cada situação a sua trajetória inicia SEMPRE no zero, seu 

ponto de partida. 

a) pulou de 1 em 1 até chegar na pedra 20.  

 

 

b) pulou de 2 em 2 até chegar na pedra 30. 

 

 

c) pulou de 3 em 3 até se aproximar da pedra 35. 

 

 

d) pulou de 4 em 4 até se aproximar da pedra 42. 

 

 

e) pulou de 5 em 5 até se aproximar da pedra 49. 
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f) pulou de 7 em 7 até se aproximar da pedra 55. 

 

 

g) pulou de 10 em 10 até se aproximar da pedra 115. 

 

 

h) pulou de 12 em 12 até se aproximar da pedra 150. 

 

 

i) Em qual situação o Wilbor tocou em mais pedras? 

 

j) Em qual situação o coelho tocou em menos pedras? 

 

k) Podemos concluir algo sobre isso? 

 

l) Gostou de realizar essa atividade? Explique. 

 

 

 

Parte 2 - trabalhar as questões matemáticas aprofundadas, envolvidas na história: 

 

Pensando na história responda: 

a) Quando o coelho pulou de 1 em 1, ele tocou na pedra 10?  

b) Explique como você chegou conclusão. 

c) Quando Wilbor pulou de 2 em 2, ele tocou na pedra 17?  

d) Diga como você pensou. 

e) Se o coelho pulasse de 3 em 3, ele tocaria na pedra 33?  

f) Explique como pensou. 

g) Se Wilbor pulasse de 5 em 5 ele, tocaria na pedra 43? E na pedra 50? 

h) Porque você chegou a essas respostas?  
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i) Quando o coelho pulou de 8 em 8, ele tocou na 40. Seria possível ele tocar 

na pedra 43? 

j) Explique seu raciocínio.  

k) Se Wilbor pulasse de 10 em 10, ele tocaria na pedra 94?  

l) Comente sua ideia. 

m) Comente o que você achou dessa atividade 

 

 

Parte 3 - trabalhar as questões matemáticas mais aprofundadas, envolvidas na 

história: 

 

Pensando nos treinos realizados por Wilbor, responda: 

 

a) Para tocar na pedra 1, de quanto em quanto Wilbor pulou? 

b) Como você chegou a essa conclusão? 

c) Para tocar na pedra 4, de quanto em quanto o coelho deve ter pulado? 

d) Será que existem outras respostas? 

e) Como você pensou para concluir? 

f) De quanto em quanto o coelho pulou, para tocar na pedra 10?  

g) Será que existem outras possibilidades de respostas? 

h) Como você chegou a essa conclusão? 

i) Se Wilbor tocou na pedra 15, de quanto em quanto ele pulou?  

j) Existem outras respostas?  

k) Explique como pensou. 
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l) Se Wilbor tocou na pedra 16, de quanto em quanto ele pulou?  

m) Como você chegou a essa conclusão? 

n) De quanto em quanto o coelho pulou para tocar na pedra 18?  

o) Como você chegou a essa conclusão? 

p) Se Wilbor tocou na pedra 20, de quanto em quanto ele pulou? 

q) Explique como você chegou a essa conclusão? 

r) Se o coelho tocou na pedra 24, de quanto em quanto ele pulou?  

s) Como você chegou a essa conclusão? 

t) Se Wilbor tocou na pedra 30, ele pulou de 4 em 4? Porquê? 

u) Você observou algum padrão ou alguma relação nos seus resultados? Explique. 

v) O que você achou dessa atividade? 
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APÊNCICE D – ATIVIDADE 1: TURMA EXPERIMENTAL 

 

Parte I: Atividade - Julgando um livro pela capa 

 

1 – Você já ouviu a expressão: “julgar o livro pela capa”? 

( ) Sim   ( ) Não 

 

2 – Se já ouviu, explique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 – Para você, julgar é algo bom. Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4 – Ao escolher um livro para ler, a capa do livro é importante para você? 

    ( ) Muito importante          ( ) Importante        ( ) Pouco importante 

 

5– Ao escolher um livro para ler, o que é mais importante para você? 

( ) A capa  ( ) O conteúdo  ( ) A indicação de alguém 

 

6 – Analise a seguinte capa (imagem meramente ilustrativa): 
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a) Ao olhar essa capa esse livro lhe parece interessante? 

 

    ( ) Muito interessante          ( ) Interessante        ( ) Pouco interessante 

 

      b) Explique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) Explique como você imagina esse coelho mutante. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

d) Descreva como você imagina essa história. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – ATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO SOBRE AS 

RELEITURAS 

 

Preste muita atenção nos dados apresentados e faça o que for solicitados, vou pode 

copiar e responder em seu caderno ou responder diretamente pelo link: 

 

https://forms.gle/kZ3ZReqvYM5tcdBcA 

 

Após uma linda apresentação de releituras na turma do 5° ano 1, os alunos fizeram 

uma votação para expressar sua opinião. E obtivemos o seguinte resultado. Rafaela 

obteve 8 votos, Isabeli obteve dois a mais que a Rafaela, Timóteo 5 a menos que 

Isabeli, Dhionatan conseguiu 3 votos a mais que Timóteo, Guilherme obteve a 

metade de Isabeli e Djéssika recebeu a metade da metade dos votos da Rafaela. 

a) Quantos alunos votaram? 

b) Quantos alunos receberam votos? 

c) Quantos pontos cada um deles obteve? 

d) Quem ficou em 1° lugar? 

e) Quem ficou em 2° lugar? 

f) Quem recebeu a 3ª colocação? 

g) E quem ficou em 4° lugar? 

h) Quem fez mais pontos? 

i) Quem fez menos pontos? 

j) Houve algum empate? 

k) Qual a diferença de pontuação entre quem fez mais pontos e menos pontos? 

l) Quantos pontos o penúltimo colocado deveria fazer para fazer um ponto a mais 

que o primeiro colocado? 

m) Observando o gráfico abaixo, coloque o nome dos colegas que receberam os votos 

abaixo da coluna respectiva a sua pontuação. 

https://forms.gle/kZ3ZReqvYM5tcdBcA
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n) Você gostou de realizar essa atividade?  

 

o) Encontrou alguma dificuldade para responder?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Na sua opinião qual a melhor releitura?
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APÊNCICE F – ATIVIDADE SOBRE MÚLTIPLOS 

 

AULA ASSÍNCRONA 

 

Para realizar essas atividades você pode: imprimir e responder, responder via formulário ou 

copiar e responder no caderno. 

Link do formulário: https://forms.gle/wcgP4kdStpMACkqE7 

1 – 42 é múltiplo de 4? 

 

2 – 42 é múltiplo de 6? 

 

3 – 42 é múltiplo de 8? 

 

4 – 42 é múltiplo de 23? 

