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Resumo

Este trabalho teve como propósito indicar dificuldades identificadas por professores de Matemática do 6° ano do Ensino
Fundamental no ensino de frações. A fundamentação teórica contou com os estudos de Bertoni (2004) e (2009), Canova
(2006), Melo e Andrade (2014) e dos PCN (1998). Para isso foi feita uma pesquisa de campo, na qual os dados foram
coletados por meio da aplicação de um questionário, com nove questões voltadas para o ensino de frações, a quatro
professores de Matemática do Ensino Fundamental. Os resultados mostram que a maioria dos professores não
considera difícil ensinar o conceito de fração e as operações com números fracionários, contudo, destacam que os
alunos apresentam dificuldades na realização da adição e da subtração de frações com denominadores diferentes e não
têm clareza quanto ao conceito de fração.

Palavras-chave: Frações; Dificuldades; Professores de Matemática do 6º ano.

Resumen

Este trabajo tuvo como propósito indicar dificultades identificadas por maestros de Matemática de 6 º grado de primaria
en la enseñanza de fracciones. La fundamentación teórica se basó en los estudios de Bertoni (2004) y (2009), Canova
(2006), Melo y Andrade (2014) y PCN (1998). Se hizo una investigación de campo y los datos se recolectaron a través
de la aplicación de un cuestionario, con nueve preguntas dirigidas a la enseñanza de las fracciones, a cuatro maestros
de matemáticas primaria. Los resultados muestran que la mayoría de los maestros no considera difícil de enseñar el
concepto de fracción y operaciones con números fraccionarios, sin embargo, destacan que los estudiantes presentan
dificultades en la realización de la suma y resta de fracciones con denominadores diferentes y no tienen claridad sobre el
concepto de fracción.

Palabras clave: Fracciones; Dificultades; Maestros de Matemática de 6 º grado.

INTRODUÇÃO

O ensino dos números fracionários está entre as dificuldades de aprendizagem mais comum para os alunos nas aulas
de Matemática. Percebe-se que os alunos apresentam sérias dificuldades na construção do conceito e das operações
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com frações. Para este estudo se faz necessário que a criança tenha certo grau de maturidade, pois o nível de
complexidade é bem maior do que na construção dos números naturais.

O interesse em pesquisar sobre esse tema surgiu a partir de experiências de ensino na Disciplina Estágio
Supervisionado em Ensino de Matemática II, em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental, na qual foi possível
observar que os alunos tinham dificuldades na realização das operações com frações.

Pesquisando sobre o tema pode-se perceber que o fato observado no período de docência na disciplina de Estágio não
é um caso isolado. Segundo autores que falam sobre o tema, esse é um fato muito frequente nas aulas de Matemática.
Um desses autores é Bertoni (2009, p.16) que afirma o seguinte: “Frações têm sido um dos temas mais difíceis no
ensino fundamental. Avaliações e pesquisas atestam o baixo rendimento dos alunos no assunto”. O que nos levou a
pensar que muitos professores se deparam com essa dificuldade quando abordam esse conteúdo.

Diante disso, buscamos identificar dificuldades vivenciadas por professores de Matemática do 6° ano do Ensino
Fundamental ao ensinarem o conteúdo frações. Participaram da pesquisa quatro professores que ensinam Matemática
em uma escola pública do interior do estado de Sergipe.

HISTÓRIA DA FRAÇÃO

As primeiras ideias de frações surgiram há cerca de 3000 a. C no Antigo Egito. Às margens do rio Nilo, os geômetras do
Faraó faziam divisões das terras entre os agricultores para que eles cultivassem e plantassem. Para fazer essas
marcações eles utilizavam cordas como unidade de medida e os comprimento eram separados por nós. Mas nem
sempre as medidas dos lados dos terrenos davam números inteiros, surgiu então a necessidade de criar um novo tipo
de número. Surgiram então, as primeiras noções de números fracionários.

Os egípcios no inicio utilizam frações unitárias, frações com numerador um. A representação da fração 1/3, por exemplo,
era feita com um sinal oval com três traços abaixo. Segundo Boyer (1974) o numerador, representado pelo sinal oval
alongado, significava a parte, já o denominador era representado por quantos traços fossem sua representação. No caso
do 1/3 o denominador estava representado pelos três traços abaixo do sinal oval.

