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Resumo:  

Este relato de experiência refere-se a um Projeto de Intervenção elaborado na disciplina de 

Prática de Ensino do curso de Licenciatura em Matemática do IFES
1
. Na disciplina em 

questão, nosso objetivo foi desenvolver um Projeto de Intervenção a ser usado nas aulas de 

matemática da Educação Básica. O projeto foi aplicado na tentativa de buscar melhorias na 

qualidade do ensino e da aprendizagem de Frações dos alunos de uma turma do 9º ano do 

Ensino Fundamental. Desenvolvemos o Projeto de Intervenção com uma proposta de 

atividade de frações que favoreciam a construção desse conceito pelos alunos. Dessa 

forma, tentamos aliar a teoria aprendida no curso de formação de professores com a prática 

cotidiana de sala de aula, de forma a desenvolver o conhecimento matemático daqueles 

alunos e aumentar o seu interesse e a sua autoestima.  

Palavras-chave: Projeto de Intervenção; Matemática; Frações. 

1.  Introdução  

Muito se falou em educação contextualizada durante toda nossa trajetória de 

estudos no curso de Licenciatura em Matemática. Hoje no 7º período desse curso, apesar 

de pouca experiência em sala de aula como professores, mas com muitas conversas, 

reflexões e discussões em grupo, principalmente nas aulas da disciplina de Prática de 

Ensino, aprendemos a importância de se construir um ambiente escolar que permita ao 

aluno compreender os conceitos matemáticos por meio das relações que estabelecem com 

o seu cotidiano.  
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Nessa perspectiva, desenvolvemos um projeto de intervenção, e para tal 

intervenção, desenvolvemos um conjunto de aulas usando materiais didáticos manipuláveis 

em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental na EMEIEF
2
 Caxixe, escola municipal 

localizada no interior do município de Venda Nova do Imigrante/ES. Este projeto foi 

desenvolvido pelos autores sob a orientação dos professores da disciplina de Prática de 

Ensino. A proposta da disciplina foi a de desenvolver um Projeto de Intervenção a ser 

usado em aulas de matemática da Educação Básica, não sendo necessária sua efetiva 

aplicação. Ou seja, tínhamos apenas que identificar e diagnosticar uma dificuldade 

específica vivenciada por alunos da educação básica em aulas de matemática e 

posteriormente desenvolver uma proposta de intervenção, ressaltando expectativas e 

resultados esperados caso o projeto fosse aplicado. Mas não nos contivemos em deixar a 

proposta somente registrada em um trabalho acadêmico, sabendo da dificuldade 

apresentada por alunos ao operar com frações. Diante desse contexto, decidimos que 

queríamos fazer a diferença na vida dos alunos ajudando-os, de alguma forma, a construir 

o conceito de fração. Assim sendo, a seguir descrevemos detalhadamente o 

desenvolvimento da experiência incorporando a ela nossas observações e reflexões. 

2. A intervenção passo a passo 

2.1. A constatação da necessidade da intervenção: o uso da avaliação diagnóstica e do 

material didático 

A necessidade desta intervenção foi constatada quando as alunas Jéssica e Lyvia 

relataram suas observações como professora regente e estagiária, respectivamente, nas 

aulas de matemática de turmas do 9º ano do ensino fundamental. Elas constataram que os 

alunos tinham muita dificuldade em resolver equações do 2º grau, quando estas, envolviam 

frações. Isso nos levou a indagar que a dificuldade não estava relacionada ao conteúdo 

novo, neste caso, equações do 2° grau, mas, no conteúdo de frações que os alunos já 

haviam estudado anteriormente. Acreditamos que este foi um conteúdo pouco explorado 

que acarretava dificuldades na aprendizagem de novos. Assim, nos propusemos a trabalhar 

em uma sala de aula fazendo acontecer o pensar matemático, usando diferentes materiais 

didáticos, como: questões problemas, dicionário da língua portuguesa, dinâmica de 

representar frações em tiras de papel, ábaco de frações, maquetes de pizzas (experimento 

de ensino) e algumas atividades de registro de aprendizagem. 