 

5 – Escreva os seis primeiros múltiplos de 15. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6 – A idade de Felipe corresponde ao maior MÚLTIPLO de 10, com 2 algarismos. Qual 

a idade de Felipe? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7 – Encontre os 10 primeiros múltiplos de 50. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

https://forms.gle/wcgP4kdStpMACkqE7
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8 – Descubra nos números abaixo quais os números múltiplos de 7 e coloque os números 

na ordem crescente: 

 

                          10                47                        27                           21                               

70 

                  0                   17                  6                      29                              35 

                                                 100                   49                     77                                91       

 

______________________________________________________________________ 

 

 

9- Os múltiplos iniciam sempre com o número 1? 

( ) Sim      ( ) Não 

 

10- Os múltiplos são infinitos? 

( ) Sim      ( ) Não 

 

11- Os múltiplos iniciam sempre com o número 0? 

( ) Sim      ( ) Não 

 

12- Os múltiplos tem fim? 

( ) Sim      ( ) Não 

 

13 – Nicole mora em um condomínio que tem 50 casas numeradas de 1 a 50. Em quantas 

casas dessa vila os números são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo? Quais são elas? 

 

 

14 – Roberta foi ao banco, retirar dinheiro no caixa eletrônico. Sabendo que a máquina 

só possui notas de 20 reais, 50 reais e 100 reais responda: 

a) Ela pode retirar a quantia de 70 reais? EXPLIQUE. 



147 
 

 

b) Ela pode retirar a quantia de 80 reais? EXPLIQUE. 

 

c) Ela pode retirar a quantia de 140 reais? EXPLIQUE. 

 

d) Ela pode retirar a quantia de 190 reais? EXPLIQUE. 

 

e) Ela pode retirar a quantia de 210 reais? EXPLIQUE. 

 

f) Ela pode retirar a quantia de 405 reais? EXPLIQUE. 

 

g) Cite uma quantia que ela não poderá retirar. 
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APÊNCICE G – JOGO PROPOSTO POR GROSSI 

 

AULA SÍNCRONA 

Friday, June 11 · 10:30am – 12:00pm 

Google Meet joining info 

Video call link: https://meet.google.com/ewm-tnoz-tef 

Or dial: 2411-812-(US) +1 419  PIN: 753 216 579# 

Desafio: 

Observe a imagem e tente estabelecer relações entre os números e os símbolos que os 

envolvem. 

 

 

Escreva no seu caderno o que observou. 

Você gostou desse desafio? 
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APÊNCICE H – GRUPO FOCAL 

 

QUESTÕES 

 

1 – Você gostou do livro: O COELHO MUTANTE WILBOR? 

 

2 – Você indicaria esse livro para alguém? 

 

3 - Você gostou da utilização dessa literatura nas aulas? 

 

4 - O livro te ajudou a aprender algo?  

 

5- Que conteúdos você aprendeu com a história do coelho mutante? 

 

6 – Que assuntos de matemática você aprendeu por meio da história do livro? 

 

7 – Nosso trabalho foi focado em Língua Portuguesa e Matemática, mas na sua 

opinião acha que com essa história do livro poderíamos trabalhar outros assuntos? 

 

8 – Na sua opinião, aprender por meio de livros é mais fácil ou mais difícil? 

 

9 – Você gostou de realizar esse trabalho integrado de matemática e português? 

 

10 – Quais foram os positivos? E os pontos negativos? 
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APÊNDICE I – ATIVIDADE INICIAL 

 

AULA ASSÍNCRONA 

 

Copie a atividade e realize em seu caderno. 

 

Desafios: 

Observe as sequências a abaixo, descubra a sua regra e complete: 

 

1 –        , ,        ,       ,         ,      , _____ . 

 

2 – A, BB, CCC, DDDD, ________ .  

 

3 – 0, 1, 2, 3, 4, 5, _______ .  

 

4 – 0, 2, 4, 6, 8, ________ . 

 

5 – 1, 3, 5, 7, 9, ______ .  

 

6 – 90, 80, 70, 60, 50, ______ . 

 

7 – 50, 100, 150, 200, _______ .  

 

8 – 100, 80, 60, 40, _______ . 

 

9 – 1, 4, 9, 16, 25, ______ . 

 

10 – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ________ . 

 

Na próxima aula síncrona conversaremos sobre esses desafios. 
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APÊNDICE J – ATIVIDADE SOBRE MÚLTIPLOS 

AULA ASSÍNCRONA 

 

Para aqueles que não participaram da aula anterior poderão assistir e aprender sobre as 

características das sequências numéricas e múltiplos, da aula de sexta-feira dia 11/06, 

pelo link: 

https://drive.google.com/file/d/1WtkxXthbdnAZ9SNmCfkG0f4JeLo8IPsu/view?usp=sharing 

Copie e realize as atividades em seu caderno: 

Tente fazer do modo que você acha que é, no nosso encontro síncrono de sexta-feira 

faremos as correções. 

1 – Encontre os múltiplos de: 

a) M (1) =  

b) M (2) =  

c) M (3) =  

d) M (4) =  

e) M (5) =  

f) M (7) =  

g) M (10) =  

h) M (12) =  

i) Gostou de realizar essa atividade? Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WtkxXthbdnAZ9SNmCfkG0f4JeLo8IPsu/view?usp=sharing
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APÊNDICE K – PROBLEMAS SOBRE MÚLTIPLOS 

AULA ASSÍNCRONA 

 

Para realizar essas atividades você pode: imprimir e responder ou copiar e responder no 

caderno. 

 

1 – Verifique se 42 é múltiplo de: 

(RESPONDA SIM OU NÃO) 

a) 4 - _____  b) 6 - ______  c) 8 - ______  d) 23 - ________ 

 

2 – Escreva os seis primeiros múltiplos de 15. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 – A idade de Felipe corresponde ao maior MÚLTIPLO de 10, com 2 algarismos. Qual 

a idade de Felipe? 

______________________________________________________________________ 

4 – Encontre os 10 primeiros múltiplos de: 

a) m (9) = ______________________________________________________________ 

 

b) m (11) = _____________________________________________________________ 

 

c) m (25) = _____________________________________________________________ 

 

d) m (35) = _____________________________________________________________ 

 

e) m (50) = _____________________________________________________________ 
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5 – Descubra nos números abaixo quais os números múltiplos de 7 e coloque os números 

na ordem crescente: 

 

                          10                47                        27                           21                               

70 

                  0                   17                  6                      29                              35 

                                                 100                   49                     77                                91       

 

______________________________________________________________________ 

 

6- Coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas: 

a) (     ) Os múltiplos iniciam sempre com o número 1. 

b) (     ) Os múltiplos são infinitos. 

c) (     ) Os múltiplos iniciam sempre com o número 0. 

d) (     ) Os múltiplos tem fim. 

