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Resumo

O presente artigo mostra o resultado do projeto de pesquisa e da implementação de 
uma unidade didática com sugestões de atividades para o dia-a-dia em sala de aula, 
como  forma  de  compartilhar  com  os  docentes  de  quinta  série  do  Ensino 
Fundamental o estudo que foi desenvolvido no período de um ano, no Programa de 
Desenvolvimento  Educacional  –  PDE,  uma  das  modalidades  de  formação 
continuada  do  Estado  do  Paraná.  Nesse  trabalho,  procurou-se  fundamentar  a 
importância da leitura e da literatura integradas ao ensino da matemática, como um 
valioso recurso para a criança de quinta série, de fato, aprender a ler, interpretar e 
compreender  a  linguagem  matemática,  por  meio  de  estórias  infantis,  fábulas, 
poema,  conto,  livros  paradidáticos  e  notícias  de  jornal.  As  atividades  foram 
elaboradas  e  adaptadas  de  acordo  com  a  proposta  curricular  sugerida  para  as 
quintas  séries  do  Ensino  Fundamental,  nas  Diretrizes  Curriculares  Estaduais  da 
disciplina de Matemática. Toda a pesquisa e material pedagógico produzido teve a 
finalidade de oferecer subsídio teórico-metodológico aos docentes da referida série, 
tendo em vista o letramento em matemática. Nesse sentido, o encaminhamento das 
atividades foi voltado a leituras diversas, para que o docente pudesse compreender 
que é possível desenvolver um trabalho dessa natureza, envolvendo a leitura e a 
matemática ao mesmo tempo.

Palavras-chave: Leitura; Letramento; Ensino; Aprendizagem. 

Abstract

This article shows the results of the research project and the implementation of a teaching unit 
with suggested activities for the day to day in the classroom as a way to share with teachers 
from fifth grade  on,  the  study was that developed within  one year, the  Program for 
Educational Development - PDE, one kind of continuing education in the state of Parana. In 
this study, we attempted  to substantiate the importance of reading and literature integrated 
into the teaching of mathematics as a valuable resource for children from fifth grade, in fact, 
learn to read, interpret and understand the language of mathematics through children's stories , 
fables,  poetry,  story,  textbook and newspaper  report.  The  activities were developed and 
adapted according to the curriculum, suggested to the fifth grade of elementary school in the 
State of Curricular Mathematics. All research and teaching materials produced was intended 
to  provide theoretical  background of methodology, the teachers of that grade,  in  view of 
literacy in mathematics. Thus, the routing of activities was aimed to different readings, so the 
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teacher could understand that it is possible to develop a work of this nature,  involving the 
reading and math at the same time.

1. Introdução

Os resultados do ensino da Matemática, revelados através do desempenho 

dos alunos em avaliações institucionais e em avaliações realizadas no interior das 

escolas, bem como através dos índices de aprovação e reprovação em Matemática 

no  Ensino  Fundamental,  mostram, cada  vez  mais,  que  aprender  Matemática 

depende menos da memória e  muito mais da capacidade de ler  e compreender 

textos  em  que  se  congregam  a  língua  materna,  os  símbolos  e  as  relações 

matemáticas. 

O aluno com dificuldade em leitura e escrita da língua materna se encontra 

numa posição de fragilidade: ao se deparar com uma situação- problema, não a lê 

nem a interpreta adequadamente e, em consequência, não relaciona as operações 

para  sua  devida  solução.  Desse  modo,  acaba  desistindo  de  tentar  resolver  a 

situação-problema, copiando a resposta do colega, ou ainda, esperando a resolução 

no quadro de giz pelo professor.

Diante dessa realidade, objetivou-se, nesse estudo, mostrar ao educador a 

importância de integrar a leitura e literatura no ensino da matemática, tendo em vista 

o letramento em matemática. Sendo assim, a escola,

Seria o ambiente através do qual a criança pudesse tornar-se um indivíduo 
letrado,  isto  é,  um  ambiente  onde,  efetivamente,  ela  construísse  sua 
competência na leitura, interpretação e produção de todos os tipos de textos 
das diversas áreas do conhecimento humano, sejam eles textos literários, 
científicos, jornalísticos, matemáticos, etc. (RABELO, 1996, p. 22).

Nesse sentido, este estudo esteve voltado para responder a problemática: 

Como  o  docente  de  matemática  poderá  proceder para  organizar  e  planejar  um 

encaminhamento  metodológico  integrando  a  leitura  e  a  literatura,  dentro  de  um 

contexto sólido de aprendizagem, que prepare o aluno para utilizar, com autonomia, 

os conhecimentos de que se apropria nas aulas de matemática?  

Respondendo a esse questionamento,  este artigo apresenta:  concepções 

teóricas que fundamentam o tema, a leitura e literatura na Matemática, sugestões de 

leitura  para  ensinar  matemática  às  quintas  séries,  procedimentos  metodológicos, 

breve relato das atividades desenvolvidas junto aos docentes.



