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Resumo:  

Neste trabalho, relatamos uma atividade de sala de aula sobre o tema “Frações”, realizada 

com 11 alunos do 7º ano de uma escola particular da cidade de Santarém, no interior do 

Pará. Foram trabalhadas a noção geométrica do conceito de fração, a equivalência entre 

frações e a aritmética básica com frações. A atividade consistiu de três encontros, sendo 

desenvolvida em três momentos principais: a exploração do conceito de fração na História 

da Matemática, a brincadeira com o disco de frações e a interação com objetos de 

aprendizagem digitais. A avaliação consistiu: em dois testes de sondagem, um inicial e 

outro final, apresentados no formato de cartões para os alunos; na observação durante a 

manipulação do disco de frações e dos objetos de aprendizagem; além de um relato escrito 

pelos alunos sobre a atividade. Os resultados foram positivos e indicam que esta 

abordagem pode auxiliar para uma aprendizagem significativa do tema. 

  

Palavras-chave: Ensino de Frações; Disco de Frações; Objetos de Aprendizagem Digitais. 

1. Introdução  

Muito já foi escrito sobre as dificuldades de aprendizagem, relacionadas ao tema 

“Frações”, apresentadas pelos alunos do Ensino Fundamental Maior. As razões para tais 

dificuldades vão desde as características epistemológicas do tema, passando por currículos 

inadequados, até metodologias que não favorecem uma aprendizagem significativa. Em 

Magina e Campos (2008) encontramos um panorama da pesquisa sobre o tema. 

Diante de tais dificuldades, dentro do ambiente formativo do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, financiado pela CAPES/MEC, 

fomos desafiados a propor uma metodologia para o ensino de frações que contemplasse a 
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utilização da História da Matemática, de materiais manipulativos e de objetos de 

aprendizagem digitais. Com o intuito de apontar caminhos para aprendizagem sobre 

frações dentro da perspectiva do processo de descoberta e da construção do conhecimento 

pelo aluno. 

Neste trabalho relatamos a realização de uma atividade relacionada ao tema 

“Frações”, para alunos do 7° ano do Ensino Fundamental do Colégio Batista de Santarém - 

PA. Essa atividade consistiu em três momentos com um encontro cada. Chamamos estes 

momentos de: “Explorando a História”, “Brincando com o disco de frações” e “Interagindo 

com objetos de aprendizagem digitais”. O objetivo foi construir em conjunto com os 

alunos a noção geométrica do conceito de fração como concepção parte-todo, as operações 

aritméticas básicas relacionadas e estabelecer de maneira clara a ideia de equivalência 

entre frações.  

Para avaliar a aprendizagem utilizamos dois testes de sondagem, um inicial e outro 

final, apresentados no formato de cartões para os alunos. Outro parâmetro utilizado foi a 

observação durante a manipulação do disco de frações e dos objetos de aprendizagem. Ao 

fim da atividade, foi solicitado aos alunos um breve relato sobre a atividade. 

 Nas três próximas seções, detalhamos os três momentos da atividade. Logo após, 

fazemos um relato de sua realização. Na seção Resultados, apresentamos as avaliações e 

nossas conclusões. 

2. Explorando a História 

Entender a construção histórica de todo conhecimento matemático leva a uma 

maior compreensão do conceito. Assim a introdução ao conteúdo e a conceitos 

matemáticos no ensino básico pode se basear primeiramente em explorar com os alunos a 

história que permeia o conteúdo, algo que quase nunca é trabalhado pelos professores de 

Matemática no ensino básico. 

Mendes, Fossa e Valdés (2006, p. 138) dizem que os professores de Matemática, 

tanto do ensino básico quanto do superior,  

(...) tendem a agir como se a História da Matemática não fosse 

importante para a aprendizagem dessa disciplina. A Matemática é 

um assunto técnico – parece ser o argumento – e, portanto, basta 

entender os algoritmos para usá-la corretamente. 
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O estudo de conteúdos matemáticos utilizando a História da Matemática 

desconstrói a ideia, que em geral, os alunos têm de que a mesma tem caráter estático e que 

está bem longe da nossa realidade. O importante não é visualizar a História da Matemática 

como uma maneira de fugir temporariamente da Matemática, algo apenas para ilustrar e 

divertir as aulas ou como um conteúdo a mais no currículo.  