                                                
2
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Conforme orientação dos professores da disciplina, Thiarla e Jorge, decidimos 

elaborar e aplicar uma avaliação diagnóstica inicial na turma do 9º ano C da escola em que 

a Jéssica lecionava, a fim de detectarmos a necessidade da intervenção na turma e no 

conteúdo. Nessa avaliação, os alunos teriam que externalizar o que entendiam por fração, 

qual a maior dificuldade deles ao resolverem situações que envolviam frações, representar 

a fração em uma figura geométrica e resolver expressões. Pois nós já sabíamos da 

existência da dificuldade, mas não sabíamos qual era o grau dessa dificuldade para 

sabermos por onde começar. Sobre avaliação diagnóstica, corroboramos com Santos e 

Varela (2007) quando afirmam que ela 

é constituída por uma sondagem, projeção e retrospecção da situação de 

desenvolvimento do aluno.... É uma etapa do processo educacional que tem por 

objetivo verificar em que medida os conhecimentos anteriores ocorreram e o que 

se faz necessário planejar para selecionar dificuldades encontradas (p. 4). 

A avaliação diagnóstica foi aplicada a 18 alunos. Após a análise das respostas 

deles, percebemos que poucos compreendiam, descreviam e utilizavam o conceito de 

fração. Do total de alunos, 61% disseram que fração era dividir algo, como podemos ver na 

resposta do aluno C4. Ao ser indagado sobre o seu entendimento de fração, ele respondeu: 

Que a fração é um parte dividida de um inteiro, tipo você tem uma figura que 

está dividida em 6 partes e você tem que pintar 3/6 disso, então você vai pintar 

partes. (Aluno C4 em 21/11/ 2013) 

Podemos apreender da resposta do aluno que, para ele, saber fração dizia respeito a 

pintar partes, talvez porque o método de ensino utilizado pelo professor fosse basicamente 

esse. Isso também foi observado na resposta dos demais alunos. Concluímos que eles 

possuíam um conceito incompleto, pois fração tinha muito mais propriedades e 

significados do que colorir partes. Buscamos na literatura o conceito de fração e, assim, 

trazemos aquele apresentado por Souza e Pataro (2012). Para eles frações estão 

relacionadas à parte de uma figura ou a ideia de razão. Podendo representar as partes de 

um inteiro. “Na fração 2/7, por exemplo, o número 7 é o denominador, que indica em 

quantas partes iguais o inteiro foi dividido, e o 2 é o numerador, que indica quantas partes 

foram consideras”. (SOUZA; PATARO, 2012, p. 11). 

Desta forma, sentimos a necessidade de retomar o conteúdo de fração, mesmo não 

sendo um conteúdo do 9º ano, pois era importante que os alunos o soubesse para dar 

continuidade a aprendizagem de outros e novos conteúdos. A esse respeito Lorenzato 

(2008, p. 26) destaca que  
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... toda aprendizagem a ser construída pelo aluno deve partir daquela que ele 

possui, isto é, para ensinar, é preciso partir do que ele conhece, o que significa 

valorizar o passado do aprendiz, seu saber extra-escolar, sua cultura primeira 

adquirida antes da escola, enfim, sua experiência de vida.  

Lorenzato (2008) enfatiza ainda que “com o objetivo de proporcionar um ensino 

partindo do momento em que o aluno está, precisamos considerar os pré-requisitos 

cognitivos matemáticos referentes ao assunto a ser aprendido pelo aluno” (p. 26). Dessa 

forma, é que resolvemos que o melhor caminho era retomar o conceito de fração, mostrar 

exemplos, aplicações, tentar mostrar aos alunos a relação entre aquele conteúdo e o 

cotidiano, mostrar que a matemática existe fora da escola e que é preciso conhecê-la e 

saber utilizá-la corretamente. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN (BRASIL, 1998), 

verificamos que o conteúdo de frações, mesmo sendo ensinado no ensino fundamental, 

apresenta dificuldades também para alunos de outros níveis de escolaridade. Nesse sentido, 

Silva (2011) desenvolveu uma pesquisa a partir de uma intervenção pedagógica no 7º ano 

do ensino fundamental, retomando o conceito de fração já explorado em anos anteriores, 

por acreditar que os alunos “às vezes [...] não entendem o significado de número racional, 

sentem dificuldades quando efetuam cálculos com as operações de frações e não 

reconhecem dízimas periódicas como sendo frações” (p. 29). 

Sobre a importância da construção do conceito de fração, Bertoni (2004) destaca 

que é importante que se construa a ideia de fração compreendendo seu significado e sua 

utilidade, associando este número a situações que envolvam razões, escalas e porcentagens. 

Assim, a visualização do número, bem como a construção através do manuseio de 

materiais concretos e fazendo uso de jogos em sala de aula, facilita a sua compreensão. 

Nessa mesma perspectiva, os PCN de Matemática (BRASIL, 1998) apontam que um dos 

princípios norteadores do ensino de matemática no ensino fundamental é a utilização dos 

recursos didáticos numa perspectiva problematizadora.  