Toda pesquisa teve como finalidade a produção de materiais didáticos, com 

o  intuito  de  apresentar  ao  docente  de  quinta  série  uma metodologia  inovadora. 

Dessa forma, devido à diversidade de material literário, fez-se necessário selecionar 

textos e livros paradidáticos adequados a alunos de quinta série. Dentre eles, as 

histórias  infantis,  as  fábulas  e  os  contos  selecionados  foram  adaptados  pelos 

autores  desse  artigo,  enquanto  que  a  poesia,  o  texto  jornalístico  e  o  material 

paradidático foram utilizados sem qualquer modificação. 

O material produzido foi viabilizado e aplicado em um curso de extensão de 

32 horas, organizado junto à Universidade Estadual de Maringá. Participaram desse 

evento  vinte  e  dois  docentes  de  quinta  série  da  Rede  Pública  Estadual, 

jurisdicionados ao Núcleo Regional de Educação de Maringá, dos quais cada um 

deles escolheu uma das atividades trabalhadas no referido curso para aplicar em 

suas respectivas salas de aula.

Percebeu-se  que  o  trabalho  realizado  oportunizou  aos  docentes 

compreender que explorar a Matemática, via leitura e literatura, pode se revelar uma 

atividade  bastante  significativa  e  desafiadora,  ampliando,  além  disso,  o 

entendimento do aspecto essencialmente social dessa disciplina. 

O trabalho realizado também permitiu aos docentes o entendimento de que 

é possível planejar e organizar um encaminhamento metodológico integrando leitura 

e literatura dentro de um contexto sólido de aprendizagem, uma vez que esse tipo 

de metodologia respeita a individualidade e o ritmo de aprendizagem do aluno, bem 

como  facilita  o  trabalho  interdisciplinar,  possibilitando  ao  estudante  maiores 

condições de resolução de problemas e de estabelecimento de relações entre as 

ideias  matemáticas  e  a  realidade,  o  que,  sem dúvida,  acaba  por  sensivelmente 

contribuir para o reconhecimento e a valorização social e cultural da disciplina de 

Matemática.

2. Concepções e abordagens teóricas

O tema dessa pesquisa  é bastante  novo e conta com pouca bibliografia 

disponível, mas já vem merecendo atenção, tendo tido destaque nos Congressos de 

Leitura  do  Brasil  –  COLE,  desde  2003,  na  Unicamp-SP,  onde  importantes 

discussões e reflexões sobre as práticas de leitura nas aulas de matemática se 

fizeram presentes. É importante ressaltar que, além dos autores que participaram do 

Congresso de Leitura, há outros que se dedicam a esse tema. Merecem destaque 



as publicações das autoras Kátia Stocco Smole e Maria Ignez Diniz, que trazem 

significativas recomendações e experiências com relação à leitura e à literatura nas 

aulas de Matemática. 

Salienta-se  que  os  estudos  para  efetivação  da  pesquisa,  bem  como  o 

material  produzido,  tiveram como foco o  significado da leitura  para  o  ensino  da 

Matemática. 

Desta forma,  atividades que requerem interpretação e  comunicação,  tais 
como  leitura,  ajudarão  os  alunos  a  esclarecer,  refinar  e  organizar  seus 
pensamentos, melhorar na interpretação, na abordagem e na solução de 
problemas  matemáticos  e  desenvolver  uma  melhor  significação  para  a 
linguagem matemática... (SMOLE, 2007, p.4). 

Diante  da  pesquisa  desenvolvida,  percebeu-se  a  necessidade  de  uma 

mudança de postura dos educadores em relação ao ensino da Matemática, uma vez 

que ensinar matemática, nessa perspectiva, implica construir estratégias de leitura 

crítica dos textos e da realidade, com assuntos relacionados à prática social dos 

alunos, bem como  recorrer à matemática a serviço da leitura.  Em função disso, 

objetiva-se que:

Entre  as  diversas  metas  a  serem perseguidas  pela  escola  fundamental, 
deve merecer atenção especial que os alunos aprendam progressivamente 
a utilizar a leitura para buscar informação e para aprender, podendo exprimir 
sua opinião própria sobre o que leram. Ao final do ensino fundamental, é 
preciso  que  os  alunos  possam ler  textos  adequados para  sua  idade  de 
maneira  autônoma  e  aprender  sobre  diferentes  áreas  de  conhecimento 
através da leitura, estabelecendo inferências, fazendo conjecturas, relendo 
o texto e conversando com outras pessoas sobre o que foi lido (SMOLE; 
DINIZ, 2001, p.69).

