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RESUMO

No presente trabalho, buscamos apresentar resultados de uma experiência realizada com alunos do 7º ano
do Ensino Fundamental de uma escola particular do município de Malhador - SE. A realização do mesmo
faz parte da proposta desenvolvida na disciplina de Laboratório de Ensino da Matemática, do Curso de
Licenciatura em Matemática da UFS. Teve como objetivo verificar se a utilização de recursos materiais
manipuláveis possibilita uma melhor compreensão dos conceitos relacionados ao conteúdo Frações. Para
tanto, elaboramos atividades que se apoiam no uso de recursos materiais para oportunizar a compreensão
da noção de fração e, em especial, da equivalência de frações. A análise do desempenho dos estudantes
nas atividades revelou que o uso dos recursos materiais contribuiu na compreensão do assunto e tornou a
aula mais atrativa.
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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados de un experimento realizado con estudiantes del 7º año de la
Educación Básica en una escuela privada de Malhador - SE. El mismo hace parte de la propuesta
desarrollada en la disciplina de Laboratorio de la Enseñanza de Matemática, de la Licenciatura en
Matemática por la UFS. Su objetivo era verificar si el uso de recursos manipulativos permite una mejor
comprensión de los conceptos relacionados con las fracciones. Para esto, hemos desarrollado actividades
que se basan en el uso de los recursos materiales para oportunizar la comprensión del concepto de
fracción y, en particular, la equivalencia de las fracciones. El análisis de rendimiento de los estudiantes en
las actividades reveló que el uso de los recursos materiales contribuyó a la comprensión de la materia y
hace la clase más atractivo.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho faz parte de uma proposta desenvolvida na disciplina de Laboratório de Ensino da
Matemática, do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe. Teve como
objetivo geral oportunizar aos alunos uma melhor compreensão do conteúdo Frações através do uso de
materiais manipuláveis.

Foi escolhido como tema central o conteúdo Frações, porque geralmente ele não é apresentado de forma
que oportunize a compreensão dos conceitos e, por isso, para o aluno torna-se difícil a sua compreensão.
Por meio desta proposta buscamos desenvolver uma forma de ensino diferente da usual baseada no uso
do quadro e do giz, com o propósito de que os alunos compreendam os conceitos envolvidos no conteúdo
e compartilhem e discutam as aprendizagens e dificuldades.

A finalidade do presente trabalho é discutir os dados obtidos pela aplicação dos instrumentos num
contexto particular, referente aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular do
município de Malhador - SE. Para tanto, organizamos o texto em quatro partes. Na primeira,
apresentamos algumas ideias que fundamentam o uso de recursos materiais no ensino de frações. Na
segunda parte, descrevemos os procedimentos referentes a execução da proposta. A terceira parte será
referente à análise dos resultados no pré e pós-teste e das atividades realizadas. Para finalizar,
apresentamos algumas considerações sobre a experiência vivenciada.

O USO DE RECURSOS MATERIAIS NO ENSINO DE FRAÇÕES

Os PCN apontam que para que os recursos didáticos diversos tenham um papel importante no processo de
ensino e aprendizagem é preciso que haja uma interação com o conteúdo abordado, pois assim eles
podem levar ao exercício da análise e da reflexão. Acredita-se que dessa forma os alunos desenvolvem um
aprendizado consistente e significativo. (BRASIL, 1998)

Para que haja o exercício da análise e reflexão, o uso do material requer um planejamento visando às
metas que se deseja alcançar. É notório que o ensino de frações, aliás, de toda a matemática, para alguns
professores se restringe ao uso do quadro-negro e giz. Realidade esta que está vinculada a dificuldade que
alguns alunos possuem em assimilar conteúdos matemáticos. Em vista desse fato fica evidente a
necessidade de adotar metodologias alternativas, nas quais o aluno aprenda a partir de experiências
concretas.