Ainda sobre o ensino de matemática por meio dos materiais didáticos (MD) 

manipuláveis, Lorenzato (2006) destaca que “todos os MD constituem apenas um dos 

inúmeros fatores que interferem no rendimento escolar do aluno [...] podem desempenhar 

várias funções, conforme o objetivo a que se prestam” (p. 18). Para o autor, “material 

didático (MD) é qualquer instrumento útil ao processo de ensino-aprendizagem” (p. 18) e 

que é importante que o professor saiba usá-lo adequadamente, pois seu uso exige 

“conhecimentos específicos de quem utiliza” (LORENZATO, 2006, p. 24). E assim o 
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fizemos. Antes de irmos para sala de aula e após verificada a dificuldade dos alunos, 

selecionamos os materiais que utilizaríamos e compreendemos como eles poderem ser 

úteis ao processo de ensino e de aprendizagem de frações. 

2.2. Indo para a sala de aula: primeiros indícios e desenvolvimento da intervenção  

Sabendo da existência das dificuldades dos alunos, solicitamos autorização do 

diretor e dos professores. Eles nos cederam cinco aulas para desenvolvermos nosso projeto 

de intervenção na turma do 9º ano C do ensino fundamental. A turma era composta por 18 

alunos, 7 meninos e 11 meninas, com faixa etária entre 13 e 18 anos. Era considerada pelos 

professores como “fraca”. Isso devido ao fato de possuir muitos alunos repetentes, que 

haviam evadido em anos anteriores e retornavam agora para concluir os estudos. 

Percebemos que eles tinham dificuldades, mas que 

também tinham vontade de aprender. 

Para apresentação de nossa equipe realizamos 

uma dinâmica. Nós quatro colamos em nossa roupa uma 

folha de papel com a escrita 1/4. Jéssica entrou primeiro 

na sala e disse aos alunos que eles teriam uma aula 

ministrada por uma equipe e que ela representava 1/4 

dessa equipe e que eles deveriam descobrir o número de pessoas que compunha a equipe. 

Em seguida, entrou Lyvia e aí somados 1/4 da equipe mais 1/4 da equipe, juntas Jéssica e 

Lyvia representavam 2/4 da equipe. Logo após entrou Tamiris representando mais 1/4 da 

equipe. Nesse momento perguntamos aos alunos se a equipe estava completa. Eles 

conseguiram identificar que faltava um integrante. Então, por último, entrou Pedro 

representando mais ¼ da equipe. Dessa forma, demonstramos a eles que nós quatro juntos 

formávamos uma equipe e que cada um de nós representava 1/4 dela, ou seja, 1/4 + 1/4 + 

1/4 + 1/4 = 4/4 = 1 Equipe. 

Escolhemos começar com esta dinâmica, pois queríamos motivá-los a participarem 

das aulas e causar uma boa impressão em um primeiro contato, já que o processo iria 

depender da participação de todos os alunos. A dinâmica foi útil, pois foi uma forma de 

introduzir o porquê de estarmos ali. Ou seja, eles puderam visualizar que iríamos tratar do 

assunto frações e que, mesmo sendo uma aula de matemática, poderia ser divertida. Além 

disso, buscamos demonstrar que a ideia de fração está envolvida no dia a dia, em várias 

situações.  

FIGURA 1: 1 Equipe de 4 pessoas. 
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Em seguida, Pedro tomou por base a história dos camelos contada por Malba Tahan 

(2011, p. 21), substituindo os camelos por bois, como forma de adequar à realidade dos 

alunos da zona rural. Contou para os alunos da seguinte forma: Dois homens viajavam em 

um único boi pelo sertão. Chegaram a uma fazenda onde três irmãos brigavam para dividir 

35 bois deixados como herança. Um dos homens, matemático, pediu licença para tentar 

resolver o problema. O falecido pai dos rapazes havia deixado 35 bois para dividir para os 

três, de modo que o primeiro ficasse com a metade, o segundo com um terço, e o caçula 

com um nono. A discórdia se estabelecera pela impossibilidade de se retirar a metade de 35 

que seria 17,5 bois, bem como um terço e um nono. O matemático misturou seu próprio 

boi com os 35, ficando com 36. Desta forma, a divisão foi possível, sobrando ainda 2 bois, 

ficando um para o matemático e outro para seu companheiro de viagem. 

Com a aplicação dessa atividade, conseguimos mostrar aos alunos não somente a 

introdução ao cálculo algébrico com as frações, mas também, mostrar que é preciso 

raciocínio para resolver a situação-problema. Pretendíamos mostrar aos alunos que a fração 

representava uma parte de um inteiro. Sendo assim, queríamos que eles concluíssem que 

somando as frações descritas na situação-problema não se obtinha um inteiro, portanto, a 

divisão não estava correta. 