O fundamento desse parágrafo encontra-se na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação  Nacional  (9394/96),  que,  em seu  Artigo  32,  define  que  o  objetivo  do 

Ensino  Fundamental  é  “a  formação básica  do  cidadão”,  mediante,  entre  outros 

quesitos,  “o  desenvolvimento  da  capacidade  de  aprender,  tendo  como  meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo".

Nesse sentido, fica claro o compromisso de educadores de todas as áreas, 

inclusive da disciplina de Matemática, com relação à leitura e ao encaminhamento 

de estratégias para seu desenvolvimento. No entanto, a observação da prática da 

docência tem evidenciado a dificuldade do professor de Matemática em trabalhar 

com a leitura e, especialmente no caso do professor das séries finais do Ensino 

Fundamental, em dialogar com a bagagem cultural que os alunos trazem das séries 



iniciais  do  Ensino  Fundamental.  Surge aqui  a  preocupação  com a  alfabetização 

matemática, pelo fato de que grande parte das crianças chega à quinta série do 

Ensino Fundamental apresentando dificuldades de interpretação, bem como de ler e 

escrever  matematicamente.  Essas  crianças  não  conseguem  compreender  e 

interpretar noções básicas de números, demonstrando que não estão alfabetizadas 

em matemática nem tampouco na língua materna.

Dessa forma, vale ressaltar que, atualmente, no Brasil e em outros países, 

as  discussões  sobre  a  alfabetização  matemática  permitiram  um  avanço  no 

entendimento dessa prática, estabelecendo-se então a perspectiva de que cabe ao 

docente  a  responsabilidade  de  alfabetizar  e  letrar  os  educandos.  Se  alfabetizar 

significa, segundo o Dicionário mini-Aurélio escolar, “ensinar a ler e a escrever”, o 

significado de letrar é mais abrangente: “tornar o aluno capaz, ou dar-lhe condições 

para que se torne capaz de fazer uso social e cultural da leitura e da escrita, de 

utilizá-las no dia a dia, como instrumentos de realização social e cultural”. 

Daí a importância do letramento em matemática,  tendo em vista  que, na 

contemporaneidade,  é  patente,  nas  sociedades  industrializadas,  a  exigência  de 

cidadãos que façam uma leitura de mundo, isto é, que tenham a capacidade de ler a 

realidade e agir para transformar o meio em que vivem.

Pensando  assim  e  considerando  que  o  homem  é  um  ser  que  é  
compreensão,  o seu aprender a  ler  só tem sentido quando emprega as 
palavras  ou  as  significações  daquilo  que  lê  na  vida  cotidiana  para 
compreender a si próprio, compreender o mundo e comunicar-se com os 
outros. O leitor, dirigindo a sua consciência para o lido, encontra, na leitura, 
uma possibilidade de revelação do mundo (DANYLUK, 1998, p.18).

Assim, considera-se importante ensinar Matemática numa concepção mais 

ampla, adotando uma prática de sala de aula voltada para a Educação Matemática. 

Essa área vem conquistando espaço significativo e, segundo Carvalho (1991) seus 

estudos influenciam, direta ou indiretamente, sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem em Matemática. Nessa mesma linha de pensamento, cabe mencionar 

o  que  apregoa  as  Diretrizes  Curriculares  Estaduais  de  Matemática:  “Apontar  a 

perspectiva da Educação Matemática, implica em pensar na transposição didática 

que regula a ligação entre a matemática como campo de conhecimento e disciplina 

escolar” (DCEs Matemática, p.49). Nesse mesmo sentido, mediante um repensar 

sobre a qualidade do ensino da Matemática,  “(...)  faz-se necessário  desenvolver 

posturas  com dimensões  ampliadas  em relação  à  autonomia,  à  criticidade  e  ao 



processo reflexivo,  tanto por  parte  do aluno quanto  do  professor.”  (NACARATO; 

LOPES, 2005, p.7). 

Neste  contexto,  é  importante  ressaltar  que a  Educação Matemática abre 

caminhos  para  o  educador  conceber  a  Matemática  como  um  conhecimento 

necessário  à  formação do cidadão e,  consequentemente,  a  uma mais  igualitária 

vivência  em  sociedade.  Isso,  sem  dúvida,  implica  na  exigência  de  um  trabalho 

pedagógico  com  a  matemática  voltada  para  a  prática  social,  isto  é,  ensinar 

matemática  na  escola  de  forma  que  o  aluno  a  compreenda  e  a  relacione  à 

matemática  que  utiliza  no  seu  cotidiano,  superando,  assim,  a  dicotomia entre 

matemática escolar e matemática do dia-a-dia. 

3. A leitura e literatura na Matemática

Se  a  concepção  de  que  o  conhecimento  matemático  é  indispensável  à 

vivência do homem em sociedade é aceita, se há um entendimento de que uma 

leitura de mundo não pode prescindir dos conceitos e das operações matemáticas 

na resolução dos inúmeros problemas que o cotidiano nos apresenta, é então de 

fundamental  importância  a  discussão  de  metodologias  que  permitam um ensino 

significativo da disciplina. 

