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Resumo: Este trabalho fala sobre os autores Lobato, Carroll, Tahan e Saint-Exupéry 
e principalmente alguns de seus livros direcionados ao público infanto-juvenil que 
exploram de alguma forma a Matemática e a Lógica dentro dessas obras. Sendo-as 
excelentes instrumentos de ensino para a Matemática na sala de aula, onde os 
alunos poderão passar a ter um gosto maior pela leitura e com isso melhorar em 
vários aspectos seu aprendizado, tanto no seu desenvolvimento quanto na escrita. 
Também proporciona melhoras na interpretação de textos e problemas. Será citado 
no presente texto um exemplo de como cada um dos escritores acima trabalha a 
Matemática e/ou a Lógica nos seus respectivos livros com alguns comentários. 
Palavra-Chave: Literatura Infanto-Juvenil, Interdisciplinar, Ensino de Matemática 
 
Abstract: This study deals with the authors Lobato, Carroll, Tahan and Saint-
Exupéry, especially with their children`s books which exploit mathematics and logic. 
They are excellent learning tools for mathematics in the classroom. First the students 
develop a taste for reading, simultaneously improving their learning in many ways, 
both in terms of their development and their writing. They also help students improve 
in terms of their interpretation of texts and problems. Examples will be cited of how 
each of the above writers introduces maths and/or logic into their respective books, 
as well as some comments. 
Key words: Children`s Books, Interdisciplinary, Mathematics Teaching 
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Introdução 

 

Infelizmente, o Brasil tem um grande problema com a leitura onde existem várias 

pessoas que são totalmente analfabetas ou analfabetas funcionais. E muitos que 

não são, mesmo assim, não gostam da atividade citada. Segundo Freire (1996), a 

escola tem que observar os problemas que existem na comunidade na qual a 

instituição se localiza. E verificando-os, ela tem que fazer um planejamento com o 

objetivo de minimizá-los. É na escola, geralmente, que o professor de língua 

portuguesa fica, praticamente, sozinho com a responsabilidade de trabalhar a leitura 

com os estudantes. Os outros docentes das demais disciplinas poderiam e 

deveriam, também, contribuir com essa atividade. Mas, na maioria das vezes só o 

professor da área citada que se preocupa com isso.  

Nesse trabalho se verificará alguns autores e seus respectivos livros direcionados 

principalmente ao público infanto-juvenil, nos quais abordamos de alguma forma a 

Matemática e a Lógica. Sendo essas obras de grandes exemplos de como se pode 

ensinar a última disciplina citada com a leitura. Fazendo assim um trabalho 

interdisciplinar e que pode atrair a atenção dos alunos, conseguindo fazer com que 

alguns deles passem a se interessar mais pela leitura. Melhorando desta forma seu 

aprendizado. 

 

Autores, Obras, Matemática e Lógica 

 

Monteiro Lobato foi um dos grandes escritores da Literatura Brasileira, sendo 

elogiado até os dias de hoje. Dentre suas obras estão algumas dedicadas ao público 

infanto-juvenil. E entre elas têm algumas que falam sobre determinadas disciplinas 

como Geografia, História, Ciência, Português, Matemática e outras.  

Na disciplina da matemática está a obra intitulada ¹Aritmética da Emília. Dentro 

desse livro, há uma história onde o Visconde começa a apresentar um mundo 

Matemático para a turma do Sítio do Picapau Amarelo explicando assuntos como as 

4 operações; frações, números decimais, medidas, os algarismos e outros.  

Este Sítio foi criado pelo Lobato com vários personagens que ficaram conhecidos 

no Brasil onde um deles é a famosa Emília que é a principal do grupo e que no livro 

citado ela é uma aluna bastante participativa e questionadora.  
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Um exemplo de como se trabalha a matemática nessa obra está no trecho abaixo 

que aborda parte do sistema de numeração decimal: 

 

8 4 5 7 6 8 9 6 3 5 2 4 6 3 7 

 

 - Na casa das Unidades – explicou ele, há três janelinhas. A 

primeira, ocupada pelo 7, é a janela das Unidades Simples; a 

segunda, ocupada pelo 3, é a janela das Dezenas de Unidade; a 

terceira, ocupada pelo 6, é a janela das Centenas de Unidade. 

 Depois temos a casa vizinha, onde moram os Milhares. A primeira 

janela, ocupada pelo 4, é a janela dos Milhares Simples; a segunda, 

ocupada pelo 2, é a janela das Dezenas de Milhar; a terceira, 

ocupada pelo 5, é a janela das Centenas de Milhar. Depois temos a 

terceira casa, onde moram os Milhões... 