Para que os alunos pudessem visualizar formas de representação de frações, 

realizamos uma dinâmica para esse fim. Nela, os alunos receberam tiras de papel que, 

conforme nossos comandos, foram divididas em partes iguais e coloridas. Por exemplo, 

eles dividiram uma tira em três partes e coloriram duas delas, representando assim a fração 

2/3. Vale ressaltar que a complexidade da tarefa ia aumentando gradativamente. A intensão 

dessa atividade foi a de mostrar que o inteiro deveria ser dividido em partes iguais. Ou 

seja, mostrar para os alunos que uma fração não era uma parte qualquer de um inteiro, mas, 

sim, uma parte exatamente igual às outras partes nas quais ele havia sido dividido. Tal 

dinâmica facilitava o registro escrito usando a linguagem matemática. 

Uma das atividades da avaliação diagnóstica inicial solicitava que os alunos 

colorissem as figuras geométricas de acordo com as frações que as seguiam. O que 

percebemos foi que eles não tinham conhecimento de que a figura deveria ser dividida em 

partes iguais, o que pode ser confirmado na representação das alunas C8 e C16: 

 

          

FIGURA 2: Representação da aluna C8. FIGURA 3: Representação da aluna C16. 
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Por esse motivo, tivemos a ideia de trabalhar com maquetes de pizzas. Com elas 

desenvolvemos tanto a relação da divisão em partes iguais, como a representação e 

operações com frações. As pizzas foram confeccionadas por nós mesmos no Laboratório 

de Ensino de Matemática do Curso Superior de Licenciatura em Matemática, utilizando 

isopor, EVA, cola para isopor, compasso, tesoura, régua e cartolina colorida.  

 Para esta atividade, organizamos a 

turma em grupos de quatro alunos. Foi 

simulado um rodízio de pizzas. Entregamos 

uma folha de registro para cada aluno. Nela, 

eles deveriam registrar quantos pedaços de 

pizza haviam comido, quantos ainda restavam e 

a representação fracionária da quantidade 

“comida” em relação a pizza inteira. As quantidades eram determinadas por nós. Após 

estas atividades, juntamente com os alunos, realizamos alguns exemplos de adição, 

subtração, multiplicação e divisão de frações.  

Além das operações, utilizamos as maquetes para comparar as frações. Por 

exemplo, com a pizza grande que foi dividida em oito pedaços, demonstramos aos alunos 

que 3/4 é maior que 3/8 de pizza. Essa atividade foi muito importante, pois na avaliação 

diagnóstica 83% dos alunos afirmaram que 3/8 é maior que 3/4 por 8 ser maior que 4. Essa 

ideia pode ser confirmada na resposta dada pelo aluno C13 a essa questão. Ele afirma que 

o maior é 

3/8, pois 8 é maior que 4. (Aluno C13 em 21/11/2013) 

Para sistematizar como se dá o processo de 

representação de frações e operação com frações, 

utilizamos o Ábaco de Frações. Este material está 

disponível para os alunos do curso de Licenciatura 

em Matemática no Laboratório. O instrumento nos 

possibilitou mostrar novamente, de uma forma 

lúdica, a representação de frações. 

O Ábaco de Frações foi muito importante para que os alunos pudessem ter contato 

com um material que os auxiliasse a realizar operações com frações. Dessa forma, 

acreditamos que possibilitamos aos alunos a oportunidade de visualizar de uma forma mais 

palpável as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações.  

FIGURA 4: Usando as maquetes de pizza 

.???pizza. 

FIGURA 5: Usando o Ábaco de frações. 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

 
 

Para conceituar matematicamente fração, solicitamos aos alunos que pesquisassem 

o significado da palavra em dicionários de língua portuguesa. Após conceituarmos fração 

pelo dicionário, também apresentamos a eles o conceito matemático de fração, conforme 

proposto por Giovanni Júnior e Castrucci (2009) e complementamos com o descrito por 

Souza e Pataro (2012). Além de discutir o que é fração, buscamos esclarecer a sua 

utilização e por que ela surgiu.  

3. Finalizando a intervenção: avaliação final, novo diagnóstico e um pouco de nossas 

aprendizagens 

Após realizarmos todas as atividades que havíamos planejado, reaplicamos a 

avaliação diagnóstica inicial. Nesse momento, eram 17 alunos na sala, pois um aluno havia 

faltado. Nossa intenção era não só avaliar se os alunos haviam melhorado sua compreensão 

sobre o conceito de fração, mas também avaliar a nós mesmos. Avaliar se o nosso projeto e 

se todo o nosso esforço tinha possibilitado uma melhoria na qualidade do ensino e da 

aprendizagem de frações daqueles alunos.  