Uma metodologia  de  trabalho,  onde  a  leitura  se  apresenta  integrada  ao 

ensino da matemática, oportuniza reflexões sobre a necessidade de os educadores 

matemáticos  efetivarem  um  ensino  de  qualidade,  capaz  de  promover 

transformações sociais. Para isso, é fundamental que o estudante aprenda a ler e a 

compreender, que ele perceba que a Matemática, tal como a língua materna e as 

demais  línguas,  que  são  criações  simbólicas  que  se  prestam  a  expressar  os 

sentidos que damos ao mundo em que vivemos, envolve signos e símbolos aos 

quais conferimos significação.

Segundo Smole e Diniz (2001), em termos linguísticos, a compreensão de 

um  texto  envolve  interpretação,  decodificação,  análise,  síntese,  seleção, 

antecipação  e  autocorreção,  elementos  igualmente  necessários  também  para  a 

aprendizagem da matemática. Deste modo, entende-se que o trabalho pedagógico 

com a disciplina deve ser desenvolvido de forma interdisciplinar, uma vez que um 

livro ou um texto traz conceitos de outras áreas, oferecendo uma possibilidade de 

integração com a Matemática.



Assim,  a  literatura  sendo  trabalhada  nas  aulas  de  matemática,  poderá 

permitir à criança conviver com a imaginação e com a linguagem escrita e falada, 

explorando ao mesmo tempo a Matemática e a literatura, bem como os diversos 

símbolos que permitem sua expressão. Tal prática também possibilita ao educador 

“...  balizar  sua  ação  docente,  fundamentada  numa  ação  crítica  que  conceba  a 

Matemática como atividade humana” (DCEs Matemática, p. 48). 

Permite, ainda, criar situações que estimulem os alunos a se familiarizarem 

com  as  várias  nuances  da  língua  materna,  além  de  encorajá-los,  a  partir  do 

crescente domínio do código escrito, a formularem e a resolverem problemas, ao 

mesmo tempo em que aprendem noções e conceitos matemáticos. Nesse sentido, 

ressaltamos a importância da literatura que traz a Matemática em seu próprio texto, 

pois possibilita as explorações matemáticas, oportunizando aos alunos conversar 

sobre os números, entender sua construção, suas relações e as operações que os 

envolvem.  Outras  obras  trazem  a  Matemática implícita,  devendo-se  então 

estabelecer estratégias de leitura e fruição literárias que colaborem com a percepção 

matemática dos alunos, sempre observando-se que,

 

Seja qual for a forma pela qual se leve a literatura infantil para as aulas de 
matemática, é bom lembrarmos que a impressão fundamental da história 
não  deve  ser  distorcida  por  uma  ênfase  indevida  em  um  aspecto 
matemático (SMOLE et al., 1996, p.9).

 

Dessa forma, a leitura e a literatura nas aulas de Matemática serão recursos 

motivadores para o estudante, pois saber ler é saber compreender, significando um 

grande empecilho para a aprendizagem da Matemática a dificuldade que o aluno 

apresenta em interpretar as situações-problema, tendo em vista que ele “lê, mas não 

interpreta”. Portanto,  integrar leitura  e  literatura  às  aulas  de  Matemática  pode 

representar uma importante ferramenta pedagógica e um acréscimo significativo às 

práticas metodológicas do docente.

Mas, para que isso de fato ocorra, é necessário que se efetive um plano de 

trabalho  docente  com  objetivos  claros,  conteúdos  adequados  à  série  e 

encaminhamentos  metodológicos  diversificados,  possibilitando,  assim,  maior 

consistência  na  relação  de  ensino  e  aprendizagem.  Um  plano  com  essas 

características deve levar em consideração a diversidade do saber que o aluno traz 

para sala de aula, uma vez que as crianças estão constantemente envolvidas em 

situações matemáticas com aspectos quantitativos da realidade, mesmo isso não 



sendo  percebido  por  elas.  Uma  das  formas  de  se  explorar  e  transformar  esse 

conhecimento é utilizar a literatura nas aulas de Matemática. 

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 história ao mesmo tempo (SMOLE et 
al.,1996, p. 2).

Desse modo, o professor pode recorrer a leituras diversas como histórias 

variadas,  poesias,  poemas,  fábulas,  contos,  textos  de  jornais  ou  de  revistas, 

paradidáticos, todos com o propósito de transmitir  conceitos matemáticos,  porém 

deve-se atentar para a escolha de textos que possibilitem ao aluno uma leitura fácil 

e atraente, que estimule uma investigação mais profunda dos conceitos, bem como, 

que desperte a curiosidade, a criatividade, a imaginação e o desenvolvimento do 

raciocínio lógico. 