Assim, no primeiro encontro foi discutido com os alunos que houve um período da 

História em que o ser humano não conhecia as “frações”, mas que em dado momento 

surgiu a necessidade de se medir colheitas, tecidos e distâncias com exatidão. No caso das 

distâncias, no Egito Antigo os egípcios faziam o uso de cordas e determinavam uma 

medida padrão. Assim conforme a necessidade eles fracionavam a unidade de medida 

(corda) dando origem aos números fracionários. A partir deste exemplo das cordas, foram 

apresentadas as primeiras representações de frações. E a partir disso, foi exposto como se 

passou a representar as frações ao longo do tempo. Discutiu-se também que conforme a 

humanidade se desenvolveu, as frações passaram a não ser tão usuais como no passado, 

dando lugar às representações decimais. 

3. Brincando com o disco de frações 

A real aprendizagem ocorre quando o aluno está interessado e motivado. E na 

Matemática ensinada hoje nas escolas o caráter experimental e manipulativo foi extraído, o 

que acabou culminando em um rendimento escolar não muito satisfatório. Assim uma aula 

que dispõe de materiais manipulativos, terá de fato muito mais chances de ser bem 

sucedida. Também se observa na grande maioria das pessoas um interesse inato pelo jogo, 

pela competição. No ensino da Matemática, as propostas de atividades envolvendo jogos, 

onde se estabelecem regras, procedimentos e a manipulação de peças, estimulam os alunos 

à ação, não simplesmente pelo ato de jogar, mas pela curiosidade de entender o processo.  

Dentre as críticas de Piaget ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática, 

realizado nas escolas tradicionais, ele destaca a passividade dos alunos, a acumulação de 

conteúdos e a pouca experimentação, o que gera altos índices de reprovação em 

Matemática (GRANDO, 2000). A crítica vai além, até mesmo quanto à Matemática 

Moderna que compõe, de certa forma, um avanço com relação à metodologia clássica de 

ensino: 

(...) “embora seja “moderno” o conteúdo ensinado, a maneira de o 

apresentar permanece às vezes arcaica do ponto de vista 
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psicológico, enquanto fundamentada na simples transmissão de 

conhecimentos, mesmo que se tente adotar (e bastante 

precocemente, do ponto de vista da maneira de raciocinar dos 

alunos) uma forma axiomática. (PIAGET, 1975, p.19 apud 

GRANDO, 2000, p.13) 

Partindo dessas ideias elaboramos um jogo chamado “Formando Frações”, que 

utiliza o disco de frações (PORTELA et al, 2013). O jogo é para duas pessoas e para iniciar 

a partida é utilizado um dado com faces (1/2; 1/4; 2/6; 3/2; 4/5; 1/10). Quem obtiver a 

maior fração inicia o jogo. Em seguida é fornecida uma sequência de pilhas de frações, por 

exemplo, uma pilha com (1/2), outra com (1/4) e outra com (1/8). Alternadamente, cada 

um em sua jogada, utiliza-se um outro dado com faces (0, 1, 1, 1, 2, 2) que controla a 

quantidade de discos disponibilizados em cada jogada. Os discos envolvidos são liberados 

da menor para a maior fração. O jogador que retirar o número zero (0) volta para o início 

da sequência e perde a vez. Vence o jogo quem preencher primeiro dois discos inteiros. 

 O jogo possibilita ao aluno explorar os conceitos básicos de fração, a noção de 

equivalência e comparação de números fracionários. Além de necessitar que sejam 

realizadas operações entre frações. Utiliza um material acessível, pois o disco de frações e 

os dados podem ser facilmente confeccionados. 

