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RESUMO 

Introdução: A literatura é um importante recurso pedagógico no ensino da língua portuguesa, 

haja vista que o trabalho com livros literários possibilita reflexões no afã de aproximar os 

conteúdos programáticos à essas obras de forma lúdica e agradável, na qual a aprendizagem se 

torne mais significativa. O trabalho desenvolvido terá como base duas obras relevantes do autor 

Monteiro Lobato, na qual a primeira obra é Reinações de Narizinho que é composta de vários 

contos que retratam os personagens criados pelo autor em um cenário típico do Sítio do Pica-

Pau Amarelo. Já a segunda obra escolhida trata-se da Aritmética da Emília, na qual retrata-se 

histórias que demostram um trabalho interdisciplinar entre Língua Portuguesa e Matemática.  

Objetivo: É analisar as obras de Monteiro Lobato: Reinações de Narizinho e Aritmética da 

Emília e a partir delas sugerir atividades interdisciplinares onde o aluno seja participativo, 

criativo e sujeito a sua própria aprendizagem utilizando os conhecimentos adquiridos em 

situações de aplicabilidade em sua vida pratica. Metodologia: A metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica. Resultados e discussão: O conto  “O Marques de Rabicó”, do livro 

Reinações de Narizinho, conta a história de sete leitõezinhos presentes no Sitio do Pica-pau 

Amarelo que quando engorda torna-se alimento dos moradores daquele sítio. O outro conto “O 

casamento de Narizinho“ mostra a tristeza do Príncipe escamado pois estava apaixonado por 

Narizinho e relata o pedido dos peixinhos do mar para que a menina se casasse com o príncipe, 

os preparativos para o casamento, onde ia acontecer na beira de um ribeirão com os convidados 

do sitio e a multidão do povo do mar. Do livro Aritmética de Emília, o conto escolhido foi 

“Manobras dos Números”, que é interessante, visto que o Visconde explica como os números 

de 0 a 9 manobram entre si formando números maiores e enumerar quantidades variadas. Os 
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contos “O Marques de Rabicó” e “Casamento de Narizinho” descrevem o mundo fantasioso 

com belas ilustrações e vividos pelas personagens do Sitio do Pica-Pau Amarelo onde a vida 

parece um conto de fadas e os desafios encontrados são resolvidos com muita união e 

participação de cada membro. Já o conto “Manobras dos Números” objetiva mais o trabalho 

direcionado para o ensino de Matemática, enfatizando a formação dos números, a ordem, a 

classe, o sistema monetário, utilizando as personagens para dar ênfase ao conteúdo e usa um 

vocabulário claro com muita ilustração para facilitar a compreensão e torna o ensino atrativo e 

interessante. Conclusão:   O trabalho com a literatura desperta o interesse do aluno por ser uma 

forma lúdica de aprender e ensinar demostrando que é possível inovar as práticas de ensino e 

realizar projetos interdisciplinares, aproximando a teoria e prática; colocando o aluno como 

centro do processo de ensino/ aprendizagem. Temos compreendido que o aluno é um sujeito 

ativo nesse processo de aprendizagem, o qual é intensificado pelo papel do docente, o qual age 

como mediador dos saberes escolares no espaço de sala de aula, haja vista que este ambiente é 

propício para a troca de experiência e intercambio de saberes, seja entre professor e aluno, seja 

entre os próprios estudantes. 
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