Ao analisar o questionário e comparar os resultados, percebemos que houve alguma 

melhora. Como já relatamos anteriormente, inicialmente pensamos em auxiliar os alunos 

na construção do conceito de fração, pois muitos ainda não o tinham construído 

claramente. Para nossa satisfação, dos 17 alunos que responderam ao instrumento, 13 

responderam de maneira coerente ao que a literatura diz sobre o conceito de fração, alguns 

até exemplificaram. Como nossa intenção era a de proporcionar aos alunos a oportunidade 

de realizar os primeiros estudos com os números racionais conforme propostos por David e 

Fonseca (2005), acreditamos que nosso trabalho foi útil nessa construção pelos alunos, já 

que foi embasado metodologicamente por materiais didáticos, que junto com a nossa 

orientação, possibilitou a eles a oportunidade de transformar e construir seu próprio 

conhecimento de maneira mais organizada e coerente.  

Percebemos que a metodologia utilizada proporcionou aos alunos a oportunidade de 

se sentirem parte do processo de ensino e de aprendizagem. Ao solicitar a eles que 

procurassem os significados de fração no dicionário, por exemplo, percebemos que houve 

certo interesse, o que talvez não acontecesse se pedíssemos apenas para que copiassem o 

conceito já formado e passado em um quadro. É o que nos dizem Fontana e Cruz (1997), 

ao destacarem a necessidade dos professores possibilitarem aos alunos situações em que 

possam agir e se expressar. 
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David e Fonseca (2005) destacam que o estudo de números racionais pode ser 

classificado em quatro momentos: 1. A fração como medida; 2. A fração como quociente 

ou como divisão indicada; 3. A fração como razão e, 4. A fração como operador. Nesse 

sentido, nossa intervenção consistiu no primeiro momento. Nele, exploramos a ideia de 

fração como medida, relacionando parte-todo. Nesse sentido, David e Fonseca (2005, p. 1), 

enfatizam que “serão justamente esses primeiros estudos com os números racionais, 

particularmente em sua forma fracionária, que fundamentarão o trabalho com as operações 

algébricas elementares a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental”. 

 Assim, entendemos que é preciso dar continuidade a esse processo, trabalhando 

etapa por etapa, para que no fim, o aluno obtenha todo o conhecimento sobre números 

racionais. É importante destacar que, o que fizemos foi ensinar a base inicial que os alunos 

precisam compreender sobre frações, mas, que é algo essencial para que consigam 

prosseguir mais além. Esta experiência foi apenas o início de uma longa jornada.  

Assim sendo, apesar de nossa intervenção ter sido apenas o início de um grande 

trabalho necessário a ser feito, acreditamos que, de certa forma, conseguimos contribuir 

para o aprendizado daqueles alunos. Uma vez que para se realizar qualquer ação no 

cotidiano escolar, é importante que seja dado o "pontapé" inicial. Aprendemos que quando 

se trabalha em equipe tudo fica mais fácil, pois compartilhamos as tarefas, as dificuldades, 

as expectativas e a alegria de termos finalizado a nossa tarefa com empenho e dedicação.  

É necessário citar que a turma do 9º ano C na qual aplicamos o projeto de 

intervenção era considerada pela maioria dos professores da escola como indisciplinada e 

muito desinteressada em aprender. No entanto, os alunos participaram ativamente quando 

utilizamos alguns materiais didáticos. Nessa perspectiva, acreditamos que a metodologia 

utilizada por nós tenha sido um fator importante. Com essa experiência acreditamos que, 

muitas vezes, a indisciplina e o desinteresse dos alunos pode ser um "grito" ou um pedido 

de "socorro" para que as metodologias sejam repensadas.  

Mais importante que ensinar foi que aprendemos juntos, podemos dizer que 

aprendemos tanto quanto aqueles alunos. Acreditamos que este é o verdadeiro papel de ser 

professor, que não é apenas transmitir conhecimentos, ao contrário, ele deve possibilitar ao 

aluno que elabore seu pensamento, contribuindo para a sua atuação como um ser crítico e 

ativo nesse processo. Assim se verifica na prática cotidiana, no chão da escola, a 

importância de aulas como as de Prática de Ensino nos cursos de formação de professores 

para a nossa atuação docente enquanto futuros professores de matemática, pois se cada um 
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de nós se assumir como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem, já terá sido 

um passo à frente rumo a um ensino de qualidade para todos. 
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