4. Interagindo com objetos de aprendizagem digitais 

Várias pesquisas tratam da utilização de objetos de aprendizagem digitais no ensino 

de Matemática. Segundo Castro Filho (2007), tai pesquisas apontam que a interação com 

ferramentas computacionais educativas “permitem a ligação entre múltiplas representações 

de um conceito, ampliando o repertório de compreensão dos alunos”. 

Utilizamos o objeto de aprendizagem “Introdução a frações” disponível no portal 

PhET
1
, mantido pela Universidade de Colorado – EUA. O objeto é dividido em quatro 

abas. A primeira, “Intro”, ajuda a entender o conceito e a representação de frações. Na aba 

“Monte uma Fração”, o aluno é orientado tanto a montar a figura e associar à fração, 

quanto montar a fração e associar à figura, realizando operações quando necessário. As 

abas “Sala de Ensaios” e “Jogos dos Pares” trabalham a ideia de equivalência e a 

representação da fração na reta numérica. 

                                                
1
 http://phet.colorado.edu/pt 
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Nessa etapa da atividade os alunos foram orientados a participar, individualmente, 

na manipulação do objeto, porém a turma deveria ajudar de forma controlada aquele que 

apresentasse dificuldades. Nas etapas propostas pelo objeto de aprendizagem, o aluno 

precisa ter um conceito mais generalizado de fração, para obter um resultado satisfatório. 

O interessante é que o próprio aluno consegue fazer uma avaliação do que ele aprendeu 

conforme interage e o objeto fornece o desempenho do participante no final. 

 

Figura 1 – Tela inicial do objeto de aprendizagem “Introdução a frações” 

Fonte: http://phet.colorado.edu/pt 

5. Relato da Experiência 

Iniciamos com a aplicação de um teste de sondagem, entregando três pequenos 

cartões, um de cada vez, com questões aos alunos, onde eles não se identificavam. Os 

alunos imaginaram que era uma espécie de jogo e não se sentiram avaliados. 

 

Figura 2 – Primeiro cartão da sondagem inicial 

 

Das alternativas abaixo, marque com X, se é ou não fração. 

Frações 

    

Sim     

Não     
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Figura 3 – Segundo cartão da sondagem inicial 

 

 

Figura 4 – Terceiro cartão da sondagem inicial 

 

No segundo momento, a turma foi dividida em duas equipes, sendo 

disponibilizados conjuntos de disco de frações para que ocorresse a manipulação livre. 

Assim foi possível conhecer as frações envolvidas, concretizando parte do conceito e 

facilitando o andamento do jogo que seria proposto. Em seguida, apresentamos o jogo e as 

suas regras. A cada jogada, perguntamos aos alunos: “qual é a fração formada? qual fração 

falta para se completar um inteiro? E para alcançar o adversário?”. 

Dessa forma os alunos realizavam as operações sem necessariamente utilizar 

diretamente o algoritmo. Ficou bem claro, que essa metodologia facilitou bastante o 

entendimento de como ocorrem a soma e a subtração, assim como a relação de 

equivalência. Proporcionou também a interação em grupo, onde os alunos discutiam e 

tiravam suas próprias conclusões. 

Resolva: 

 
 

Pinte um terço da figura: 

   
 

Qual fração está representada em cada uma das figuras abaixo? 

     
 ______ ______ ______ ______ 

 

   
 ______ ______ 
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Na etapa em que foi disponibilizado o objeto de aprendizagem no computador, cada 

aluno teve a oportunidade de interagir com o objeto. O conteúdo abordado pelo objeto 

aumentava de dificuldade de maneira gradativa. Os alunos conseguiram acompanhar de 

maneira satisfatória as modificações, o que possibilitou alcançar um entendimento de 

frações mais geral. Houve manifestações do tipo: “agora sim eu entendi por que é dessa 

forma!” ou “é mais fácil pensar assim...”. Eles discutiam estratégias para resolver as 

situações apresentadas, que exigiam a noção de equivalência e de soma de frações. Houve 

um momento em que eles operaram sem citar a ideia do disco de frações, ou seja, eles já 

haviam generalizado a ideia de fração e passaram a trabalhar em um plano mais abstrato. 