 

7 – Uma vila tem 50 casas numeradas de 1 a 50. Em quantas casas dessa vila os números 

são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo? Quais são elas? 

 

8 – Cláudia foi ao banco, retirar dinheiro no caixa eletrônico. Sabendo que a máquina só 

possui notas de 20 reais, 50 reais e 100 reais responda: 

a) Ela pode retirar a quantia de 70 reais? EXPLIQUE. 

b) Ela pode retirar a quantia de 80 reais? EXPLIQUE. 

c) Ela pode retirar a quantia de 140 reais? EXPLIQUE. 

d) Ela pode retirar a quantia de 190 reais? EXPLIQUE. 

e) Ela pode retirar a quantia de 210 reais? EXPLIQUE. 

f) Ela pode retirar a quantia de 405 reais? EXPLIQUE. 

g) Cite uma quantia que ela não poderá retirar. 
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APÊNDICE L – ENTREVISTA FINAL COM A PROFESSORA 

 

QUESTÕES 

 

1 - Do que foi trabalhado com as turmas, tu percebeste que conteúdo matemático estava 

sendo trabalhado? 

2 - Na tua opinião, tu achaste que a obra literária contribuiu para o aprendizado dos alunos 

na turma experimental? 

3 - Tu utilizarias a obra literária para trabalhar em sala de aula? 

4 - E tu achas que essa história poderia ser trabalhada em alguma outra área? 

5 - E com o ensino híbrido, notastes alguma diferença entre as turmas em relação as 

práticas realizadas? 

6 - E as dificuldades percebidas no grupo controle, aconteceu com a turma da manhã, 

grupo experimental? 

7 - Tu achas que a literatura foi mais significativa para trabalhar os múltiplos, que 

simplesmente o conteúdo propriamente dito? 
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ANEXO 1 – HISTÓRIA ESCRITA 

 

Segue o texto final, que deu origem a ideia do produto educacional. A 

construção do enredo e corpo do texto se deu ao longo de anos em intervenções realizadas 

com turmas de 5° e 6° anos, do ensino fundamental, para a introdução dos múltiplos. A 

motivação partiu pela observação do interesse dos alunos durante as práticas realizadas, 

sempre comentava que um dia escreveria um livro, e os alunos demonstravam interesse 

na aquisição. 

A escolha do personagem se deu ao fato dos saltos que o coelho produz, desta 

forma, fica mais natural a associação dos saltos do animal com os saltos numéricos 

regulares, nas sequências de múltiplos. Segue a história: 

 

 

O coelho mutante Wilbor 
De Michele Moscardini de Farias Lopes 

 

 

Numa noite escura e fria, em um laboratório distante, sobre a mesa de 

cirurgia, um grupo de cientistas se deparou com um triste dilema: trazer ao 

mundo sua mais nova e brilhante experiência, ou ter que dar adeus a Doralice, 

uma fofa e branquinha coelha?  

Infelizmente, os anos de pesquisa falaram mais alto, e o coelho mutante, 

Wilbor, veio órfão ao mundo. 

Os dias foram passando e o coelho foi se desenvolvendo. Ele mais 

parecia uma bola cinza de pelos, com grandes orelhas. E à medida que o tempo 

passava, mais o Wilbor se desengonçava. Os cientistas começavam a se 

preocupar com os resultados dessa experiência, pois a cobaia de laboratório 

passou a crescer mais do que o normal.  

E suas orelhas, nossa! Elas estavam muito maiores que o habitual. As 

suas patinhas dianteiras eram pouco desenvolvidas, o que o deixava mais 

desajeitado. 
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Decepcionados e envergonhados, os cientistas se reuniram para decidir 

o que fariam com aquela aberração da natureza. E mais uma vez, o destino de 

Wilbor estava nas mãos daquele grupo.  

Para a reunião, cada um deles trouxe uma ideia de como iriam se livrar 

daquela vergonha peluda. Afinal, olhar para o pequeno, e agora nem tão 

pequeno assim, era uma total frustração. O primeiro cientista apresentou a sua 

grande ideia: 

- O que vocês acham de fazer um belo casado de pele?  

- Não! Gritaram todos. O mundo repudia peles originais, não! 

A única cientista mulher do grupo sugeriu a sua fantástica ideia: 

- Quem sabe se transformássemos o coelho em um ícone da Páscoa?  

- Não!!! Gritaram os cientistas homens. Isso seria muito comercial! 

O mais jovem e nerd pesquisador do grupo falou: 

- Talvez, então, pudéssemos entregar à Epic Games? E transformar essa 

criatura bizarra em um personagem do Fortnite, poderia ser o “COELHOTO”! 

Certeza que daria uma ótima skin! 

- Nãooooo! Todos gritaram. E irritados: 

- Exposição do animal, de novo nãooooo! 

Então, o cientista mais experiente do grupo, sugeriu que mandassem o 

coelho para um lugar distante e inabitado, para que nunca mais tivessem que 

olhar para aquela fofinha aberração da natureza (criada no laboratório), e todos 

concordaram.  

Planejaram de tempos em tempos, lançar mantimentos na ilha, para que 

o animal se alimentasse e se adaptasse ao ambiente.  

Foram dias pesquisando onde abandonariam o bichinho peludo. Fizeram 

buscas no Google Maps e consultaram até a Nasa!  

Finalmente encontraram uma pequena ilha na costa, inabitada.  

Numa missão extremante secreta, os cientistas levaram o Wilbor para a 

tal ilha, numa esquadrilha de helicópteros, para esquecer aquela experiência 

vergonhosa.  

E aquele foi o último dia que olharam para aquela bolinha orelhuda, cheia 

de pelos. Naquela pequena ilha, Wilbor, ficou sozinho por muito tempo, 

procurando se adaptar... 
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Até que um dia, chegou à ilha, um bando de aves, que estava migrando, 

procurando regiões mais quentes para ficar durante o inverno. Um ganso-

canadense, chamado Tibúrcio, viu algo estranho atrás dos arbustos, e se 

aproximou para ver o que ali havia. Foi quando, de repente, o curioso e medroso 

Wilbor, deu um salto do meio das plantas e quase matou Tibúrcio do coração! 

Confuso e assustado, o ganso pensou: - Mais que criatura diferente era 

essa? Parecia um coelho, mas suas patas dianteiras eram pequenas demais. 

Lembrava vagamente um canguru, exceto pelas orelhas. E sem conseguir 

definir, a ave perguntou ao estranho animal: 

- Olá, eu sou o Tibúrcio. E você? 

- Eu sou Wilbor. Respondeu o coelho.  

E o ganso seguiu perguntando: 

- Que tipo de animal você é? 

