
 
 

ANALISANDO MATERIAIS DIDÁTICOS NO ENSINO DE FRAÇÕES 

  

 

 
Jusiara de Lima 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Câmpus Santa Rosa 
dudylima@yahoo.com.br  

 

Mariele Josiane Fuchs 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Câmpus Santa Rosa 
mariele.fuchs@sr.iffarroupilha.edu.br  

 

Roberto Preussler 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Câmpus Santa Rosa 
roberto.preussler@sr.iffarroupilha.edu.br 

 

 

Resumo:  

Este relato é resultado de uma prática pedagógica desenvolvida por acadêmicas do Curso 

de Matemática – Licenciatura, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Farroupilha – Câmpus Santa Rosa/RS. Nesta prática, analisamos o uso de materiais 

didáticos para observar as relações dos alunos ao operar com conceito de fração, 

equivalência e a adição e subtração na forma fracionária. As atividades planejadas foram 

desenvolvidas com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal do 

município de Santa Rosa/RS. Através desta experiência, percebemos que o uso de material 

didático no processo de ensino e aprendizagem de frações deve ser entendido também 

pelos alunos para que apresente resultados positivos. Embora inicialmente modestos na 

relação com os materiais, os alunos conseguem chegar às soluções propostas nas 

atividades. Em momentos foi necessário intervenção de nós acadêmicos. Essa experiência 

com o material didático permite avaliá-los como um recurso didático eficiente ao 

aprendizado.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Frações; Material didático; Formação inicial de 

professores. 

 

1. Introdução 

 

É perceptível a dificuldade dos alunos em matemática. Muitas vezes pelo modo 

como é ensinada ou pela falta de recursos auxiliares, especialmente os materiais didáticos. 

Enquanto acadêmicos em formação inicial, fomos desafiados a uma experiência educativa 
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que buscava romper com modos convencionais utilizados no ensino de frações e 

experimentar recursos que pudessem contribuir com a aprendizagem dos alunos. 

Procuramos desenvolver um processo em que não fosse necessário os alunos “memorizar 

alguns procedimentos que lhe permitem chegar aos resultados exigidos pelo professor” 

(TOLEDO e TOLEDO, 1997, p. 10), mas, sim, fundamentar as construções dos alunos em 

forma de material didático. Essas atividades deveriam desenvolver certa autonomia no 

pensamento e nas estratégias utilizadas pelos alunos nos cálculos envolvendo frações.  

Nesse sentido foi necessário buscar, avaliar e construir alguns materiais didáticos 

que auxiliassem nessa tarefa. Os materiais escolhidos deveriam auxiliar os alunos, 

permitindo visualizar relações matemáticas necessárias nos objetos em estudo. Na proposta 

buscamos  

 

[...] evitar o uso excessivo de regras, é fundamental oferecer aos alunos a 

oportunidade de manipular materiais variados, que permitam a construção dos 

conceitos através da experimentação, da verificação de hipóteses levantadas 

diante de situações-problema convenientemente apresentadas (TOLEDO e 

TOLEDO, 1997, p. 167). 
 

Esperávamos mostrar aos alunos a origem de conceitos e procedimentos nas 

operações com frações. De um modo investigativo, os alunos foram desafiados a manipular 

o material procurando solução às questões propostas. Nesse processo deveriam se apropriar 

de conceitos e procedimentos sobre frações. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) os alunos devem desenvolver a capacidade de “questionar a realidade 

formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento 

lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação” (BRASIL, 1998, p. 8). 

Nessa direção, o professor precisa ter conhecimento da importância do uso e de 

como precisam ser utilizados os materiais didáticos em sala de aula, pois eles devem servir 

de suporte para amenizar as dificuldades de ensino dos alunos e não somente com a 

finalidade de fazer uso de um método diferente, que sirva para chamar a atenção e motivar 

os alunos para a aula. É o que lembra Passos (2006, p. 77) ao dizer que os chamados 

métodos ativos para o ensino – que já tinham influência desde o movimento Escola Nova – 

envolviam o uso de materiais concretos para que os alunos pudessem aprender fazendo, 

mas que para a compreensão dos mesmos era preciso mais que uma simples manipulação 

de objetos, ao contrário, alguns estudos mostravam que era necessário fazer uma relação 
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entre a experimentação e a reflexão. Sendo assim, é importante que o professor, no papel 

de mediador, trabalhe juntamente com os alunos instigando-os a pensar/refletir e sanando 

as dúvidas que vão surgindo no decorrer da aplicação da atividade. 