Houve a participação da turma de forma conjunta. Quando alguém cometia algum erro, 

eles identificavam logo e mostravam várias maneiras de realizar da forma correta. 

Notamos que eles se divertiram e cooperavam bastante entre si. 

Ao fim da atividade, apresentamos os cartões referentes ao teste de sondagem final. 

E solicitamos que escrevessem um breve relato sobre a atividade. 

 

Figura 5 – Primeiro cartão da sondagem final 

 

 

Figura 6 – Segundo cartão da sondagem final 

 

Qual fração está representada em cada uma das figuras abaixo? 

    
 ______ ______ ______ 

 

   
 ______ ______ 

 

Das alternativas abaixo, marque com X, se é ou não fração. 

Frações 

    

Sim     

Não     
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Figura 7 – Terceiro cartão da sondagem final 

Com respeito aos relatos os alunos apresentaram uma grande dificuldade na escrita, 

o que envolvia tanto a capacidade de expressar ideias, quanto problemas relacionados a 

ortografia. Na próxima seção apresentamos uma amostra destes relatos. 

6. Resultados 

No teste de sondagem inicial, o cartão 01 mostrou que maior parte da classe 

conseguia identificar a representação fracionária (quociente). No entanto o cartão 02 

revelou que poucos conseguiram fazer interpretações associadas a representação 

fracionária (figuras). E no cartão 03, praticamente a maioria não realizava as operações de 

forma correta. Na soma de frações, por exemplo, eles somaram numerador com numerador 

e denominador com denominador. E também não conseguiam estabelecer e nem entender 

as relações de equivalência propostas. 

No teste de sondagem final, o cartão 02 mostrou que eles conseguiram identificar a 

fração representada, sem maiores dificuldades. E na avaliação do cartão 03, notou-se que a 

maioria conseguiu realizar as operações utilizando tanto a ideia do disco de frações, quanto 

utilizando MMC dos denominadores. E demostraram boa compreensão da ideia de 

equivalência. 

Consideramos como um resultado satisfatório para um determinado cartão se o 

aluno acertou mais da metade da mesma. Na tabela 1, apresentamos o percentual da turma 

com resultado satisfatório em cada cartão. 

 

 

 

 

Pinte um quarto da figura: 

   
Resolva: 
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Tabela 1 – Percentual da turma com resultado satisfatório por cartão nos teste de sondagem inicial e final 

 Sondagem Inicial Sondagem Final 

Cartão 01 72 % 91 % 

Cartão 02 36 % 91 % 

Cartão 03 45 % 72 % 

 

Na tabela 2, fizemos uma seleção dos relatos dos alunos, de modo a refletir os 

comentários mais frequentes. 

Aluno Relato [sic] 

Aluno A Eu aprendi muito mais com brincadeiras e 

com esse método eu aprendi muito mais 

rápido matemática esses métodos é dos 

melhores. 

Aluno B Eu achei desda primeira aula de matemática 

muito legal a gente aprendendo mais tudo 

atraves de jogos. Eu queria que a aula de 

matemática fosse mais com jogos do que 

caderno e a explicação da professora tá 

muito boa. Eu amei!!!! 

Aluno C A aula de morte matica foi muito legal 

gostaria que fosse assim sempre me dei 

super bem. 

Aluno D A professora Lissa Nareli interagiu muito 

mas ela não soube colocar ordem mas ela 

fez com que eu aprendesse matemática 

mais rápido foi bacana a aula dela não 

podia mecher no celular então 
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É importante notar dentre os relatos selecionados, as dificuldades na escrita 

apresentadas por boa parte dos alunos.  

Estes resultados positivos indicam que a metodologia proposta favorece a 

motivação dos alunos e a aprendizagem dos temas trabalhados. 
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