Wilbor, ficou pensando, pensando e não soube responder. Contou que 

chegou muito cedo na ilha, e, não conhecia mais nada além daquele lugar. 

Tibúrcio se apresentou, e explicou que assim como os outros companheiros, que 

haviam chegado ali, todos eram gansos. E que Wilbor se parecia muito com 

coelhos.  

Eles começaram a conversar. E conversaram por muito tempo! O coelho 

estava encantado, nunca teve companhia alguma e se sentia muito só. 

Literalmente ele era um excelente ouvinte, a sua curiosidade era proporcional ao 

tamanho de suas orelhas! 

Tibúrcio começou a contar e descrever a Wilbor, que além daquela ilha, 

existiam muitos lugares diferentes, e ele começou a imaginar... 

Começou contando sobre diferentes espécies de animais que existem e 

que já existiram. Com brilho nos olhos o coelho tremeu o corpo inteiro e falou:  

- Uauuuuuu!  

O ganso não fechou mais o bico. Continuou contando ao orelhudo que 

existem seres humanos, que eles são criaturas estranhas, que vivem 

principalmente em cidades. E as cidades são cheias deles. Há humanos por toda 

a parte, de várias cores e tamanhos.  Wilbor, encantado, estremeceu e disse 

novamente:  

-Uauuuuuuu! 
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Tibúrcio seguiu falando que os humanos (também são conhecidos como 

pessoas)  comem nas cidades sem caçar e que estão perdendo aos poucos a 

locomoção. Andam dentro de caixas de metal com rodas, que chamam de 

carros. Voam dentro de caixas com asas, os aviões. Navegam em caixas ainda 

maiores pelos oceanos, conhecidos como navios. O coelho sacudiu as suas 

grandes orelhas e gritou: - UAUUUUUUU! 

A ave contou, ao amigo peludo, que os humanos das cidades estão ainda 

mais estranhos: nos últimos tempos, quase todos são guiados por telas 

luminosas, que eles chamam de celular e esse aparelho parece ter certa magia, 

pois hipnotiza as pessoas. O coelho achava tudo fascinante! 

As cidades onde eles habitam, são sujas e mal cheirosas. O céu não é 

tão azul como esse aqui, às vezes ele fica cinza, como a cor de Wilbor. As águas 

têm cor escura, bem diferente dessa, apontando para a praia. 

Lá as pessoas vivem dentro de caixas, caixas de todos os tamanhos, às 

vezes elas estão lado a lado, outras vezes estão empilhadas, em alguns lugares 

são tantas caixas empilhadas, que quase tocam o céu.  

Eram tantas informações e detalhes na cabeça do coelho, que ele sonhou, 

um dia, sair daquela ilha e conhecer todas essas coisas incríveis descritas por 

Tibúrcio. Naquele mesmo dia, o ganso se despediu e seguiu caminho com seu 

bando, deixando o solitário amigo orelhudo na ilha... 

Meses depois a revoada de gansos retornou à ilha, trazendo Tibúrcio 

novamente. A ave procurou por seu amigo, mas não o encontrou, pensou que 

Wilbor havia saído de lá, para explorar os lugares que sonhava conhecer.  

Foi quando um arbusto se mexeu, chamando atenção da ave, ele se 

aproximou e Wilbor saltou de dentro da moita. Desta vez, Tibúrcio não se 

assustou, ficou feliz por rever seu novo amigo, mas ao mesmo tempo, se sentiu 

triste por ver ele ainda naquele lugar, e disse: 

- Olá Wilbor! Você ainda está aqui? Achei que já tivesse longe da ilha! 

O coelho, desanimado, respondeu: 

- É impossível sair desse lugar. Sou desajeitado, e além de não saber nadar, 

como você mesmo me disse, tem muitos tubarões por aqui! 

Foi aí que Tibúrcio teve uma ideia, e exclamou: - É isso! Já sei como posso 

te ajudar! 
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Curioso, o coelho perguntou: 

- Como? 

- Espere! Falou o ganso, que bateu asas e voou.  

Wilbor ficou lá parado, aguardando seu amigo voltar. 

Quando voltou disse: 

- Eu sei como te ajudar! 

Com os olhos brilhantes e orelhas atentas, Wilbor ouviu cuidadosamente 

cada detalhe. 

Tibúrcio contou ao coelho que do lado oposto da ilha existia um longo 

caminho com 150 pedras. Se ele conseguisse saltar todas elas, chegaria ao 

continente. Apesar de ser um caminho perigoso, com treino e coragem, ele 

conseguiria! Afinal só precisava saltar, e coelhos eram ótimos nisso. 

 No primeiro momento, o peludo desajeitado, ficou desanimado. Mas 

lembrando de tudo que existia, e tudo o que tinha para conhecer, se animou e 

sorriu. 

Tibúrcio ficou muito feliz em poder ajudar. Deu um forte abraço no seu 

amigo, e mais uma vez, se despediu. 

No dia seguinte, Wilbor acordou e saltou empolgado! Foi para o outro lado 

da ilha, olhou com determinação para o horizonte, e suspirou. Com a ponta das 

orelhas começou a desenhar na areia. Desenhou e numerou as 150 pedras, 

elaborando seu plano de conhecer o mundo. E no dia seguinte, iniciou seus 

treinos: 

Na primeira semana, partindo da ilha, pulou nas pedras, saltando de uma 

em uma. Foi até a pedra 19, cansou e voltou.  

Na segunda semana, partindo da ilha, saltou nas pedras, pulando de duas 

em duas. Foi até a pedra 24, cansou e voltou. 

Na terceira semana, partindo da ilha, se lançou às pedras. Pulou de três 

em três. Foi até a pedra 33, cansou e voltou. 

Na quarta semana, sempre iniciando sua trajetória da ilha, pulou nas 

pedras. Pulou de quatro em quatro. Foi até a pedra 44, perdeu o fôlego, cansou 

e voltou. 

Na quinta semana, partindo da ilha saltou nas pedras. Pulou de cinco em 

cinco. Foi até a pedra 60, cansou e voltou. 
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Wilbor estava determinado, cansava, mas não desanimava! Sabia que 

todo seu esforço valeria à pena! E seguiu seu treinamento diariamente. 

Na oitava semana, partindo da ilha, pulou nas pedras. Saltou de oito em 

oito, foi até a pedra 64, perdeu as forças e voltou. 

Na décima semana, o orelhudo saltador, estava ainda mais determinado! 

Partiu da ilha, pulou de dez em dez pedras, conseguiu chegar na pedra 100. 

Quase desmaiou, respirou e voltou. 

Wilbor era um coelho estranho, mas muito destemido. Tinha mais 

determinação que inteligência. O pobre animal não havia percebido, que na 

décima semana, ao pular de dez em dez pedras, seria mais fácil seguir do que 

voltar. 

