
MATEMÁTICA E LITERATURA

Esta coleção procura mostrar ao aluno uma visão

lúdica da Matemática, combinando o conhecimento

com o prazer da leitura. A idéia é integrar o uso da lin-

guagem matemática e da língua portuguesa contando

uma história com personagens adolescentes. O texto é

simples e divertido, acessível ao leitor de 5a a 8a séries do

Ensino Fundamental.

A trama retrata situações que envolvem conceitos

matemáticos. O ponto de partida para estudá-los não

deve ser a definição, e sim o desafio. Por isso, os perso-

nagens inventam suas próprias hipóteses e estratégias

de resolução para os problemas. Assim, o leitor acompa-

nha passo a passo e com emoção o raciocínio, sem dei-

xar de lado as aventuras da história.

Os mascotes da coleção apresentam conceitos e

definições do conteúdo matemático. Esses resumos,

integrados à história, podem ser lidos separadamente

para revisar o assunto.

O Minialmanaque, no fim do livro, relaciona razão,

proporção, regra de três e porcentagem com aspectos do

dia-a-dia. Mostra também como a Matemática se desen-

volveu a partir de diferentes povos e culturas, criando

um elo com o ensino de História e Geografia. Além disso,

traz jogos e desafios. É um material recreativo e inde-

pendente da história narrada no livro.

O Suplemento de atividades propõe exercícios que

recapitulam o conceito matemático trabalhado. Além de

fazer uma revisão do assunto, evita que os alunos resol-

vam os problemas de forma mecânica, aplicando uma

regra sem procurar entendê-la.

A parceria com os professores de Português e

Ciências amplia as possibilidades de discussão do livro

em classe. Este volume aborda, entre outros temas, reci-

clagem, coleta seletiva de lixo, uso racional dos recursos

naturais. A DESCOBERTA DA MATEMÁTICA reflete o grande

desafio dos professores da atualidade: formar cidadãos,

autores do próprio saber.

RESUMO DE UMA PROPORÇÃO ECOLÓGICA

Jovens de diversas partes do mundo participam da

Semana Mundial do Meio Ambiente. Aqui no Brasil,

Mari, Lina, Isabela, Roberto, Pedro e Gustavo e outros

jovens passam alguns dias numa pequena cidade do

interior para divulgar o sistema de coleta seletiva de

lixo. Para controlar a quantidade de lixo coletado, eles

vão se informar sobre razão, proporção, regra de três e

porcentagem. São assessorados por Gabriel e Rebeca,

membros do Projeto Vida. Ele é biólogo e ela coordena-

dora dos grupos de jovens.

Para promover a conscientização da população, o

prefeito organiza um show de música e conta com a par-

ticipação dos membros do Projeto Vida para divulgar o

projeto. Eles apresentam, para a população, os benefí-

cios da reciclagem: economia de energia elétrica, de

água, menor extração de matéria-prima, como madeira,

minérios; maior oferta de emprego. A população se entu-

siasma e resolve colaborar.

Os jovens são divididos em duas equipes: as moças

formam o grupo Terra; os rapazes, o Fogo. Eles ficam res-

ponsáveis pela divulgação de informações à população e

pelos contêineres da coleta seletiva: o amarelo para

metais; o azul para papéis; o verde para vidros; o verme-

lho para plásticos.

Mas nem todos são favoráveis à reciclagem do lixo.

Seu Lamberto, proprietário de terras com eucaliptos e

fornecedor de madeira para papel, boicota as atividades

do Projeto Vida. Ele contrata dois assistentes para sabo-

tar o lixo coletado: alguém joga uma lata com água no

contêiner de papel, que, uma vez molhado, não pode ser

reciclado. Alguém põe fogo em todo o material coletado

e guardado no pátio da prefeitura.

As duas equipes, que a princípio brigavam, unem-se

para descobrir quem é o responsável por esses atenta-

dos. Dessa proximidade entre as moças e os rapazes,

nasce o primeiro amor entre eles. Formam-se os casais

Mari e Roberto; Lina e Gustavo; Isabela e Pedro.

Carmem, a jovem que tinha se aproximado de

Roberto a mando de seu Lamberto, resolve contar quem

era o autor dos atos criminosos. Ele a ameaça com um

revólver, mas é salva por Roberto e Mari. Os dois, porém,

são feitos prisioneiros. Conseguem se soltar e correm

para avisar Gabriel e o prefeito. Seu Lamberto foge, mas

os policiais acreditam que conseguirão prendê-lo.
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CONTEÚDO MATEMÁTICO

• Razão

• Proporção

• Regra de três

• Po rcentagem

Neste livro, abordamos a razão como forma de com-

paração de dados, destacando as partes e o todo. A pro-

porção surge da igualdade de duas razões, considerando

as formas de apresentar uma proporção, seja na linha

ou em fração. Nomeamos os termos e utilizamos recur-

sos para que os personagens pudessem descobrir a pro-

priedade fundamental das proporções.