Quando as funções não eram unitárias, eram expressas em forma de adição de frações unitárias. A única fração que
não era decomposta em adição de frações unitárias era 2/3, pois eles utilizavam um método próprio para essa fração.
Em especial, sobre a fração 2/3 o autor declara: “Atribuíam à fração 2/3 um papel especial nos processos aritméticos de
modo que achar o terço de um número primeiro achavam dois terços e tomavam depois a metade disso” (BOYER, 1974,
p.10).

DIFICULDADES NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE FRAÇÕES

Em relação ao ensino de frações, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998) consideram que se faz necessário
abordar os diferentes significados: relação parte/todo, divisão, operador e razão.

O ideal é que os professores trabalhem esse conteúdo em suas diversas formas, de maneira que o aluno seja capaz de
identificar as frações em variados contextos. Mas geralmente, situações de parte/todo são as mais usadas no ensino de
frações. Bertoni (2009, p.16) afirma o seguinte: “O mais comum de se encontrar são as mesmas propostas de sempre,
que começam informando as crianças sobre nomes e símbolos de frações, apresentando quadrados, retângulos ou
círculos divididos e parcialmente pintados”.

No que diz respeito às operações com números fracionários as regras são as mesmas, aplicadas aos inteiros,
preservando os resultados e as propriedades. Mas isso não fica explícito para os alunos. “[...] os cálculos são tão
diferentes que nem parecem tratar-se de operações com os mesmos significados daquelas entre números naturais”.
(BERTONI, 2004, p. 02).

Estudos evidenciam que as frações são um dos conteúdos matemáticos em que os alunos apresentam baixo
desempenho de aprendizagem. Existem inúmeros trabalhos que tratam sobre esse tema, Melo e Andrade (2014, p.53)
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afirmam “[...] que o tópico de frações é um tema extremamente salutar para discussões em análise de erros, pois nas
experiências como professor de matemática, observamos que mesmo alunos do 1º ano do ensino médio têm
dificuldades na identificação do MMC e com as operações fundamentais”. Por isso desperta o interesse de vários
autores em estudar essas dificuldades.

De acordo com os PCN (1998), embora o estudo de frações comece nas séries iniciais, o que se vê é que os alunos
chegam aos ciclos finais sem a compreensão dos diferentes significados associados às frações. Isso ocorre devido ao
fato de que esses números rompem muitas ideias criadas pelos números naturais.

Diversas são as dificuldades na aprendizagem de frações. Os PCN (1998) listam alguns obstáculos que os alunos
enfrentam ao estudar frações:

Cada número racional pode ser representado por diferentes (e infinitas) escritas fracionárias:
por exemplo, 1/3, 2/6, 3/9, 4/12,... são diferentes representações de um mesmo número;

A comparação entre racionais: acostumados com a relação 3 > 2, terão de compreender uma
desigualdade que lhes parece contraditória, ou seja, 1/3 < 1/2;

Se, ao multiplicar um número natural por outro natural (sendo este diferente de 0 ou 1) a
expectativa é a de encontrar um número maior que ambos, ao multiplicar 10 por 1/2 se
surpreenderão ao ver que o resultado é menor do que 10 (BRASIL, 1998, p. 101).

Outro fator que dificulta a aprendizagem desse conteúdo é o pouco uso das frações no cotidiano das crianças, pois
essas ideias não são oferecidas do dia a dia para que elas se familiarizarem com as mesmas. Como cita Bertoni (2004):

[...]. Se isso ocorre com os números naturais, que povoam nossa sócia-cultura e com os
quais a criança entra em contato diariamente, por que deveria ser diferente com os números
fracionários, pouco presentes no cotidiano, e com os quais a criança pouco ou nenhum
contato tem No entanto, no processo escolar, isso não é levado em conta: as frações são
introduzidas na 3ª série e, em algumas páginas dos livros didáticos, são introduzidos os
nomes de todas as frações, as representações numéricas correspondentes e a nomenclatura
de tipos especiais de frações. Ou seja, espera-se que, aproximadamente em uma semana, a
criança esteja compreendendo esse novo campo numérico. (BERTONI, 2004, p.3-4).

A autora fala também sobre o curto espaço de tempo em que esse assunto é abordado em sala de aula. Para ela esse é
mais um fator que dificulta a aprendizagem desse novo número. Já Canova (2006, p.23) destaca que “[...] tais
dificuldades podem estar relacionadas a compreensão que os professores têm da fração”.