Até que na décima segunda semana, partindo da ilha, Wilbor saltou nas 

pedras. Saltando de doze em doze, e agora não cansou. Quando tocou na pedra 

144, sentiu uma grande felicidade e parou. Parou para olhar para trás, ver tudo 

o que havia conseguido até aquele momento. Em seguida, olhou para  frente e 

viu tudo o que estava por vir. 

Daquele ponto, já era capaz de ver uma grande movimentação de 

pessoas, e ficou ainda mais empolgado. Pode ver as caixas empilhadas e se 

emocionou. Viu a movimentação dos carros e se maravilhou. E da pedra 144 

saltou para a água, já rasa e sem tubarões. 

Ao chegar à praia, viu as pessoas muito próximas, e se encantou! Tudo 

era muito melhor que a descrição de Tibúrcio! Um menino avistou Wilbor, e 

perguntou para sua mãe: 

- Mamãe, que bicho é aquele? 

A mãe se aproximou para ver a criatura estranha, orelhuda e molhada. 

Junto com ela, uma multidão de pessoas se aglomerou próxima ao coelho. 

Algumas pessoas chocadas, outras achando fofinho e uma pequena parte 

assustada. Uns falavam, outros gritavam, foi uma grande confusão. 

Quando o coelho levantou as suas orelhas, olhou para as pessoas a sua 

volta, esboçou emitir um som, cambaleou e caiu na areia. As pessoas tentaram 

socorrer e ajudar, mas já era tarde demais...  
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Wilbor estava feliz, mas tão feliz, parecia que peito iria explodir, e seu 

coração saltar pela boca. Todo o seu esforço e toda a sua emoção, foram demais 

para o seu pequeno coração.  

Felizmente, Wilbor era um coelho mutante! E naquele instante, caído na 

areia, descobriu que sua mutação ia além das grandes orelhas e um corpo 

desengonçado, ele tinha mais um coração!  

E assim, ao abrir os olhos, podia ver além das múltiplas pedras, via 

pessoas, e estava encantado com a multidão ao seu redor! 

Wilbor realmente é um coelho determinado e com muita sorte! Ele tem um 

futuro com múltiplas escolhas e caminhos a seguir. Agora é a sua vez de 

imaginar e construir um futuro para o nosso carismático personagem. Como será 

a vida do nosso amiguinho peludo, nesse mundo distante da ilha? 

 Conte tudo o que poderá acontecer: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________                                                                                                           

 

 

Fim! 
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ANEXO 2 – PROJETO DO LIVRO 

 

Aqui ilustro como se deu a divisão da história associada às gravuras 

genéricas, para contextualizar um pouca dessa produção, lembrando que o livro está na 

editora e a história está passando por ajustes e correções, as imagens não são as reais, o 

ilustrador está concluindo a confecção: 
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 uma noite escura e  ria, em um  aborat rio distante, sobre a mesa de cirurgia, um

grupo de cientistas se deparou com um triste di ema trazer ao mundo sua mais no a e

bri  ante e peri ncia, ou ter  ue dar adeus a  ora ice, uma  o a e bran uin a coe  a 

 n e izmente, os anos de pes uisa  a aram mais a to, e o coe  o mutante,  i bor,

 eio  r  o ao mundo 
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 uando o coe  o  e antou as suas ore  as, o  ou

para as pessoas a sua  o ta, esbo ou emitir um som,

camba eou e caiu na areia  s pessoas tentaram

socorrer e a udar, mas   era tarde demais   

 i bor esta a  e iz, mas t o  e iz, parecia  ue peito

iria e p odir, e seu cora  o sa tar pe a boca Todo o seu

es or o e toda a sua emo  o,  oram demais para o seu

pe ueno cora  o 

Fe izmente,  i bor era um coe  o mutante! E

na ue e instante, ca do na areia, descobriu  ue sua

muta  o ia a  m das grandes ore  as e um corpo

desengon ado, e e tin a mais um cora  o!

E assim, ao abrir os o  os, podia  er a  m das

m  tip as pedras,  ia pessoas, e esta a encantado com

a mu tid o ao seu redor!



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                         

                                        

                                                 

                                         

                    

                             



173 
 

ANEXO 3 – ENTREVISTA COM A PROFESSORA TITULAR DAS TURMAS  

 

Aos vinte e sete dias do mês de maio, foi realizada uma entrevista com a 

professora titular que atende as duas turmas de quintos anos, a experimental e a controle. 

A entrevista aconteceu de forma on-line, via Google Meet,  gravada e transcrita, conforme 

os relatos a seguir, 

Perguntou-se qual é a formação da professora. Ela respondeu: “Sou formada em 

Pedagogia, com Especialização em Administração, Supervisão, Orientação Escolar; 

Alfabetização e Letramento e agora estou cursando a minha segunda licenciatura em 

Letras/Inglês.” 

Seguindo: 

Pesquisadora: Quanto tempo tu atuas como professora?  

Professora: “10 anos” 

Pesquisadora: E na rede municipal de Guaíba? 

Professora: “2 anos e 1 mês.” 

Pesquisadora: Tu já tevês algum contato presencial com os alunos que estas trabalhando 

esse ano?  

Professora: “Não devido a pandemia.” 

Pesquisadora: Você acredita que possa utilizar a literatura no seu planejamento? 

Professora: “Sim, creio que sim.” 

Pesquisadora: Numa escala de 1 até 10, para você qual é a importância da literatura na 

formação do teu aluno? 

Professora: “Eu como professora, eu não tenho fugir de incentivá-los a ler e a buscar mais 

conhecimento, então para mim literatura dentro do planejamento dá uma nota 9. Está com 

uma escala muito grande assim, eu procuro sempre inserir textos que tragam valores, que 

tragam situações que eles possam pensar, possam analisar o que está acontecendo naquela 

leitura, não ser uma leitura só por leitura, algo que agregue, algum tipo de conhecimento 

e desperte cada vez mais o interesse deles pela literatura. Então nota 9.” 
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Pesquisadora: Em quais áreas do conhecimento você acha que pode inserir a literatura? 

Professora: “Eu geralmente quando trabalho a questão da literatura, eu linco literalmente 

com português, sempre. Eu trago sempre junto ali textos informativos, textos que 

trabalhem o lúdico, trabalham valores. Trabalham até mesmo questões que eles mesmos 

acabam trazendo muitas vezes numa aula síncrona, coisas que eles trazem uma 

curiosidade, na semana seguinte eu já insiro, dentro do planejamento, algo para que eles 

possam pensar, a profe não esqueceu do que a gente falou, a profe tá trabalhando, então 

eu costumo sempre fazer esse link, quando eles trazem uma questão que eles querem 

muito saber, sempre vai a fundo, pesquisa. Teve um dia que eles me perguntaram sobre 

o planetário, eles queriam muito saber sobre o planetário, eu fui lá, pesquisei um texto, 

mandei e depois a gente achou um aplicativo que eles podiam ver as constelações e foi 

muito legal assim, a maioria deles adorou mexer naquele aplicativo né, porque eles 

podiam usar como se fosse um telescópio, mirando o céu e encontrando as constelações, 

foi muito legal.” 