Iniciamos a aplicação da regra de três com propor-

ções em que eram conhecidos somente três termos e

montamos esquemas por grandezas. Consideramos a

importância de lidarmos com grandezas semelhantes e

com grandezas direta e inversamente proporcionais.

A partir do trabalho com as proporções e regra de três,

construímos o conceito de porcentagem, sem para isso

estabelecermos regras, mas sim a aplicação dos conceitos

até então construídos, por considerarmos importante que

os alunos compreendam o cálculo que estão fazendo, e

não que simplesmente apliquem uma regra pronta.

Utilizamos para a construção de cada um dos con-

ceitos situações do dia-a-dia, a partir de um olhar espe-

cífico sobre a questão ambiental, tema escolhido como

base para abordar os conteúdos matemáticos aqui

desenvolvidos.

SUGESTÕES DIDÁTICAS

Como utilizar este livro em sala de aula

A sugestão é que a leitura seja gradativa: os alunos

lêem, em casa, os capítulos indicados pelo professor à

medida que o conteúdo matemático é desenvolvido nas

aulas.

O professor pode retomar brevemente os temas das

leituras parciais no início do trabalho e dar seu toque

pessoal na abordagem do assunto. Veja a distribuição

dos assuntos ao longo dos capítulos:

Experiência em sala de aula: o volume ocupado pelo lixo

Analise com os alunos o volume ocupado pelo lixo,

com e sem a retirada de materiais recicláveis. Para a

experiência, os alunos devem levar para a sala de aula

várias embalagens limpas, que fazem parte de nosso

lixo diário, e analisar como podem otimizar o espaço

ocupado por essas embalagens desmontando, dobrando

e compactando-as, amassando latas etc.

Que proporção do lixo pode ser reciclada?

Para esta atividade, reúna os alunos e oriente-os a

seguir os seguintes passos:

• Pesar o lixo produzido em casa e verificar a proporção

dos materiais que podem ser reciclados.

• Calcular a quantidade de lixo que é produzido em

casa em uma semana, um mês e um ano.

• Registrar as porcentagens de material que pode ser

reciclado.

• Estimular a coleta seletiva na rua, no prédio ou no

condomínio em que moram, ou na própria escola, jus-

tificando com dados matemáticos sua implantação.

• Buscar formas de encaminhamento do material cole-

tado seja por catadores, sucateiros ou empresas que

trocam grandes quantidades de materiais para reci-

clagem por benefícios para a coletividade.

Parceria com o professor de Português

• Neste livro, os alunos foram apresentados a algumas

formas de participação na sociedade. Portanto, podem

redigir uma carta a um órgão público, ou uma página

sobre o assunto para a Internet ou, ainda, um jornalzi-

nho para a escola, considerando os seguintes aspectos:

1. Existem outros modos de participar? 

2. Como podemos contribuir para divulgar, defender e

pôr em prática a idéia da reciclagem? 

3. Como conseguir a participação dos órgãos públicos,

das empresas, das pessoas, para contribuir com o

desenvolvimento da sociedade?

• Sugerimos trabalhar com a letra da canção Planeta Água, de

Guilherme Arantes, para introduzir reflexões sobre as ques-

tões ambientais e a responsabilidade de cada um na preser-

vação da qualidade de vida do planeta.

Parceria com o professor de Ciências

Em Uma proporção ecológica discute-se a importância

do uso racional dos recursos naturais para o desenvolvi-

mento socioeconômico não-predatório. O professor pode

pedir aos alunos que pesquisem os materiais que já estão

sendo reciclados e quais podem vir a ser. Pode também

sugerir uma análise sobre questões ambientais, tais como:

• as reservas e a utilização da água;

• as fontes de energia elétrica e sua utilização;

• as fontes alternativas de energia;

• a contaminação do solo por águas poluídas e agrotó-

xicos;

• a poluição dos rios e mares;

• o impacto do lixo na natureza, lixões, aterros sanitá-

rios; 

• a coleta seletiva, suas funções ambientais e sociais.

Uma proporção ecológica

Capítulos Conteúdo matemático

1 a 3 Razão

4 Proporção e propriedade fundamental das
proporções

5 a 9 Regra de três, grandezas direta e inversa-
mente proporcionais

10 a 12 Porcentagem