Em seu trabalho, Melo e Andrade (2014) ressaltam as seguintes dificuldades: má formação do conceito de fração,
grande dificuldade com relação à adição e subtração de frações com denominadores diferentes, erro na identificação do
mínimo comum, além de erro nas operações fundamentais com inteiros.

Outra dificuldade apontada por Bertoni (2009) em relação à aprendizagem das operações com frações tem relação com
o conceito de fração. Ela afirma:

As operações com os símbolos numéricos fracionários surgem de repente, na forma de
regras. Os alunos não compreendem os significados iniciais desses números e as relações
entre eles, como ocorre quando começam a perceber o sentido dos números naturais.
(BERTONI, 2009, p.20).
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Diante do exposto, percebe-se que as dificuldades relacionadas ao ensino e a aprendizagem das frações são muitas e
variam desde a construção do conceito até a realização das operações e de sua aplicação no cotidiano.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica utilizada nesse artigo foi do tipo pesquisa de campo. Sobre esse tipo de pesquisa Fiorentini
e Lorenzato (2006, p.106) entendem que:

[...] é aquela modalidade de investigação na qual a coleta de dados é realizada diretamente
no local em que o problema ou fenômeno acontece e pode ser por amostragem, entrevista,
observação participante, pesquisa-ação, aplicação de questionário, teste, entre outros.
(FIORENTINI e LORENZATO, 2006, p. 106).

Neste caso, os dados foram coletados no mês de fevereiro de 2017, tendo como instrumento de coleta um questionário
contendo nove questões, sendo que uma dessas questões envolveu operações com frações e pedia que os professores
explicassem como eles fazem para ensiná-las aos alunos.

Participaram da pesquisa quatro professores de Matemática que ensinam ou já ensinaram Matemática em turmas do 6º
ano do Ensino Fundamental em uma escola municipal localizada no centro da cidade do interior do estado de Sergipe.
Optamos pelos professores dessa escola, pois foi a escola na qual foi realizada e experiência de regência da disciplina
de estágio.

Para identificar os sujeitos consultados nessa pesquisa utilizamos a letra “P” acompanhada do número correspondente,
(P1), (P2), (P3) e (P4). O número foi colocado de acordo com a ordem em que os questionários foram devolvidos.

ANÁLISE DOS DADOS

Os quatro professores que participaram da pesquisa são licenciados em Matemática, sendo que um deles também tem
formação em Economia. Três deles lecionam Matemática há mais de 16 anos e um tem apenas cinco anos de docência.

Vale destacar que a experiência de ensino dos professores acontece em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental
da rede pública. Somente um deles ensina Matemática no Ensino Médio e outro ensina na Graduação. Atualmente,
contudo, todos eles já ensinaram em turmas do Ensino Médio. É importante frisar que todos os docentes que
participaram da pesquisa ensinam ou já ensinaram em turmas do 6 º ano do Ensino Fundamental, foco da nossa
investigação.

Os docentes afirmam que ao trabalhar o conteúdo frações usam uma “metodologia interativa” (P2), buscando
desenvolver atividades “de forma prática através de exemplos do dia a dia do aluno” (P1). Ideia que é reforçada por P3
ao afirmar: “procuro mostrar como as frações estão presentes no dia a dia dos discentes”.

Para esses professores, os estudantes apresentam dificuldades ao estudar o conteúdo frações, “principalmente na hora
de fazer as operações de adição e subtração entre frações com denominadores diferentes” (P3 e P4). Ainda percebem
que “alguns alunos não entendem que o estudo das frações está relacionado com a ideia de divisão (dividir em partes
iguais)” (P1). Conforme afirmam os PCN (1998), os alunos chegam aos ciclos finais sem a compreensão dos diferentes
significados associados às frações. Além disso, eles destacaram a dificuldade dos alunos com as operações
fundamentais: adição, subtração, divisão e multiplicação (P2 e P4). Dificuldades essas também presentes nos estudos
de Andrade e Melo (2014).