Pesquisadora: Tu já utilizaste a literatura para trabalhar nas tuas aulas esse ano? 

Professora: “Sim.” 

Pesquisadora: Conta uma experiência que tu já realizaste. 

Professora: “Sim, gente trabalhou sobre a escravatura, a gente tava trabalhando sobre a 

abolição da escravatura, a gente tava trabalhando e a gente trouxe um texto que falava 

bastante sobre eles debateram muito em aula depois. Eles queriam que eu desse a minha 

opinião, como eu uma pessoa negra né, me via na questão da abolição da escravatura. E 

aí eu pude trazer tudo, tudo não, mas uma bagagem que a gente acaba arrecadando ao 

longo do tempo, e eles ainda perguntaram assim: A sora tu te incomoda quando as pessoas 

falam ou te chamam de negra, te incomoda se falam do teu cabelo? E aí a gente uma 

conversa muito legal, acho que foi uma meia hora. A gente conversou muito com a turma 

da manhã, principalmente que eles são mais investigadores, eles são aqueles alunos que 

podendo eles pesquisam tudo, parece que eles pesquisam para poder trazer para a sala de 

aula. E foi algo muito legal, a gente conversou bastante sobre isso, e eles puderam 

entender um pouco, eu citei ainda livros que falam que falam sobre a cultura africana, 

falei do orgulho que nós negros temos em ser reconhecidos como negros. Até falei para 

eles que na minha certidão está registrado como pardo, mas eu não tenho sangue pardo, 
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eu tenho uma distinção que vem da África, minha família inteira é de lá, daí eles ficaram 

encantados que eu sabia, porque que já tinha pesquisado algo sobre o assunto. Eu procuro 

sempre me preparar antes para que quando eles me perguntem algo, sobre algum tema eu 

já esteja mais ou menos pronta para dar umas pinceladas, e mesmo que eu não esteja 

pronta, eu digo que vou pesquisar e daí na próxima semana a gente insere de novo o 

mesmo tema e segue conversando.” 

Pesquisadora: E você acredita ser viável utilizar a literatura agregada ao planejamento de 

matemática? 

Professora: “Sim, acredito que a gente pode trabalhar junto, eu particularmente gosto 

muito de trabalhar essa interdisciplinaridade, acho muito legal trabalhar várias disciplinas 

juntas, casadas e os meus planejamentos eu sempre vejo como a gente pode inserir o tema, 

o dessa semana agora a gente tá com o meio ambiente, daí eu já trouxe gráficos falando 

sobre a poluição, falando sobre a importância de, até peguei uma atividade que fala sobre 

o consumo de água, eles vão gostar bastante porque trabalha as medidas, litro, meio litro, 

quarto de litro, então bem legal assim, coisas diferentes que ao mesmo tempo que a gente 

consegue inserir junto. Acredito que isso dá um resultado muito bom.” 

Pesquisadora: E tu já utilizaste alguma obra literária no teu planejamento de matemática? 

Professora: “A obra em si não, acredito que nunca peguei uma obra para trabalhar a 

matemática em si. Mas geralmente quando está dentro do planejamento semanal, se é uma 

obra que vai dominar o meu planejamento semanal, aí eu uso ela dentro do planejamento 

da matemática também. Não específico uma obra para matemática, mas inserido dentro 

do contexto da semana”. 

Como podemos observar a professora valoriza muito a literatura, principalmente 

em textos, inseridos em seu planejamento. Porém nunca utilizou uma obra literária para 

trabalhar a matemática em suas aulas. Esse é um aspecto importante e relevante o trabalho 

pois a docente tem a oportunidade de presenciar na prática esse acontecimento inédito até 

então. 
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ANEXO 4 – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Versão final do livro utilizada na turma experimental. O livro foi confeccionado 

a partir do protótipo apresentado no ANEXO B. Esse modelo foi construído com a 

parceria da Editora Palavreado. 
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ANEXO 5 – OUTRAS ATIVIDADES RECEBIDAS VIA EDUCARWEB 
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ANEXO 6 – OUTRAS ATIVIDADES RECEBIDAS VIA EDUCARWEB 
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ANEXO 7 – OUTRAS RELEITURAS RECEBIDAS VIA EDUCARWEB 
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ANEXO 8 – OUTRAS RELEITURAS RECEBIDAS VIA EDUCARWEB 
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ANEXO 9 – OUTRAS RELEITURAS RECEBIDAS VIA EDUCARWEB 
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ANEXO 10 – RESPOSTAS SEM NEXO 
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ANEXO 11 - RESPOSTA CLASSIFICADA NO GRUPO FIEIS AO LIVRO 
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ANEXO 12 - RESPOSTA CLASSIFICADA NO GRUPO QUE 

CONSIDERARAM A QUANTIDADE DE PEDRAS TOCADAS 
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ANEXO 13 - RESPOSTA CLASSIFICADA NO GRUPO ENUMERARAM 

SEM UTILIZAR O ZERO 
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ANEXO 14 - RESPOSTA CLASSIFICADA NO GRUPO QUE ENUMERARAM 

UTILIZANDO O ZERO 
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ANEXO 15 – LINK DAS GRAVAÇÕES DOS MOMENTOS SÍNCRONOS COM 

A TURMA EXPERIMENTAL 

 

Aula síncrona 1:  

https://drive.google.com/file/d/1_Lc76TR0WzQnasCoZSs_iGZC_tg57WlS/view?usp=s

haring 

Aula síncrona 2: 

https://drive.google.com/file/d/1gFpWxNwwjU4btJQKcnTq0BXDvTxsee_N/view?usp

=sharing 

Aula síncrona 3: 

https://drive.google.com/file/d/1jle9fNBU0uezqHMmqI_3DCQH9LtNZh4o/view?usp=

sharing 

Aula síncrona 4: 

https://drive.google.com/file/d/1vjHNviU4XDlYXoor6v3ElLP3ijfLVYj6/view?usp=sha

ring 

Aula síncrona 5:  

https://drive.google.com/file/d/1iwRgN3cLENV5WyXAELAhZ2mHQTi71KYg/view?