 - Milhão é milho grande. Logo, a casa dos Milhões é o paiol! – 

gritou Emília, que não perdia ocasião de fazer graça. 

 Todos riram-se e o Visconde continuou: 

 - A primeira janela, ocupada pelo 3, é a janela dos Milhões simples; 

a segunda, ocupada pelo 6, é a janela das Dezenas de Milhão; a 

terceira, ocupada pelo 9, é a janela das Centenas de Milhão. 

 Depois temos a quarta casa, onde moram os Bilhões. Na primeira 

janela ficam os Bilhões Simples; na segunda ficam as Dezenas de 

Bilhão e na terceira ficam as Centenas de Bilhão. 

 A quinta casa é a dos Trilhões. Há os Trilhões Simples, as Dezenas 

de Trilhão e as Centenas de Trilhão. Depois vem à casa dos 

Quatrilhões, dos Quintilhões, dos Sextilhões, dos Setilhões, dos 

Octilhões, dos Nonilhões etc (Lobato, 2005, p. 13 e 14). 

 

Observa-se nesse trecho a forma descontraída que Lobato tem ao ensinar a 

Matemática. Ele também “brinca” com o jogo de palavras como no caso do milhão 

que pode ter dois significados. Ele explica a divisão de três em três dos números 

com as janelinhas que fazem parte das casas chamadas unidades; milhar, bilhão, 

trilhão... Em outra obra com mesmo título da citada, se utiliza uma figura para 

representar melhor a forma como o autor explicar. Observe: 
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A obra Aritmética da Emília serve muito bem como um excelente paradidático, 

principalmente para o 6º ano do ensino fundamental porque nesse livro se trabalha 

quase todos os assuntos dessa turma. 

Outro escritor brasileiro conhecido como Malba Tahan escreveu mais de um livro 

relacionado à Matemática. Entre eles, O Homem que Calculava, sendo o livro mais 

conhecido. Este foi traduzido para várias línguas. Inclusive em Portugal tem o título 

diferente, sendo O Homem que Sabia Contar. Nessa obra, ele cria um personagem 

que está viajando num camelo pelo oriente médio com um amigo ao lado e começa 

durante o percurso a parar em alguns locais onde sempre tem um problema a ser 

resolvido. E estes sempre são de Matemática e Lógica. E algumas vezes ele conta 

histórias interessantes relacionada a assuntos matemáticos também.  

 

Um exemplo de como ele trabalha pode ser visto no trecho abaixo do seu livro: 

 

Disse o cheique, apontando para os três muçulmanos: 

 - Aqui estão, ó Calculista, os três amigos. São criadores de 

carneiros, em Damasco. Enfrentam agora um dos problemas mais 

curiosos que tenho visto. E esse problema é o seguinte: 

 Como pagamento de pequeno lote de carneiros, receberam aqui, 

em Bagdá, uma partida de vinho, muito fino, composta de 21 vasos 

iguais, sendo: 

7 cheios 

7 meio cheios e 

7 vazios. 

 

 Querem, agora, dividir os 21 vasos de modo que cada um deles 

receba o mesmo número de vasos e a mesma porção de vinho. 

 Repartir os vasos é fácil. Cada um dos sócios deve ficar com 7 

vasos. A dificuldade, a meu ver, está em repartir o vinho sem abrir os 

 
2 Figura da página 179 do livro Aritmética da Emília de Monteiro Lobato. São Paulo: Editora Brasiliense, 15ª Edição, 1968, p. 157-301. 
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vasos, isto é, conservando-os exatamente com estão. Será possível, 

ó Calculista, obter uma solução para este problema? 

Beremiz, depois de meditar, em silêncio, durante dois ou três 

minutos, respondeu:  

- A divisão dos 21 vasos, que acabais de apresentar, ó Cheique, 

poderá ser feita sem grandes cálculos. Vou indicar a solução que me 

parece mais simples.  

Ao primeiro sócio caberão:  

 

3 vasos cheios; 

1 meio cheio; 

3 vazios. 

 

Receberá, desse modo, um total de 7 vasos.  

Ao segundo sócio caberão: 

 

2 vasos cheios; 

3 meio cheios; 

2 vazios. 

 

Este receberá, também 7, vasos.  

A cota que tocará ao terceiro sócio será igual à do segundo, isto é: 

2 vasos cheios; 

3 meio cheios; 

2 vazios. 

 

Segundo a partilha que acabo de indicar, cada sócio receberá 7 

vasos e a mesma porção de vinho (Tahan, 1983, 62 e 63). 

