
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 personagens

inventam suas próprias hipóteses e estratégias de resolu-

ção para os problemas. Assim, o leitor acompanha passo

a passo e com emoção o raciocínio, sem deixar 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, contém curiosi-

dades sobre raiz quadrada, raiz cúbica e potenciação,

relacionando-as com aspectos do dia-a-dia. Mostra tam-

bém como a Matemática se desenvolveu a partir de dife-

rentes povos e culturas, criando um elo com o ensino de

História e Geografia. Além disso, traz jogos e desafios. É

um material recreativo e independente da história nar-

rada 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 o professor de Educação Artística e de

Ciências amplia as possibilidades de discussão do livro em

classe. Este volume aborda, entre outros temas, técnicas

de plantio de grama e seus efeitos benéficos na regula-

gem da temperatura ambiente. A DESCOBERTA DA MATEMÁ-
TICA reflete o grande desafio dos professores da atualidade:

formar cidadãos, autores do próprio saber.

RESUMO DE UMA RAIZ DIFERENTE

Esta história se passa em Ouro Verde, zona rural,

onde Luís e os avós, trabalhadores agrícolas, vivem do

plantio de grama. O rapaz começou a estudar aos 13

anos na única escola rural da região, a Escola do Sapé.

Com 17 anos, precisaria ir estudar em outro lugar, pois

ali, apesar da enorme boa vontade e dedicação da pro-

fessora Lúcia, não há como continuar os estudos. Lúcia se

preocupa com o futuro dele, pois é muito inteligente e

interessado. O rapaz também está preocupado, deseja

continuar estudando, mas tem de pensar no trabalho no

sítio dos avós.

Luís é um jovem solitário, que vive feliz com os avós

e sabe apenas que a mãe morreu quando ele nasceu.

Mas há outros dados sobre sua origem que a avó lhe pre-

tende contar, porém nunca encontra o momento ideal.

Em outra cidade, o grupo Terra Viva, que se dedica a

promover passeios ecológicos dirigidos a jovens estu-

dantes, está planejando a próxima viagem. A coorde-

nadora, Suzana, incentivada pelo desejo do grupo de ir

acampar numa região rural, sugere Ouro Verde, por co-

nhecer Lúcia. Durante a estada na zona rural, os estu-

dantes participam de uma gincana cultural. Mônica,

Líria e Rita, três ativas participantes do grupo, escolhe-

ram como tema de sua apresentação uma parte da

história da Matemática que se refere aos números trian-

gulares e quadrados. Dessa viagem, também participa,

como uma espécie de monitor “faz tudo”, um rapaz

recém-ingresso na faculdade de agronomia, Eugênio.

Para receber o grupo Terra Viva, Lúcia e Luís decidem

gramar uma área da fazenda em que se localiza a Escola

do Sapé, em regime de mutirão, enquanto vão estudando

raiz quadrada e formas de plantio de grama.

A chegada do grupo na cidade traz uma mudança

muito grande e significativa para a vida de Luís. Num pri-

meiro momento, ele se retrai, por timidez. Mas acaba en-

contrando Eugênio e ambos descobrem que são gêmeos.

Além disso, conhece Mônica, e a atração entre eles ocorre

de imediato. Quando Terra Viva parte, Luís vai embora

com ele para morar com o irmão e continuar seus estudos.
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Uma raiz diferente
CONTEÚDO MATEMÁTICO

números quadrados, triangulares e cúbicos

radiciação quadrada e cúbica, no conjunto dos
números naturais

Neste livro, partimos de situações com as quais pode-

mos demonstrar a utilização dos números quadrados no

dia-a-dia, usando configurações geométricas resultan-

tes de números elevados a dois, formando quadrados

que, na história, foram empregados para preparar as

áreas de plantio de grama. Também foram trabalhados os

números triangulares e suas relações com os números

quadrados.

Nossa abordagem sobre a introdução da radiciação foi

no sentido de favorecer a compreensão e a construção

dos conceitos pelos alunos. Optamos por operar

somente no conjunto dos números naturais, uma vez

que trabalhamos com configurações geométricas.

A construção dos conceitos se deu a partir da manipu-

lação das pedras e dos cubinhos para representar os

resultados das potências de expoentes dois e três, geran-

do quadrados e cubos. Empregamos uma linguagem

informal, partindo sempre do que era possível visualizar,

comparar, observar, estabelecendo relações entre o

quadrado e seus lados, o cubo e suas arestas, para con-

struir, respectivamente, os conceitos de raiz quadrada e

cúbica.

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 do

conteúdo ao longo dos capítulos:

Confecção e manipulação de material concreto

Os alunos podem levar, para a sala de aula, pedras

arredondadas ou bolinhas de isopor cortadas ao meio,

para a representação geométrica dos quadrados. Elas

representarão os pontos.

Sugerimos que o professor oriente os alunos a preparar

cartões quadrados de cartolina, de 5 3 5 cm. Assim,

manipulando os cartões quadrados, eles podem confir-

mar que só formamos quadrados quando representa-

mos os resultados dos números elevados a dois.

O professor também pode orientar a construção de

cubinhos de cartolina, de 5 3 5 3 5 cm, um material

semelhante ao que foi utilizado no texto, só que 

desta vez construído em papel, para a formação dos

“quadrados em pé” e para a construção dos cubos, a

partir do empilhamento desses quadrados.

Sugerimos o emprego do material dourado. É um ma-

terial estruturado em base dez, formado por cubinhos,

barras, placas e um cubo grande. Pode ser encontrado

em madeira ou espuma. Como utilizar:

Com os cubinhos, podemos formar os quadrados e

os cubos.

A placa é a representação de 10  , e sua raiz quadra-

da pode ser visualizada considerando o lado for-

mado por 10 cubinhos.

O cubo maciço é a representação de 10  , equiva-

lente a 1000 peças, e sua raiz cúbica pode ser obser-

vada a partir das arestas desse cubo, cada uma

delas formada por 10 cubinhos.

Parceria com o professor de Educação Artística

Um trabalho que faça a integração de duas disciplinas é

sempre muito enriquecedor: sugira atividades que em-

preguem os materiais usados nas explicações matemá-

ticas. Veja uma sugestão:

Se feitos com papéis coloridos, os cartões quadrados que

vão ser manipulados para a aprendizagem dos conceitos

matemáticos podem ser aproveitados depois na con-

fecção de mosaicos, na área de Educação Artística.

Inicialmente, sugira uma pequena pesquisa sobre

mosaicos. Existem mosaicos muito antigos, figurativos; e

mosaicos só de figuras geométricas.

Embora, em geral, os mosaicos sejam feitos com

quadradinhos de azulejos, usar papel também produz

um efeito muito bonito. Sugira a confecção de mosaicos,

usando como base para a colagem dos quadradinhos

coloridos um papel cartão preto. Eles podem ser usados

para enfeitar cadernos, pastas, capas etc.

Parceria com o professor de Ciências

O professor de Ciências pode orientar uma pesquisa sobre

a necessidade de áreas verdes nas grandes cidades; as

conseqüências da não-absorção da água da chuva, a tem-

peratura em áreas verdes nas cidades e o efeito estufa.
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