usp=sharing 

Aula síncrona 6: 

https://drive.google.com/file/d/1x-

et9onT9xKvqJRwXP7oNAWPM0sny168/view?usp=sharing 

  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_Lc76TR0WzQnasCoZSs_iGZC_tg57WlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Lc76TR0WzQnasCoZSs_iGZC_tg57WlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gFpWxNwwjU4btJQKcnTq0BXDvTxsee_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gFpWxNwwjU4btJQKcnTq0BXDvTxsee_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jle9fNBU0uezqHMmqI_3DCQH9LtNZh4o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jle9fNBU0uezqHMmqI_3DCQH9LtNZh4o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vjHNviU4XDlYXoor6v3ElLP3ijfLVYj6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vjHNviU4XDlYXoor6v3ElLP3ijfLVYj6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iwRgN3cLENV5WyXAELAhZ2mHQTi71KYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iwRgN3cLENV5WyXAELAhZ2mHQTi71KYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x-et9onT9xKvqJRwXP7oNAWPM0sny168/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x-et9onT9xKvqJRwXP7oNAWPM0sny168/view?usp=sharing
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ANEXO 16 – LINK DAS GRAVAÇÕES DOS MOMENTOS SÍNCRONOS 

COM A TURMA CONTROLE 

 

Aula síncrona 1:  

https://drive.google.com/file/d/1WtkxXthbdnAZ9SNmCfkG0f4JeLo8IPsu/view?usp=sh

aring 

Aula síncrona 2: 

https://drive.google.com/file/d/1gJvWbl7K5drk1aRHwjPq7p78AMrjA1JH/view?usp=s

haring 

Aula síncrona 3 (tivemos um problema no dia e esse momento síncrono teve gravação de 

voz apenas): 

https://drive.google.com/file/d/1I3IABgSzz51Xv_8nk3sN-Ep-

DM2J1hA2/view?usp=drivesdk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WtkxXthbdnAZ9SNmCfkG0f4JeLo8IPsu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WtkxXthbdnAZ9SNmCfkG0f4JeLo8IPsu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJvWbl7K5drk1aRHwjPq7p78AMrjA1JH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJvWbl7K5drk1aRHwjPq7p78AMrjA1JH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I3IABgSzz51Xv_8nk3sN-Ep-DM2J1hA2/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1I3IABgSzz51Xv_8nk3sN-Ep-DM2J1hA2/view?usp=drivesdk
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ANEXO 17 – RELATÓRIO DE ACESSOS DO PORTAL EDUCACIONAL 

EDUCARWEB DA TURMA EXPERIMENTAL NO 2° TRIMESTRE 
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ANEXO 18 – RETORNO DO JOGO PROPOSTO POR GROSSI, TURMA 

EXPERIMENTAL  
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ANEXO 19 – RETORNO DO JOGO PROPOSTO POR GROSSI, TURMA 

EXPERIMENTAL 
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ANEXO 20 – RETORNO SÍNCRONO DO JOGO PROPOSTO POR 

GROSSI, TURMA EXPERIMENTAL 
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ANEXO 21 – ALGUNS RETORNOS DA ATIVIDADE INICIAL, TURMA 

CONTROLE 
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ANEXO 22 – ATIVIDADE DE MÚLTIPLOS: RESPOSTAS 

PARCIALMENTE SATISFATÓRIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

ANEXO 23 – ATIVIDADE MÚLTIPLOS: RESPOSTAS PLENAMENTE 

SATISFATÓRIAS 
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ANEXO 24: ATIVIDADES DESCARTADAS 
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ANEXO 25 – RELATÓRIO DE ACESSOS DO PORTAL EDUCACIONAL 

EDUCARWEB DA TURMA CONTROLE NO 2° TRIMESTRE DE 2021 
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ANEXO 26 – RETORNO DO JOGO PROPOSTO, TURMA CONTROLE 

IDENTIFICARAM RELAÇÕES DIRETAS COM MÚLTIPLOS  
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ANEXO 27 – RETORNO DO JOGO PROPOSTO, TURMA CONTROLE 

– REPOSTAS AMPLAS 
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ANEXO 28 – LINKS DAS ENTREVISTAS COM A PROFESSORA 

 

Link da entrevista inicial: 

https://drive.google.com/file/d/1JjN02kAPaxBE7DOGwTv3WDsax6eTYrn

w/view?usp=sharing 

Link da entrevista final:  

https://drive.google.com/file/d/17GIqNRy1Mfzo5QI8keO7UvmAYqLXTQ

gG/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JjN02kAPaxBE7DOGwTv3WDsax6eTYrnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JjN02kAPaxBE7DOGwTv3WDsax6eTYrnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17GIqNRy1Mfzo5QI8keO7UvmAYqLXTQgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17GIqNRy1Mfzo5QI8keO7UvmAYqLXTQgG/view?usp=sharing
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ANEXO 29 – ENTREVISTA FINAL COM A PROFESSORA 

 

Pesquisadora: Esse momento gostaríamos de captar quais foram as tuas percepções da 

prática, nas duas turmas. Do que eu trabalhei com as turmas tu percebestes que 

conteúdo matemático estava sendo trabalhando? 

Professora: Sim, deu para perceber bem a questão da sequência lógica. Eu vi total 

aceitação por parte da turma que teve o livro. A turma que teve o livro teve todo um 

contexto da literatura em cima da matemática. Então eles conseguiram visualizar o livro, 

eles enxergavam o Wilbor fazendo a contagem, até hoje eles marcaram isso, porque 

quando eu falo de sequências, eles falam “ah o Wilbor, né profe?”. Então eles lembram. 

E a diferença que a gente já tinha previsto que ia acontecer óbvio né, porque são práticas. 

Com a turma da tarde, é a falta dessa questão do envolvimento, no que tu vai te basear. 

Lançar a sequência lógica por lançar a sequência, sem ter o produto, que foi o livro né, 

acredito que se a turma da tarde hoje descobrir que tem um livro daquela sequência, eu 

acredito que eles vão assimilar, porque muitos deles pedem ainda que eu faça e explique 

para eles. E eu ainda forço eles com exercícios de sequências que é para eles lembrar. 

Mas por exemplo, o apelo literário do livro é fantástico, porque tu consegue memorizar 

muito mais, consegue desenvolver muito mais.  

Pesquisadora: Então tu sentiste que a turma experimental ficou muito mais 

envolvida, e até hoje eles comentam fazendo referências ao livro? 

Professora: Sim. Porque quando tu puxa qualquer assunto que a gente vai falar, que eu 

ainda digo para eles assim, pessoal lembra que a gente já trabalhou isso, dai de cara eles 

já trazem o produto que é o livro, de cara. Eles dizem: “Profe tá falando de que?” E eu 

digo gente uma pessoinha que a gente trabalhou com duas orelhas... daí eles vão lá e 

resgatam o Wilbor e lembram. E eu fiquei muito marcada com as devolutivas deles, 

porque eu fui olhando ali cada uma delas e pude analisar, e realmente a forma como o 

trabalho é diferente quando tu envolve algo literário junto.  