Para cada atividade a ser desenvolvida, algumas orientações eram encaminhadas 

em uma folha – ficha da atividade. Essas orientações relacionavam alguns procedimentos 

necessários às aprendizagens com frações que deveriam ser registrados nas fichas. Os 

materiais utilizados foram os discos de frações construídos em Etil Vinil Acetado (EVA). 

Os alunos voluntários foram organizados em grupos/duplas para a experiência. A seguir 

apresentamos alguns fundamentos que nos orientaram sobre os materiais didáticos. 

 

2. Os materiais didáticos e o ensino das frações 

 

A utilização dos materiais didáticos em sala de aula deve dar suporte ao processo de 

ensino e aprendizagem em matemática. Deve proporcionar aos alunos outras formas de 

visualizar e entender um conceito, pois, com a visualização, a percepção e a manipulação 

constroem outro significado. 

Nesse processo, é importante destacar que nenhum material é válido por si só. A 

função das intervenções do professor continua sendo fundamental, por dirigir 

questionamentos, reflexões. Para Passos “esses materiais devem servir como mediadores 

para facilitar a relação professor/aluno/conhecimento no momento em que um saber está 

sendo construído”. (2006, p. 78).  

Existem vários métodos que podem ser utilizados pelo professor para lhe dar apoio 

no processo de ensino e, desde que sejam desenvolvidos de maneira correta, podem 

contribuir na construção de conceitos e habilidades de pensamento do aluno, visto que  

 

É Preciso desenvolver no aluno a habilidade de elaborar um raciocínio lógico e 

fazer uso inteligente e eficaz dos recursos disponíveis, para que ele possa propor 

boas soluções às questões que surgem em seu dia-a-dia, na escola ou fora dela 

(DANTE, 2005, p. 11).   

 

Através desse trabalho objetivou-se verificar as potencialidades do uso do material 

didático manipulável no processo de ensino das frações. O conteúdo de frações foi 

selecionado para essa prática devido às dificuldades de compreensão observadas nos 

alunos e por entender que mesmo sendo 
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[...] apresentadas várias regras para operar com frações, a criança não tem um 

verdadeiro aprendizado, ela não compreende o que está fazendo e apenas se 

repete os procedimentos ensinados pelo professor de maneira mecânica. O 

resultado disso são conceitos mal formados e esquecimento das regras que lhes 

foram ensinadas. Assim, é necessário que haja a compreensão de número 

racional para que os alunos não encontrem maiores dificuldades (CAVALIERI, 

2005, p. 32). 

 

O material didático experimentado, discos de frações, foi construído com o auxílio 

de EVA, sendo esses disponibilizados aos alunos em cores diferentes que representavam 

partes e inteiros. Os discos serviram de material de apoio para a resolução das questões que 

foram propostas. Também dispomos na experiência dicionário e livros didáticos para sanar 

eventuais dúvidas. 

Ao pensar a utilização dos discos para representar as frações, procuramos 

estratégias que levassem os alunos a experimentar, testar hipóteses e desenvolver 

procedimentos de solução. Por orientação dos PCNs, o ensino dos números racionais, suas 

representações fracionárias e decimais, precisam ocorrer a partir “da exploração de seus 

significados, tais como: a relação parte-todo, quociente, razão e operador” (BRASIL, 1998, 

p. 66). 

Também, propomos a equivalência de frações através dos discos. Com 

questionamentos e comparações realizadas nas representações dos discos, os alunos 

deviam perceber que representações diferentes se relacionavam a medidas iguais. Isso 

levaria a significarem frações equivalentes, que, segundo Toledo e Toledo é definido por 

“duas frações que, embora representadas por numerais diferentes, têm o mesmo valor” 

(1997, p. 167). Abordamos ainda nas atividades, as operações de adição e subtração com 

frações, com denominadores iguais e diferentes.  

As atividades eram desenvolvidas em grupos/duplas valorizando nas interações 

seus modos de pensar, estimulando a capacidade investigativa para criar a sua “própria 

capacidade para construir conhecimentos matemáticos e interagir de forma cooperativa 

com seus pares, na busca de soluções para problemas, respeitando o modo de pensar dos 

colegas e aprendendo com eles” (BRASIL, 1998, p. 63). A seguir, apresentamos algumas 

situações e reflexões da experiência desenvolvida.  

 

3. Discutindo a experiência 
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Nas primeiras atividades pensamos que os alunos deveriam relembrar o conceito de 

fração. Para isso foram disponibilizados dicionários da Língua Portuguesa. Após discutir, 

deveriam transcrever para a ficha da atividade o conceito de fração, conforme observamos 

na Figura 1, numa construção entre o dicionário e os livros. 

 

Figura 1 – Descrição do significado de Fração. 