Ressalta-se, também, que o trabalho com a leitura e/ou a literatura podem 

contribuir para o entendimento do educando em relação à linguagem matemática, 

condição indispensável à aprendizagem matemática, fortalecendo, ainda, o trabalho 

interdisciplinar, hoje fundamental na formação do educando enquanto cidadão. 

Através da conexão entre literatura e matemática,  o professor pode criar 
situações na sala de aula que encorajem os alunos a compreenderem e se 
familiarizarem mais com a linguagem matemática, estabelecendo ligações 
cognitivas entre a linguagem materna, conceitos da vida real e a linguagem 
formal (SMOLE et.al.,1996, p.3).

Nesse contexto, cabe ainda lembrar que, em 2012, o PISA – Programa de 

Avaliação Internacional de Estudantes, avaliará o letramento em matemática com 

alunos de 15 anos, o que novamente aponta para a importância da disciplina, o que 

é  corroborado  pelo  papel  primordial  que  a  matemática  desempenha  no  avanço 

científico. 

4. Sugestões de leituras para ensinar matemática às quintas séries

Livro Conceitos envolvidos
Polígonos, centopéias e outros bichos *. Nilson 

J. Machado, Scipione 

Geometria

Na terra dos noves-fora *. Renate Watanabe, 

Scipione 

Números



Partir é repartir?* Fátima de L. C. Jacob e 

Heliete M. D. Cunha, Editora do Brasil 

Número e Medidas

Brincando com Números *. Luiz M. P. Imenes, 

Scipione 

Números

Depende do ponto de vista *. Clélia M. M. 

Isolani e Claudia M. T. Siedel, Editora do Brasil 

Geometria

Tem bruxa e terrorista no corredor *. Roberto 

Magalhães, Editora do Brasil

Números

Voneca. Lucia P. Goes *, Edições Paulinas Números
Sou péssima em matemática! Béatrice Rouer/ 

Rosy, Scipione

Medidas

Alice no País dos números. Carlo Frabetti, 

Ática

Números, Medidas e geometria

O pintinho que nasceu quadrado. Regina 

Chamlian, Global

Geometria

A história da Baratinha. João de Barro 

(Braguinha), Moderna

Números, medidas e geometria

As mais belas histórias de Boa Noite. Cristina 

Marques e Roberto Belli, Todolivro

Números, medidas e geometria

Aritmética da Emilia. Monteiro Lobato, Globo Números
Matemática em mil e uma histórias (coleção)

Martins Rodrigues Teixeira, FTD

Números e Geometria

O Contador de Histórias da Matemática. A 

Jaçanã. Egidio Trambaiolli Neto, FTD

Números

O Contador de Histórias da Matemática. A 

Revelação. Egidio Trambaiolli Neto, FTD

Números

* Sugestões extraídas do livro Era uma vez na matemática...  Kátia C. Stocco, et.al, IME- USP ,1996.

5. Procedimentos metodológicos

Para a realização desse trabalho, elaborou-se sugestões de atividades para 

ensinar Matemática por meio de leituras diversas, uma vez que, segundo Smole e 

Diniz “... a leitura deve possibilitar a compreensão de diferentes linguagens, de modo 

que os alunos adquiram uma certa autonomia no processo de aprender...” 

 Para  trabalhar  o  tema  “Leitura  e  Literatura  integradas  ao  ensino  de 

Matemática” com os docentes do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual do 

Paraná,  foi  necessário  eleger  um assunto,  e  o  escolhido  foi  o  conteúdo  básico 

Medidas de  Comprimento.  Para  isso,  procurou-se,  então,  mostrar  estratégias  de 



ensino  baseadas em livros  paradidáticos,  estória  infantil,  poema,  fábula,  conto e 

texto jornalístico. 

Esses recursos possibilitaram a problematização, a discussão e reflexão de 

textos  literários,  a  interdisciplinaridade,  a  solução  de  problemas  cotidianos,  a 

resolução de situações matemáticas, de cálculo mental, de estimativas, o manuseio 

e  utilização  de  instrumentos  de  medidas.  Todas  essas  atividades  valorizaram a 

matemática enquanto prática social e cultural.

Tendo como objetivo perceber como o estudante se comporta diante de uma 

aula  de  leitura  na  disciplina  de  matemática,  cada  docente  aplicou  uma  das 

atividades desenvolvidas no curso mencionado em suas respectivas salas de aula.

O  material  pedagógico  produzido  está  disponibilizado  no  SACIR,  em 

www.diaadiaeducacao.pr.gov.br,  e ele contém as seguintes atividades de leituras: 

Medindo Comprimentos (Paradidático); A menina e o Vampiro (Conto); João e o Pé 

de Feijão,  Aladim e a Lâmpada Maravilhosa (Estórias Infantis);  A coelhinha das 

Orelhas Grandes, A Lebre e a Tartaruga (Fábulas); Caminhoneiro (Poema); Pinhão 

Manso mais perto da colheita mecanizada (Artigo de Jornal). 