E para eles fez diferença, porque eles ainda estão nessa transição, eles ainda não se 

encontraram nesse 4°/5° ano e 6° em função da pandemia. Então eles ainda estão lúdicos, 

gostam muito do lúdico, a turma da manhã em especial é maravilhosa para o lúdico, eles 
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gostam de leitura. É uma turma muito literária. Então tudo que tu envolve e eu noto isso 

literalmente nos trabalhos. Tudo que tu envolve a literatura e que tem, seja tanto 

português, conteúdos interdisciplinares e muito mais a matemática que eles enxergaram, 

e viram que a matemática pode ser trabalhada numa história. Eu acho que é essa a 

diferença que eles notaram: “Sora eu nunca pensei que a matemática pode ser trabalhada 

numa história!” E isso é legal. 

Pesquisadora: Na tua opinião, tu achaste que a obra literária contribuiu para o 

aprendizado dos alunos na turma experimental?  

Professora: Sim, com certeza, muito mesmo. 

Pesquisadora: Tu utilizarias a obra literária para trabalhar em sala de aula? 

Professora: Sim, e daria continuidade, Wilbor 2 o retorno (risos).  

O Wilbor foi algo diferente para eles, porque era um coelho diferente, com orelhas 

diferentes, mutante. E mutante como? O que ele vai virar? Alguns até me perguntaram se 

ele viraria uma tartaruga ninja, lá do desenho. Então assim, para eles tudo que literário 

isso cresce muito, e a gente nota o despertar do aluno para a literatura. Porque tem que 

começar nos anos iniciais. Porque não adianta a gente querer bons leitores do 6° ao 9° 

ano, se eles não trabalham isso antes. E isso acho que é o mais difícil, formar um bom 

leitor, nesse primeiro ciclo, que o ciclo dos anos iniciais, com certeza tu vai ter um leitor 

muito bom nos anos finais. 

Pesquisadora: E tu achas que essa história poderia ser trabalhada em alguma outra 

área? 

Professora: Sim. A questão da mutação. A gente poderia ver mais adiante podia ver com 

eles a questão dos gêneros, que eles queriam saber se o coelho era filho de menina e filho 

de menino, isso tudo sai. Com certeza seria fácil de adaptar e trabalhar em qualquer outra 

área. Porque é uma história que eles já conhecem e teriam outro viés da história. 

Pesquisadora: E com o ensino híbrido, notastes alguma diferença entre as turmas 

em relação as práticas realizadas?  

Professora: Os alunos sentiram a pandemia, porque quando eles voltaram 

presencialmente, e eu estou falando já da turma, a da manhã não, como teve o livro, o 
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aporte então não teve dificuldade, mas a da tarde a Fernanda foi uma que ele ainda teve 

dificuldade de compreender o ritmo da sequência. 

E na turma da manhã o livro traz todo esse embasamento e ajuda nesse processo de 

aprendizado, porque abre não só as possibilidades do que o coelho pode fazer, porque 

depois eles mesmos iam criando suas próprias sequências, inventaram suas próprias 

releituras. Mas já a da tarde não tinha no que se apegar. E daí eu entro muito no exemplo 

do Santiago (aluno da turma da tarde com baixa visão) e eu bato muito nisso, a questão 

do tátil, ser perceptível. A criança não pode simplesmente olhar para aquilo, agora tu lês 

e aprendes, ele não consegue. Então tu tens que trazer o tátil, seja um tátil mental 

perceptivo.  

E aí eu noto isso no retorno e tu podes destacar que eles retornaram dando continuidade 

em atividades matemáticas que exigem a sequência lógica, eles ainda mantiveram 

dificuldades. E aí retomando no quadro, trazendo para o quadro, inclusive teve uma das 

questões de sequência lógica que ela me perguntou a Fernanda porque ficou nessa função 

de ter vergonha de falar, e aí ela trouxe a sequência para a sala e a gente fez junto. E a 

Rebeca desenvolveu bem e ajudou e conseguiram ajudar a Fernanda a compreender. 

Pesquisadora: E as dificuldades percebidas no grupo da tarde, aconteceu com a 

turma da manhã? 

Professora: Não. Porque como eu te falei, na turma da manhã eles enxergavam o coelho, 

total. Então na cabeça deles, e eu até hoje se eu falar o coelho Wilbor, eu sei que é o 

coelho, e eu enxergo as pedras, a mente faz eu viajar, eu enxergo o coelho nas pedras e 

enxergo o coelho pulando e qual pedra ele vai tocar. Até nessa prova de matemática hoje, 

que eu estava aplicando, tinha um exercício semelhante do poste de luz, e eu lembrei na 

hora do Wilbor, e o Taylor (aluno da turma experimental) me olhou e disse: “Sora, já fiz!” 

Fez fácil, bem fácil. E os outros que não participaram da construção (Intervenção com a 

turma experimental) tu explica, explica, explica. Aí entra aquela visão que a gente teve, 

por exemplo, a metade da turma, 15 alunos tiveram a visão do Wilbor para trabalhar 

sequência, e não esqueceram, né prova que o Taylor fez sozinho e os demais eu tive de 

construir uma imagem, falta o tátil mental. 

Pesquisadora: Tu achas que a literatura foi mais significativa para trabalhar do que 

simplesmente o conteúdo propriamente dito? 
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Professora: Com certeza. Isso é uma coisa sempre foi distante de nós enquanto alunas. E 

eu amava matemática porque ela não fazia a matemática ficar distante de mim, ela fazia 

a matemática se aproximar de mim. Mas é claro, com outras abordagens, trazia outras 

coisas que me encantava e ela nunca trabalhou a literatura na matemática. E eu me lembro 

de ter tido a oportunidade de trabalhar sequência lógica e não saber trabalhar, porque tem 

mais isso. A barreira do ter a sequência lógica, a barreira do vai surgir eu acho que esse 

foi o medo talvez, da outra turma porque a gente não tinha base nenhuma, tu lançou o 

conteúdo por lançar. Daí A PROVA DE REALMENTE O PRODUTO FAZ FALTA, em 

qualquer âmbito porque quando tu embasa em alguma coisa eles amam. Eles precisam 

ver que o contexto das coisas é amplo. A literatura é fundamental, diferente da literatura 

obrigada, tive que ler livros que não lembro da história, diferente de hoje usar a sequência 

lógica de um livro na história, e ajudar o aluno aprender com aquela sequência e também 

se divertir. 
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ANEXO 30 - ENTENDIMENTO PARCIAL DE MÚLTIPLOS  
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ANEXO 31 - ENTENDIMENTO SATISFATÓRIO DE MÚLTIPLOS 
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ANEXO 32 - ENTENDIMENTO ALÉM DO ESPERADO 

 

 