 

Fonte – Dados da experiência. 

 

Essa primeira atividade nos permitiu observar que a capacidade de sintetizar e 

expressar o pensamento próprio dos alunos era pouco explorada. Precisávamos instigar 

mais sua forma de pensar e se expressar. Alguns alunos, após ter discutido com os colegas, 

reproduziram o conceito. Quando questionados, tiveram dificuldade de significar o que 

tinham transcrito. 

Em seguida, dispomos algumas questões que levavam a observar os discos de 

fração. Deviam reconhecer as partes e escrever a fração correspondente sobre o EVA 

(Figura 2). Após discussões foi possível identificar numerador e denominador e registrar. 

 

Figura 2 – Registro dos alunos sobre o material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Dados da experiência. 
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Em seguida, abordamos a equivalência de frações. Planejamos uma sequência de 

orientações/questões para envolvê-los e observar suas relações com as frações equivalentes 

e justificar a equivalência. Deviam relacionar sobrepondo as peças, para identificarem 

números diferentes representando partes iguais. Nesse momento percebemos que o 

conhecimento da técnica de simplificação de frações atrapalhava a relação com o material 

didático. Já haviam decorado um procedimento, mas tinham dificuldade em relacionar com 

o material didático e justificar porque teriam feito dessa forma. A Figura 3 expressa o 

modo como resolveram. 

 

Figura 3 – Solução apresentada pelos alunos envolvendo equivalência de frações. 

 

Fonte – Dados da experiência. 

 

Nesse sentido, foram necessárias intervenções para que os alunos observassem a 

equivalência a partir da manipulação do material concreto, conforme registro apresentado 

na Figura 4. Percebemos com isso, que os alunos possuíam dificuldade em visualizar as 

disposições espaciais das frações em um disco, isto é, tinham dificuldades na relação entre 

a representação numérica e a representação gráfica de uma fração. Em decorrência disso, 

solicitamos que após a manipulação do material representassem cada questão em forma de 

desenho, conforme mostra a Figura 5.  

 

Figura 4 – Solução dos alunos e representação em desenho. 
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Fonte – Dados da experiência. 

 

Figura 5 – Registro da solução dos alunos. 

 

Fonte – Dados da experiência. 

 

Embora os alunos já tivessem internalizado um procedimento para cálculos 

envolvendo frações, percebemos inicialmente resistências à manipulação do material. 

Porém, na medida em que perceberam que o material didático era um instrumento auxiliar 

na construção do significado, iniciaram algumas relações tímidas.  

Em seguida propomos operações de adição e subtração envolvendo os discos de 

frações. Diante de algumas questões os alunos foram orientados ao processo de resolução 

utilizando o material didático e a representação das operações com os números fracionários 

por meio de desenhos para chegar às soluções, conforme mostra a Figura 6. 

 

Figura 6 – Representação da solução das operações com frações. 

 

Fonte – Dados da experiência. 
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Percebemos nesse momento da experiência que os alunos ampliavam a discussão e 

as hipóteses quando analisavam as somas no material. Tentavam ser compreendidos pelos 

colegas e justificavam algumas ideias. Mostravam a sobreposição das peças e transcreviam 

as respostas para a ficha de registros. Destacamos em especial que, embora registradas de 

forma diferente, realizavam as operações com frações de forma correta e mais autônoma. 

Podemos observar no registro acima (Figura 6) que expressa o resultado da discussão.  

 

4. Considerações da experiência 

 

Ao traçar algumas considerações da experiência, retomamos nosso objetivo que era 

observar e avaliar relações dos alunos na utilização de materiais didáticos no ensino de 

frações. Inicialmente percebemos que a turma tinha internalizado alguns procedimentos 

para soluções com frações e não lhes eram familiar os materiais didáticos. Com isso, 

tivemos que alterar algumas estratégias no desenvolvimento da experiência. Observamos 

também certa dificuldade na expressão e no registro do pensamento próprio.  

Na medida em que íamos desenvolvendo a experiência, essas características iniciais 

foram dando lugar a interações modestas. Aos poucos foram superando a resistência inicial 

aos materiais e percebiam como ferramenta auxiliar no processo de aprendizagem, 

especialmente quando, precisavam justificar determinado procedimento de cálculo.   

Destacamos que, o uso dos materiais didáticos na experiência precisou ser 

entendido também pelos alunos, antes de conhecê-los e adquirir certa confiança, 

mostravam-se resistentes ao seu uso. Destacamos que a utilização de materiais didáticos no 

ensino é menos eficiente quando os alunos já possuem, internalizado, procedimentos para 

os cálculos.  
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