Mudar, em educação, não depende apenas de teorias revolucionárias ou eficácia
de novos métodos. Diferentes de outros campos de atuação profissional,
nenhuma transformação substantiva, nessa área, prescinde do envolvimento dos
educadores. Por isso mesmo, toda mudança em educação significa, antes de mais
nada, mudança de atitude... (ROSA, 1996)

Uma mudança de atitude requer do professor um aperfeiçoamento contínuo para assim poder inovar e
superar os desafios que afligem o ensino de matemática. O tema frações, por trata-se de um de um
conteúdo no qual os alunos costumam apresentar dificuldades, necessita dos professores essa mudança na
ação pedagógica para que se abandone aquele ensino tradicional, baseado na memorização de regras, e
se oportunize ao aluno o manuseio de recursos materiais, possibilitando, assim, melhor compreensão dos
conceitos.
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Atualmente, existem inúmeras sugestões de recursos materiais que nos permitem trabalhar, de maneira
divertida os conceitos que envolvem o conteúdo frações. Para isso, é necessário que o professor
dedique-se na preparação de aulas que introduzam novas formas de ensinar, transmitindo o assunto,
abrindo espaço para maiores discussões e possibilitando resultados satisfatórios (CAVALIERRI. 2005).
Acredita-se que dessa maneira, o material manipulável contribui para que o aluno participe com mais
interesse do processo de aquisição do conhecimento e possa compreender melhor os conceitos envolvidos.

METODOLOGIA

As atividades foram desenvolvidas em uma turma de 7º ano do ensino fundamental de uma escola
particular na cidade de Malhador - SE. Abordamos o conteúdo de frações a partir do uso de recursos
materiais, na busca de provocar mudanças voltadas para a melhoria da compreensão dos conceitos
envolvidos. Acreditamos que a aprendizagem desses conceitos servirá como suporte para assuntos que
serão trabalhados posteriormente.

O trabalho foi realizado em quatro aulas. Na primeira, para que tivéssemos uma noção do conhecimento
dos alunos sobre o tema, aplicamos um pré-teste contendo duas questões envolvendo a identificação da
representação de frações operações e o cálculo para encontrar frações equivalentes, as quais foram
resolvidas individualmente. Segundo Fiorentini e Lorenzato (2006, p.117), “os questionários podem servir
como uma fonte complementar de informações, sobretudo na fase inicial e exploratória da pesquisa. Além
disso, eles podem ajudar a caracterizar e descrever os sujeitos do estudo.” Neste caso, a aplicação desse
instrumento serviu para elaborarmos um diagnóstico sobre o conhecimento dos sujeitos envolvidos. Ao
final do trabalho esse mesmo instrumento foi aplicado com o intuito de observarmos se houve alguma
mudança no aprendizado dos alunos no decorrer do trabalho.

Nas outras aulas, trabalhamos alguns conceitos básicos sobre frações e equivalência de frações. Para isso,
fizemos uso de recursos como a dobradura e a pintura em tiras de papel. E, para reforçar os conceitos
trabalhados foi aplicado um jogo chamado Corrida de Frações.

ANÁLISE

Análise do desempenho dos estudantes no Pré e Pós-teste

Como já foi dito anteriormente, estas duas questões foram aplicadas antes e após a realização das
atividades sobre frações com o uso dos recursos materiais. Participaram delas doze (12) estudantes do 7º
ano que estavam frequentando as aulas de recuperação de Matemática. As respostas dadas às duas
questões foram categorizadas como certas ou erradas.

A seguir apresentamos as questões e os resultados do desempenho dos estudantes nestas duas questões.

Na 1ª questão solicitamos que os estudantes observassem quatro desenhos (descritos a seguir por motivo
de não aceitação de desenhos na formatação proposta pelo evento) e identificassem a fração que a parte
pintada representava em cada um deles.

a) desenho de um círculo dividido em 8 partes, com uma parte pintada;

b) desenho de um hexágono dividido em 6 partes, com 5 partes pintadas;

c) desenho de um círculo dividido em 12 partes, com 9 partes pintadas;

d) desenho de um quadrado dividido em 4 partes, com as 4 partes pintadas.

Essa questão teve como objetivo analisar se os alunos eram capazes de identificar uma fração como parte
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de uma figura ou objeto. A tabela 1 a seguir apresenta os resultados do desempenho dos estudantes
nessa questão.

Tabela 1: Desempenho dos alunos na 1ª questão do instrumento

Nº de acertos Pré-teste Pós-teste
Nº de alunos % Nº de alunos %

0 1 8,3 0 0
1 1 8,3 0 0
2 2 16,7 0 0
3 5 41,7 2 16,7
4 3 25 10 83,3
Resposta em
branco 0 0 0 0

Total 12 100 12 100

Os dados da tabela revelam que no pré-teste somente três (03) alunos, o que corresponde a 25% da
turma acertaram as quatro respostas e quatro (41,7%) acertaram três respostas. Considerando-se o ano
escolar em questão, esse resultado não era esperado.

É importante destacar que a figura na qual os alunos tiveram mais dúvidas e, consequentemente, na qual
houve menor número de acertos foi no item “c”. Em nosso entender isso se deu pelo fato de não terem
certeza que o denominador representa o inteiro ou o todo, pois o erro mais comum nesse item foi indicar o
número de partes não pintadas no denominador.

