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Como interligar os livros de literatura infantil com os conteúdos 
matemáticos trabalhados na educação infantil? 

 
 
Resumo 
A presente pesquisa tem por finalidade discutir a importância da utilização da 

literatura para favorecer o ensino dos conceitos matemáticos na educação infantil. 

Diante da dificuldade de ensino de conceitos matemáticos aos alunos dos anos 

iniciais, propõem-se aqui a articulação interdisciplinar desses dois campos para 

favorecer a construção de uma matemática contextualizada e mais fácil de ser 

compreendida e ensinada. Através do uso de livros paradidáticos o professor 

conseguirá enriquecer suas aulas e ainda irá vencer o medo que os alunos possuem 

dessa matéria, sendo a Educação Infantil o momento mais adequado para estimular 

na criança o desenvolvimento do pensamento lógico, quer pela riqueza das 

atividades desenvolvidas, quer pela abertura quanto à flexibilidade, curiosidade, e 
criatividade. Para realização desse estudo será desenvolvida uma pesquisa 

bibliográfica, fundamentada em autores com produções relevantes nessa área. 

Espera-se com esse trabalho contribuir para que os futuros educadores possam 

atuar na construção do aprendizado matemático de uma forma que contribua para o 

desenvolvimento intelectual do aluno.  

 
Introdução 

 

A realidade do ensino da matemática no nosso país, principalmente na 
educação infantil e séries iniciais têm sido um grande desafio para os educadores, 

pois os conteúdos abordados muitas vezes diferem da realidade que as crianças 

estão vivenciando. 

Alguns teóricos têm realizado pesquisas relevantes no intuito de tornar o 

ensino da matemática mais simples, atrativo e divertido, com uma didática de ensino 

diferenciada. Neste sentindo, a literatura infantil pode ser uma importante ferramenta 

para o ensino da matemática nas séries iniciais educação infantil, sendo possível 

interligar a linguagem materna com a linguagem matemática e contabilizando 

vantagens na compreensão e na formação do “EU” de cada aluno, como afirma 

Abramivich (1989), dizendo que o ato de ler é uma das ações que influenciam a 



formação do pensamento do ser humano, suas ideias, suas concepções, seus 

desejos, e a sua visão da realidade. Souza e Passos relatam que: 
 Língua Materna e a Matemática estão presentes nos 

programas curriculares desde o início da escolaridade, porém 

apresentadas de uma forma fragmentada. (SOUZA e PASSOS, 

2005, p. 3).  

A introdução do trabalho com a matemática aos alunos de series iniciais não 
é fácil, muitos alunos não são estimulados no cotidiano para desenvolver a sua 

lógica e seu raciocínio. Desta forma o professor pode enriquecer o conhecimento de 

seus alunos e fazer com que estes tenham gosto pela leitura e aprendam os 

cálculos de forma fácil e clara, explorando a grande programação que se pode fazer 

em um livro paradidático para enriquecer o conteúdo matemático. 

  
Objetivos 
 
        Esse trabalho teve como objetivo analisar a possibilidade de articulação entre a 

literatura infantil e a matemática e quais são os métodos, propostas e compromissos 

que podem ser empregadas pelos educadores em parceria com os livros literários 

nas séries iniciais. Desta forma o professor pode enriquecer o conhecimento de seus 
alunos e fazer com que estes tenham gosto pela leitura e aprendam os cálculos de 

forma fácil e clara, explorando a grande programação que se pode fazer em um livro 

paradidático para enriquecer o conteúdo matemático, facilitando e fornecendo um 

ensino mais atrativo a partir da imaginação das crianças, tornando assim um método 

de ensino mais fácil para os educadores. 
 
Metodologia  

 

Para a realização desse estudo, optou-se por adotar uma metodologia 

qualitativa, através da qual se buscou a obtenção de subsídios teóricos para as 

discussões propostas a partir de um extenso levantamento bibliográfico que teve 
como base o trabalho de autores relevantes e consolidados dentro dessa temática. 

A adoção de tal metodologia se justifica pelo fato da revisão bibliográfica 

possibilitar a compreensão da construção do pensamento matemático e a 

importância de fazer a conexão da matemática com situações cotidianas e com isso 



propor problemáticas aos alunos, incluindo os problemas vivenciados no seu dia-a-

dia. , tornando essa disciplina mais interessante e motivadora. 

 
Desenvolvimento 

 

         Para o desenvolvimento dessa pesquisa será construído um referencial teórico 

que possibilite inicialmente a discussão da construção do pensamento matemático, 

para depois abordarmos as possíveis metodologias para o trabalho com esse 

conteúdo e finalmente discutirmos a utilização dos livros de literatura no ensino da 

matemática. 

        Em seguida serão destacados os objetivos do ensino da matemática e o ensino 

da literatura, mostrando que a matemática faz parte do cotidiano das crianças, 

através das leituras infantis descobriram que é possível descobrir o número para as 

crianças de um jeito mais fácil quebrando assim os paradigmas dessa matéria. 
      Por fim   serão selecionados alguns livros de literatura infantil para as aulas de 

matemática mostrando a importância da conexão entre ambas para auxiliar os 

professores e os alunos no ensino desta matéria. 

 
Resultados Preliminares 
 

       Os resultados preliminares obtidos a partir da pesquisa bibliográfica indicam para 

a comprovação a partir de diferentes concepções teóricas da importância da conexão 

entre a literatura e a matemática para o desenvolvimento de um ensino mais rico, 

prazeroso e aberto à aprendizagem, e aos questionamentos dos alunos, enriquecendo 

as aulas e favorecendo a construção do conhecimento matemático.  
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