 

Observe nesse problema, que ele pode ser utilizado numa sala de aula de uma 

turma do ensino básico, já que nele envolve operações como a Adição, Subtração e 

Divisão para poder resolvê-los.  

Com 3 das 4 operações, se tem uma atividade que é uma “brincadeira” num texto 

dentro de um livro que envolve a Matemática de forma muito inteligente e assim 

desenvolvendo a capacidade de interpretação do estudante  possibilitando seu 
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gosto pela leitura. Além da obra utilizada, Tahan também tem outras com fantásticos 

jogos e curiosidades matemáticas relacionados a lógica também. 

Já o escritor inglês Lewis Carroll, na verdade esse é seu pseudônimo, seu nome 

verdadeiro é Charles Lutwidge Dodgson, escreveu um livro que ficou famoso no 

mundo todo chamado Alice no País das Maravilhas. Este autor era um Matemático e 

utilizou nessa obra uma forma bem curiosa de ensiná-la. Ele inseriu a matemática e 

a Lógica de forma bem diferente. Sem seguir um padrão de ensino. Observe uma 

passagem desse livro que explora os números negativos: 

 

- E quanto tempo passavam estudando diariamente? – perguntou 

Alice, com a pressa parta mudar logo de assunto. 

 - Dez horas no primeiro dia, nove no segundo, e assim por diante – 

respondeu a Tartaruga falsa. 

 - Que maneira mais esquisita de estudo! – exclamou Alice. 

 - Mas é por isso que o nome é ex-tudo, porque vai diminuindo até o 

final acabar tudo. 

 Esse raciocínio era realmente novo para Alice, e ela ficou 

pensando sobre isso por um tempo, antes de fazer mais uma 

observação. 

 - Sendo assim, no décimo primeiro dia já estariam de férias? 

 - Claro que sim – concordou a Tartaruga Falsa. 

- E o que vocês faziam no décimo segundo dia? (Carroll, 2006, p. 

110) 

 

Observe que nesse trecho o autor está querendo trabalhar com os números 

negativos. Se seguir a lógica da matemática o décimo segundo dia seria -1. Mas 

como poderia representar esse número no real da história? Ele deixa a resposta no 

ar para problematizar mais ainda a questão. Mas onde se pode observar o número 

negativo no dia-a-dia? Em temperaturas na escala Celsius, na altitude, na dívida e 

teríamos outros exemplos. Podendo assim o aluno observar esse uso no cotidiano, 

já que alguns estudantes não conseguem ver esse lado tão fácil.  Carroll escreveu 

também, Através do Espelho, sendo uma continuação de Alice no País das 

Maravilhas, (Carroll, 2007), que aqui no Brasil ficou conhecido com o nome de Alice 

no País dos Espelhos. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 7 

O escritor francês Saint-Exupéry na sua obra O Pequeno Príncipe, conhecida 

mundialmente, fala sobre um principezinho que morava num Asteróide chamado B 

612, e que ele, dentro da história, começou a visitar alguns planetas e assim 

conheceu outras pessoas e com elas aprendeu muito sobre a vida. E por trás de 

muitas passagens dessas visitas do príncipe, se pode explorar assunto relacionados 

a algumas áreas como geografia, política, astronomia, religião, filosofia, Matemática 

e outros. Uma parte que explora a última citada é quando o principezinho começa a 

falar sobre a importância dos números para as pessoas.  

 

...As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes 

fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não 

perguntam nunca: “Qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos 

que prefere? Será que ele coleciona borboleta?” Mas perguntam: 

“Qual é sua idade? Quantos irmãos têm ele? Quanto pesa? Quanto 

ganha seu pai?” Somente então é que elas julgam conhecê-los. Se 

dizemos às pessoas grandes: “Vi uma bela casa de tijolos cor-de-

rosa, gerânios na janela, pombas no telhado...” elas não conseguem, 

de modo nenhum, fazer uma idéia da casa. É preciso dizer-lhes: “Vi 

uma casa de seiscentos contos”. Então elas exclamam: “Que 

beleza!” (Saint-Exupéry, 1991, p. 19 e 20) 

 

Dentro desse pequeno trecho do livro, percebe-se que o escritor relata o quanto à 

matemática está presente na cultura social. Presos a números, a sociedade tem o 

hábito de calcular tudo: presente, futuro; hora de acordar, de dormir, de jantar e 

muitas outras atividades diárias (Baldow e Santos, 2008, p. 1). Os números estão 

dentro da vida dos seres humanos e se tornaram muito importante para eles. Uma 

pessoa hoje é “cheia” de números. Tem sua identidade, seu CPF, sua reservista, 

seu título de eleitor, o PIS, o CEP de onde mora, o número do prédio, do 

apartamento, do carro, e vários outros exemplos que poderiam ser ditos aqui. 