No presente artigo, apresentaremos apenas um breve relato das atividades 

desenvolvidas no referido trabalho.

5.1 Atividade envolvendo texto paradidático

Leitura do livro  paradidático:  Medindo Comprimentos,  Coleção Vivendo a 

Matemática, de Nilson José Machado.

O objetivo dessa leitura é o conhecimento dos instrumentos e padrões de 

medidas já  utilizados pela  humanidade,  além da constatação da necessidade de 

uma unidade de medida universal.

Antes  de  o  grupo  de  professores  iniciar  a  leitura  da  obra,  chamou-se  a 

atenção para o uso cotidiano das medidas de comprimento, de tempo, grandezas de 

massa e de volume. Solicitou-se aos docentes o registro, numa tira de papel, de 

uma ação praticada por eles naquela manhã, a qual envolvia algum tipo de medida. 

A tira foi colada num mural e, a partir daí, procedeu-se à discussão e à classificação 

das medidas e grandezas destacadas nas tiras (horário em que o despertador tocou, 

tempo no chuveiro, copo de leite, distância da casa à escola etc.). Em seguida, os 

docentes procederam à leitura do texto paradidático em questão (páginas de 1 a 

25). Após a leitura, resolveram um caça-palavras sobre os padrões de medidas e 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/


algumas situações-problema. Ainda, com a utilização de instrumentos, fizeram as 

medições das alturas dos participantes do grupo para posteriores relações com as 

unidades  de  medidas  utilizadas,  como:  o  palmo  e  o  pé,  a  jarda  e  o  palmo,  a 

polegada e a jarda, a braça e o palmo, o cúbito e a polegada, o passo e o pé. Tais 

relações  suscitaram nos  docentes  a  reflexão  em torno  da  necessidade  de  uma 

unidade de medida universal para o comprimento, no caso, o Metro.

Numa  segunda  etapa,  os  professores  concluíram  a  leitura  do  texto 

paradidático (páginas 26 a 48), com o objetivo de conhecer a história do metro, bem 

como de seus múltiplos e submúltiplos. 

Realizada  a  leitura,  estabeleceu-se  uma  discussão  sobre  o  texto,  com 

levantamento das perguntas conexas que os docentes haviam registrado. A seguir, 

trabalhou-se com o globo terrestre para explicitar os meridianos e os paralelos, pelo 

fato  da  primeira  definição  do  metro  ter  como referência  um meridiano  terrestre. 

Abordou-se também a questão do GPS, aparelho digital de localização que aponta 

em que posição se está no globo terrestre. Para finalizar essa atividade, apresentou-

se o metro como unidade universal, e os múltiplos e submúltiplos como unidades 

maiores e menores que o metro, respectivamente. 

5.2 Atividade envolvendo conto

Leitura da adaptação do conto A menina e o Vampiro, de Emilio Carlos.

Essa  leitura  teve  por  objetivo   facilitar  a  compreensão  das  unidades  de 

medidas de comprimento e  suas transformações,  além de também possibilitar  o 

conhecimento do conceito de círculo e de circunferência.

Num trabalho em grupos, os docentes leram o conto e então empenharam-

se  na  resolução  das  situações  matemáticas  cotidianas  relacionadas  ao  texto.  A 

seguir, o trabalho dos grupos foi discutido e socializado num grande grupo, com o 

intuito de aprofundar conceitos e conhecimentos matemáticos, bem como discutir 

algumas atitudes relacionadas com o comportamento humano presentes no conto 

adaptado.  Sugeriu-se que essa atividade fosse efetivada junto  aos alunos como 

tarefa de casa. 

5.3 Atividade envolvendo estória infantil



Leitura da adaptação da estória infantil João e o Pé de Feijão, de autoria de  

Cristina Marques e Roberto Belli.

A leitura  objetivou possibilitar  a  aprendizagem das unidades de medidas 

adequadas para medições e a compreensão do conceito de diâmetro para resolver 

situações cotidianas e situações-problema trabalhadas nas aulas de Matemática. 

Nessa atividade, com a intenção de exercitar a concentração, a leitura foi 

feita em voz alta, com os demais participantes acompanhando-a silenciosamente. 

Em  seguida,  houve  a  discussão  do  texto,  com  informações  sobre  o  feijão,  a 

avicultura, o instrumento musical harpa, o meio ambiente, o corte de árvores, bem 

como a reflexão em torno de valores humanos, como a bondade e a solidariedade, 

uma  vez  que  todos  esses  elementos  encontravam-se  no  texto  elaborado.  Em 

seguida, abordou-se os conhecimentos matemáticos, relembrando-se as unidades 

de  medidas  de  comprimento  mais  utilizadas  (com registro  no  quadro  de  giz),  a 

diferença entre círculo e circunferência (com citação de exemplos), o conceito de 

diâmetro,  para  que  os  docentes  pudessem  resolver  as  situações  matemáticas 

apresentadas.