No pós-teste, dez (10) alunos acertaram as quatro respostas, o que corresponde a mais de 80% da turma.
Para nós, esse é o resultado adequado para uma turma de 7º ano.

Na 2ª questão solicitamos que os estudantes determinassem o termo que faltava para que as frações
fossem equivalentes. Apresentamos três sentenças, descritas a seguir: a) 2/3 = __/15 ; b) 1/2 = 6/__ e
c) __/4 = 15/12.

Essa questão teve como objetivo saber se os alunos sabiam como fazer para encontrar a fração
equivalente a uma fração dada. A tabela 2 a seguir apresenta os resultados do desempenho dos
estudantes nessa questão.

Tabela 2: Desempenho dos alunos na 2ª questão do instrumento

Nº de acertos Pré-teste Pós-teste
Nº de alunos % Nº de alunos %

0 3 25 0 0
1 0 0 0 0
2 2 16,7 1 8,3
3 0 0 11 91,7
Resposta em
branco 7 58,3 0 0

Total 12 100 12 100

Nessa questão observamos, no pré-teste, que além das que estavam em branco (58,3%), muitas
respostas estavam incorretas. Apesar dos alunos já terem estudado esse conteúdo, não conseguiram
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lembrar como proceder para encontrar a fração equivalente. Essa dificuldade ficou evidente já no
momento da aplicação do instrumento com as questões, pois a todo o momento eles requisitavam a nossa
presença em busca de ajuda. Essas dúvidas revelaram dificuldades conceituais e processuais, como por
exemplo: na letra “a” um estudante multiplicou o numerador pelo denominador (2 x 3) e completou com o
número 6. Esse aluno revela que ainda não compreende o conceito de equivalência e não domina o
processo operatório que facilita o cálculo para se encontrar uma fração equivalente. Outro aluno, na letra
“c”, somou o numerador e o denominador da fração conhecida. Da mesma forma, esse aluno evidencia
que também não domina o conceito de fração equivalente e nem o cálculo necessário para se encontrar
uma fração equivalente.

Embora esperássemos que esses alunos, por estarem cursando o 7º ano, apresentassem um melhor
desempenho no pré-teste, foi importante fazer essa constatação para redirecionarmos o planejamento das
atividades e oportunizarmos que ampliassem o conhecimento que já possuíam em relação à representação
de frações e ao cálculo para encontrar a fração equivalente. Utilizamos essa informação para oportunizar
que os alunos repensassem os seus erros e, ao mesmo tempo, se sentissem a vontade para expressar
seus resultados, pois “é importante que as crianças tenham liberdade para errar, possam inventar e
discutir regras e até mesmo as mudar e possam falar o que estão pensando (CAVALIERRI. 2005).”

Essa ação pedagógica contribuiu no resultado satisfatório apresentado no pós-teste, no qual, onze (11)
alunos, o que corresponde a 91,7% acertaram todos os itens dessa questão. Esse bom desempenho já
ficou evidente desde o momento da aplicação, pois os alunos não apresentaram dúvidas durante a
resolução das questões, fato que aconteceu com frequência na aplicação do pré-teste. Vale destacar que
analisar o desempenho dos estudantes no pré-teste contribuiu muito no planejamento das atividades e na
maneira de conduzir o trabalho em sala de aula.

Análise das atividades aplicadas aos Alunos

Após a correção do pré-teste, cientes das dúvidas mais frequentes dos estudantes, principalmente, na
identificação de frações equivalentes, iniciamos a atividade prevista, a qual envolveu representação de
frações e equivalências.

A primeira atividade teve como objetivo oportunizar que os alunos compreendessem o que são frações
equivalentes. Para isso, propusemos a exploração de recursos materiais manipuláveis, tais como a
dobradura e a pintura em tiras de papel. Essa atividade consistiu em dobrar a tira ao meio e pintar uma
parte, em seguida representar a fração correspondente à parte pintada. Depois, com a mesma tira ainda
dobrada, dobrava-se novamente. As figuras, assim como suas frações correspondentes eram registradas
na lousa. Desse modo, os alunos foram compreendendo que as frações representavam a mesma parte
pintada e que, portanto, eram equivalentes. A partir de questionamentos feitos por nós, perceberam que
multiplicando numerador e denominador por um mesmo número obtém-se uma fração equivalente. O
procedimento com o material foi realizado outras vezes, mudando-se apenas o número de dobras.