Algumas vezes o nome da pessoa não é solicitado para saber sobre sua identidade, 

pede-se o CPF e com ele encontrasse outros dados.  

 

Resultados e Discussão 
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O uso da leitura como instrumento de ensino dentro da área de exatas é bastante 

raro de ser utilizado pelos professores desse campo. Mesmo sabendo da 

importância do ato de ler e também da interpretação que é fundamental. Na 

Matemática para vários assuntos dela com seus respectivos problemas.  

 Os textos acima mostram alguns exemplos de como os livros de Lobato, Carroll, 

Saint-Exupéry e Tahan se preocuparam em utilizar a Matemática dentro de suas 

histórias. Sendo o do primeiro um livro no estilo paradidático que explica quase 

todos os assuntos do conteúdo do 6º ano do ensino fundamental.  

E essa explanação é feita de forma bem atrativa dentro do sítio do picapau 

amarelo, onde no livro explora o personagem Visconde que é quem ministra a aula 

e Emília que ajuda com sua forma crítica de aprender.  

Já Tahan explora durante toda a sua obra jogos, lógicas, problemas, história, etc., 

atraindo o leitor a cada adivinha que é mostrada para o personagem, o homem que 

calculava, durante sua viagem pelo oriente médio. E mais surpreendente são as 

forma como se consegue chegar nas respostas.  

No caso dos livros de Carroll, é fantástica a forma como ele consegue mostrar a 

Matemática. Não sendo tão obvio enxergá-la dentro de suas obras. Mas quando 

observada, percebe-se a genialidade do autor que trabalha bastante com a Lógica. 

Já no caso de Saint-Exupéry, o livro não é escrito com o objetivo de ter um público 

da área de Matemática, e a história do principezinho que conhece alguns planetas e 

alguns seres desses astros e que a cada visita ele aprende algo novo, tem mais um 

objetivo de refletir sobre a vida em vários aspectos. Mas em algumas passagens o 

autor explora a importância que o homem dá a matemática e também trabalha com 

pensamentos lógicos. 

 

Todo o aluno... é capaz de um bom raciocínio matemático desde que 

se apele para sua atividade e se consiga assim remover as inibições 

afetivas que lhe conferem com bastante frequência um sentimento 

de inferioridade nas aulas que versam sobre essa matéria (Piaget 

apud Hoffmann, 2008, p. 135) 

  

Conclusão 
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Esses livros sendo utilizados na sala de aula é uma forma de quebrar o ensino 

tradicional e incluir a Matemática como uma disciplina que também pode lutar pelo 

aumento de alunos que possam ter um gosto a mais pela leitura e uma melhor 

interpretação. Sendo a atividade da leitura fundamental para que uma escola 

trabalhe no sentido de conseguir com que o estudante alcance os dois objetivos 

acima. Lembrando uma frase de Lobato que sempre se preocupou com isso: Um 

país se faz com Homens e Livros (Lobato apud Silva, 2010, p. 52). O uso das obras 

citadas nesse trabalho é mais um instrumento para ministrar as aulas de 

Matemática. Além dos Jogos e as Lógicas que contribuem para que o estudante 

consiga raciocinar mais fácil e rápido, além de ser uma forma agradável de ensinar 

essa disciplina, Hoffmann afirma que: 

 

Através de jogos, debates a partir de textos, os estudantes refletem 

sobre os seus argumentos iniciais, enriquecem suas idéias, buscam 

contra-argumentos, têm a oportunidade de fazer descobertas 

próprias, formular conceitos, encaminhar-se efetivamente à 

aprendizagem. (Hoffmann, 2003, p. 61) 

   

Mediante a tudo que foi dito, Paulo Freire nos seus estudos já dizia: 

 

 ...temos, educadores e educandos, de ler, sempre e seriamente, os 

clássicos neste ou naquele campo do saber, de nos adentrarmos nos 

textos, de criar uma disciplina intelectual, sem a qual inviabilizamos a 

nossa prática enquanto professores e estudantes (Freire, 2006, 

p.18).  

 

Sendo a Matemática uma matéria que muitos estudantes não se simpatizam, o 

uso da literatura no seu ensino pode ser uma forma de conseguir com que eles se 

interessem mais por essa disciplina e que consigam enxergar o grande valor que ela 

tem dentro das ciências assim como sua importância para a humanidade. Tentando 

desta forma aulas mais agradáveis e que saiam do modelo tradicional de ensino. 
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