Quando questionados sobre se consideravam fácil ou difícil ensinar o conceito de número fracionário, o conteúdo
frações, adição e subtração com denominadores iguais, Adição e subtração de frações com denominadores diferentes,
frações equivalentes, multiplicação e divisão de frações, os professores, conforme mostra o Quadro 1, manifestaram o
seguinte.
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Quadro 1 - Dificuldades no ensino de frações

Assunto 1 - Fácil de ensinar 2- Nem fácil, nem
difícil de ensinar

3 – Difícil de
ensinar

Conceito de números
fracionários 75% 25% 0%

Adição e subtração de
frações com
denominadores iguais

100% 0% 0%

Adição e subtração de
frações com
denominadores
diferentes

25% 50% 25%

Divisão de frações 25% 50% 25%
Multiplicação de
frações 25% 75% 0%

Frações equivalentes 25% 50% 25%

Fonte: Dados da autora

Observando-se o quadro acima se percebe que 100% dos docentes consideram que é fácil ensinar a adição e a
subtração de frações com denominadores iguais, seguido do conceito dos números fracionários com (75%). Eles
indicaram como conteúdos que não são nem fáceis e nem difíceis de ensinar: a multiplicação de frações (75%); a adição
e a subtração de frações com denominadores diferentes (50%); a divisão de frações (50%) e as frações equivalentes
(50%). Apenas um professor, o que corresponde a 25%, considerou como difícil de ensinar os assuntos: adição e
subtração de frações com denominadores diferentes, divisão de frações e frações equivalentes.

No final do questionário foram colocadas as operações com frações abaixo para eles resolverem.

2 + 3 = 20

3 7 21 A
)

9 : 7 = 27

2 3 14 B)

Todos os professores resolveram as operações de forma correta, como era esperado. Três deles resolveram a operação
mostrando como pensaram para chegar ao resultado e um respondeu a pergunta de forma direta, colocando apenas o
resultado.

Na sequência foi perguntado como eles ensinam essas operações aos seus alunos. O P1 disse trabalhar da seguinte
forma: “Na primeira operação ensino achando as frações equivalentes com o mesmo denominador e depois efetuamos a
adição. No segundo caso invertemos a 2ª fração e multiplicamos pela 1ª fração (repetimos a 1ª fração e multiplicamos
pelo inverso da 2ª fração)”. Já P3, para resolver a primeira operação, explicou: “ensino a operação de adição pelo
método do X cruzado. Acho melhor que ensinar pelo m.m.c. Os alunos se confundem.”. O professor não explicou como
ele faz o “x cruzado” para explicar a adição, mas deduz-se que seja no momento de encontrar as frações equivalentes. A
resolução da segunda operação ele trabalha da mesma forma que o P1.

Quanto às dificuldades ao ensinar esse tipo de operação, P2 afirma não ter dificuldade, os demais professores
apontaram dificuldades como: “os alunos não sabem trabalhar com as operações fundamentais” (P1); “desconhecimento
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do m.m.c.; tabuada.” (P4). Ao que tudo indica, para esses professores a dificuldade em ensinar esses conteúdos está
relacionada ao despreparo dos estudantes ao revelarem à falta de alguns pré-requisitos necessários no processo de
ensino e aprendizagem das frações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou indicar dificuldades identificadas por professores de Matemática do 6° ano do Ensino Fundamental
ao ensinar frações. Observando os resultados obtidos através da análise do questionário respondido pelos professores,
é possível afirmar que assim como os autores que serviram de base para esse trabalho, eles também consideram que
os alunos apresentam dificuldades em relação ao conteúdo fração.

Entre as dificuldades apresentadas pelos estudantes, os professores ressaltaram a dificuldade na hora de realizar a
adição e a subtração entre frações com denominadores diferentes e a falta de conhecimento do M.M.C.. Ainda, os
docentes sinalizam que os estudantes não conseguem ver que a fração está relacionada com a ideia de divisão.
Também, destacaram a dificuldade dos alunos ao realizarem as operações fundamentais.

Os professores afirmam que consideram fácil ensinar o conceito de número fracionário e as operações de adição e
subtração com denominadores iguais, e metade deles entende que não é nem fácil e nem difícil ensinar a adição e a
subtração com denominadores diferentes, divisão e multiplicação de frações e frações equivalentes. Isso nos mostra que
eles não sentem dificuldade no conteúdo frações, contudo, acreditamos que se faz necessário rever a metodologia de
ensino, ouvir os estudantes e propor atividades que os possibilitem refletir sobre os erros, buscando comparar diferentes
formas de resolução para assim poderem superar essas dificuldades.
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