Leitura da adaptação da estória infantil Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, de  

autoria de Cristina Marques e Roberto Belli.

Essa  leitura  tinha  o  objetivo  de  facilitar  a  compreensão  do  conceito  de 

perímetro,  de  despertar  o  raciocínio  lógico  para  noções  de  medidas  reais  e  de 

desenvolver a criatividade, a concentração, a atenção e a escuta. 

Essa estória foi lida em voz alta, com os participantes acompanhando-a em 

leitura silenciosa. Finda a leitura, algumas informações relevantes foram discutidas 

com o grupo,  tais  como a cultura da China e da África,  a  produção/indústria  do 

algodão e da seda, o consumo de energia de uma lâmpada e o sistema monetário. 

Foram levantados alguns questionamentos para que os docentes procedessem a 

estimativas, como: qual deve ser a altura de um prédio? Como poderia ser medida a 

altura de um prédio de cinco andares? Qual seria a altura do Castelo de Aladim e da 

Princesa? Quais seriam as figuras geométricas construídas nas paredes laterais do 

Castelo? A partir daí, foram apresentadas questões de medidas para realização de 

estimativa e a proposição da resolução de situações-problemas conceituais e de um 

problema de investigação.

5.4 Atividade envolvendo fábula



Leitura da adaptação da fábula A Coelhinha das Orelhas Grandes, de  autor 

desconhecido.

Aqui,  a  leitura  objetivou  a  reflexão  sobre  o  instrumento  adequado  para 

realizar  medição,  bem como o despertar do senso de organização,  autonomia e 

liderança. 

Nessa atividade, foi feita a leitura em voz alta da primeira parte da fábula; 

em  seguida,  foi  apresentada  a  atividade  “Desenhar  a  maior  orelha  para  as 

coelhinhas” nos formatos triangulares, trapezoidais, retangulares, quadrangulares e 

arredondados.  Para  as  medições,  foram  apresentados  diversos  recursos  como: 

régua, trena, metro articulado, fita métrica e barbante, com orientações para que, ao 

se  medir  o  desenho  das  orelhas,  fosse  efetuado  o  registro  dessas  medições, 

organizando-os em uma tabela de modo a possibilitar a observação e a classificação 

das maiores orelhas. A partir da seleção de três coelhinhas finalistas, uma comissão 

pré-estabelecida organizou a cerimônia de entrega das faixas de premiação, com 

apresentações  do  formato  geométrico  das  orelhas  e  de  suas  medidas,  algumas 

transformadas  de  centímetro  para  metro.  Após  a  entrega  das  faixas,  deu-se 

continuidade  à  leitura  da  segunda  parte  da  fábula.  Ao  final,  foram  levantadas 

discussões pertinentes a valores presentes no texto, como humildade, solidariedade 

e respeito.

Leitura da Adaptação da Fábula: A Lebre e a tartaruga, de autoria de Jean  

de La Fontaine.

Para  essa atividade,  a  turma foi  organizada em grupos e  foi  sugerida  a 

leitura  silenciosa,  objetivando  desenvolver  o  hábito  da  leitura,  a  organização  de 

ideias,  a interpretação,  o  levantamento de hipóteses e estimativas.  Visto  que as 

fábulas  já  trazem  uma  moral,  após  a  leitura,  foi  feita  uma  reflexão  sobre  a 

importância de ser persistente, ser honesto, enfrentar os obstáculos que surgem na 

vida, não interromper os estudos etc. Após esse diálogo, as situações matemáticas 

foram apresentadas para resolução por meio de hipóteses e estimativas, culminando 

na  construção  do  regulamento  da  corrida  dos  animais.  Para  a  conclusão  da 

atividade, os trabalhos foram apresentados ao grande grupo. 

5.5 Atividade envolvendo Poema



Leitura do Poema: Caminhoneiro de Fahed Daher. 1991, Apucarana/PR.

A  leitura  desse  poema  teve  como  objetivo  permitir  aos  docentes  uma 

aproximação  com  o  Atlas  Geográfico,  para  observação  e  medição  de  algumas 

distâncias no Mapa Mundi, fazendo uso da escala. Nessa atividade, foi sugerida a 

leitura silenciosa e, em seguida, foram levantados alguns questionamentos: “Existe 

caminhoneiro  em  suas  famílias?”,  “Como  é  a  rotina  de  caminhoneiro?”,  Vocês 

conhecem, ou já ouviram falar em pinguela?”, A discussão foi bastante relevante, 

uma vez que, na maioria das famílias, existia um caminhoneiro. Após o debate, foi 

solicitada a atividade de transformação de medidas, utilizando a escala do mapa. À 

guisa de reflexão para os docentes em exercício, cabe destacar que os participantes 

revelaram que não têm o hábito de utilizar mapas nas atividades de transformação 

de medidas.