Durante a realização dessa atividade, estivemos todo o tempo circulando na sala, observando o trabalho
de cada aluno, questionando e provocando reflexões sobre as dúvidas que surgiam. Foi possível perceber
que o uso do recurso material e a nossa postura questionadora favoreceram que todos trabalhassem com
interesse, interagissem com os colegas ao socializassem como tinham feito a atividade de dobradura e
pintura. Também, interagiram conosco ao fazerem os questionamentos sobre o assunto e apresentarem
seus resultados.

Por acreditarmos que a matemática é uma área de estudo considerada difícil para muitos alunos, se faz
necessário que certos conteúdos, incluindo frações, sejam trabalhados de forma mais interativa com o uso
de materiais concretos, inclusive o uso de jogos. Com base nisso, propusemos aos alunos um jogo
chamado Corrida das Frações, com o objetivo de estimular o interesse e reforçar o conteúdo.
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O jogo é composto por uma trilha, que foi montada no chão da sala, um retângulo dividido em seis partes
iguais, que foi colocado no centro da trilha e dois dados com características particulares: um com os
números 1, 2, e 3, correspondendo aos numeradores da fração e outro com números 2, 3 e 6,
correspondendo aos denominadores.

Para a realização do jogo, a turma foi dividida em grupos de quatro alunos. Cada grupo jogava os dois
dados ao mesmo tempo formando, assim, uma fração. Para que os alunos soubessem o número de casas
que deveriam andar precisavam determinar a fração equivalente à sorteada e com denominador seis, pois
cada casa da trilha correspondia a uma das partes que foi dividido o retângulo, ou seja, 1/6. Assim, para
avançar no jogo, era necessário que os alunos soubessem determinar frações equivalentes.

Durante o jogo foi proposta uma organização entre os alunos, de forma que todos tivessem a
oportunidade de jogar os dados. No decorrer das jogadas eles iam observando que a jogada que mais
avançava era aquela quando eram sorteados numerador e denominador iguais, entretanto isso só era
vantajoso no inicio da trilha, pois no final como todos precisavam andar apenas uma casa, eles sabiam
que a única opção aceita era se saísse 1/6 nos dados.

Percebemos que a atividade com o jogo causou muita euforia tornando a sala bastante agitada. Embora
isso tenha acontecido, foi possível notar que o jogo incentivou o questionamento e o esclarecimento de
dúvidas. Observamos que participar dele proporcionou uma melhor compreensão do conteúdo proposto,
além de que eles puderam falar sobre quais foram as suas maiores dificuldades no decorrer dessa
atividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados do desempenho dos alunos no pré e pós-reste e das observações realizadas
durante o desenvolvimento das atividades no momento em que os alunos levantavam suas próprias
hipóteses e testavam as soluções, constatamos que o uso do material manipulável contribui positivamente
no aprendizado das frações, pois no pós-teste mais de 80% da turma acertou todos os itens das duas
questões. Não podemos afirmar que houve um aprendizado significativo e, possivelmente, duradouro, mas
temos convicção que conseguimos provocar uma pequena mudança no aprendizado das frações.

Quanto ao uso do jogo, Corrida das Frações, percebemos que é um recurso atrativo e com várias
potencialidades, pois envolve o desenvolvimento de competências como: trabalho em grupo, raciocínio
lógico e perspicácia. Também, contribuiu para reforçar os conceitos relativos ao conteúdo que estava
sendo trabalhado, além de dar aos alunos a oportunidade de vivenciar diferentes propostas de ensino.

Os resultados deste trabalho nos oportunizaram perceber as dificuldades dos estudantes no aprendizado
das frações, fato esse que relacionamos a maneira como o mesmo está sendo abordado, com pouco ou
nenhum uso de recursos materiais nas atividades propostas pelos professores.

Nós, como futuros professores de matemática, compreendemos a importância de atuarmos como
mediadores entre o aluno e o conhecimento e, também, a importância do uso de materiais manipuláveis
como suporte para o ensino. Assim, esse trabalho servirá como base para experiências futuras, pois ele
possibilitou que tivéssemos um contato com a realidade escolar.

Concluímos, afirmando que acreditamos que nosso envolvimento ao planejar e oportunizar uma mudança
de atitude tanto em nossa proposta, ao nos afastarmos de um formato de aula do tipo quadro e giz,
quanto na postura dos estudantes ao assumirem uma atitude ativa, sinaliza para a possibilidade de
transformação destacada por Rosa (1996).
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