5.6 Atividade envolvendo texto jornalístico

Leitura de artigo de jornal  (Gazeta do Povo- 06/07/2010):  “Pinhão-manso 

mais perto da colheita mecanizada”, de José Rocher.

Aqui, o objetivo é o de relacionar o conhecimento matemático à realidade, 

valorizando o uso social e cultural da matemática. 

Nessa  atividade,  o  grupo  de  docentes  foi  organizado  em  círculo  para 

realização  da  leitura  silenciosa  do  texto  jornalístico  e  posterior  discussão 

interdisciplinar em temas como o nanismo, a arte de cultivar o bonsai, biodiesel e 

tipos  de  óleo.  Em  seguida,  as  atividades  de  matemática  contemplaram  as 

transformações e as comparações de medidas, que foram então socializadas. 

6 Considerações finais

Essa pesquisa  foi  interessante  e  repleta  de  significados,  confluindo esse 

estudo tanto para uma grande descoberta,  quanto ampliando nossa motivação e 

conhecimento,  permitindo-nos  o  aprofundamento  em  relação  à  fundamentação 

sobre o tema. 

Ao  iniciar  as  produções  didáticas,  houve  certa  ansiedade  na  busca  de 

atividades prontas, para servir como exemplo, mas isso não foi possível, uma vez 

que  os  textos  literários  relativos  às  estórias  infantis,  às  fábulas  e  ao  conto  não 

apresentavam  atividades  matemáticas  a  eles  relacionadas.  Isso  culminou  na 



necessidade de procedermos à adaptações dos textos escolhidos. A poesia e texto 

jornalístico foram utilizados na íntegra. 

As  atividades  foram  todas  elaboradas  pelos  autores  desse  artigo, 

possibilitando a  contextualização,  a  discussão interdisciplinar,  e  apresentação de 

conceitos e situações-problema. 

Salienta-se que os textos literários escolhidos, bem como a elaboração de 

atividades,  foram pensados de forma que estivessem de acordo com o nível  de 

conhecimento e faixa etária do aluno de quinta série. 

Na execução desse trabalho, percebeu-se certa expectativa dos docentes 

participantes,  tendo em vista  a novidade do tema, mas, finda sua realização,  os 

professores  demonstraram  grande  satisfação  com  os  resultados,  enaltecendo  a 

metodologia proposta, uma vez que puderam, no decorrer do curso aplicá-la junto a 

seus  alunos.  A  seguir,  apresentamos  algumas  manifestações,  extraídas  da 

avaliação aplicada no encerramento do processo de implementação: 

“Foi  um  curso  muito  bom,  dinâmico  e  prático,  que  trabalhou  a  maior  

problemática da matemática, que é a leitura. Com certeza, me mostrou um novo 

caminho para melhorar minha prática”. 

“Tanto  o  material  como  a  exposição  da  metodologia  superaram  as 

expectativas.  Algo  possível  de  ser  aplicado  e  principalmente  de  proporcionar 

mudanças no ensino aprendizagem da Matemática”.

 “Foi muito proveitoso em sala de aula, pelo menos, os alunos de 5ª série  

ficaram mais animados em fazer as atividades propostas pela metodologia. Aqui no  

curso foi enriquecedor”. 

“As minhas expectativas foram atingidas e superadas,  pois  pensava que  

leitura e literatura não estavam integradas na Matemática”. 

Dessa forma, tanto o trabalho junto aos professores, quanto a aplicação das 

atividades por eles realizada em sala de aula, mostraram ser possível trabalhar a 

leitura  e  literatura  nas  aulas  de  matemática.  Essa  metodologia  de  ensino 

surpreendeu aos docentes participantes, que se sentiram interessados e motivados. 

Os resultados das atividades aplicadas pelos professores em suas respectivas salas 

de aula foram apresentados por meio de relatórios,  nos quais se pode constatar 

surpresa e motivação por parte dos alunos, tendo em vista um mesmo depoimento 

relatado por alguns professores: “Professora, essa aula é de Matemática e não de 

Português”, e ao final da aula: “Quando vamos ter outra aula dessa?”



Assim, durante o processo de aplicação da proposta em sala de aula, os 

docentes perceberam que trabalhar leituras diversas nas aulas de matemática pode 

ser um rico instrumento para aprendizagem da matemática.

Pode-se  afirmar  que  estudar  esse  tema  foi  gratificante,  as  atividades 

apresentadas aos docentes foram bem discutidas e trabalhadas, explorando todas 

as possíveis formas de ensinar matemática. A leitura nas aulas de matemática foi 

apresentada  como  uma  metodologia  aberta,  atual,  que  permite  ao  docente 

organizar, planejar, criar e renovar sua prática pedagógica. 
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