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Introdução 

 

 

A Educação é um direito de todos e é indiscutível a importância que ela tem na 

vida das pessoas, logo no desenvolvimento de uma nação. Nesse processo, a escola 

tem papel fundamental, no entanto, o cenário é de “Jovens acusados de não saber 

nada; docentes insatisfeitos e cansados de lidar com adolescentes que parecem 

desprezar o que eles têm a oferecer; distâncias instransponíveis [...]” (SADOVSKY, 

2010, p. 11). 

E quando falamos da disciplina de Matemática, embora saibamos ser uma das 

mais importantes ferramentas para o avanço econômico e tecnológico da sociedade, 

Machado (2013, p. 17) diz que “ensinar Matemática tem sido, frequentemente, uma 

tarefa difícil”.  Infelizmente, o que Machado aponta é uma realidade relacionada a essa 

ciência que permeia todas as demais, sem falar que é uma das linguagens mais 

apropriadas para o homem expressar os fenômenos que o cercam. 

No entanto, estudar Matemática ainda se resume a copiar do quadro, resolver 

listas de exercícios e aplicar fórmulas, muitas vezes, seguindo um padrão mais 

decorado do que compreendido.  

Nesse contexto, o professor desfila um estoque de conteúdos como algo 

pronto, acabado e indiscutível. Segundo Soares (1998, p. 19, grifo do autor) “a 

Matemática é apresentada em todos os níveis de ensino, quer em aula, quer em livros-

textos, como obra pronta, como coisa feita, como edifício acabado”. Algo que está 

ali para ser estudado, memorizado e devolvido nas pontuais provas. Para isso, o 

professor passa a teoria, alguns exemplos, listas e listas de exercícios.  

O resultado desse processo certamente está relacionado com o Indicador de 

Alfabetismo Funcional (INAF) 2011/2012, em que apenas um em cada quatro 

brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e Matemática. 

  Mesmo sabendo que há um currículo, que deve ser trabalhado pelo professor 

e que segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN9394/96 

apresenta uma Base Nacional Comum, o professor é um profissional, o qual, segundo 

Moreira em entrevista a Costa (2003), tem certo grau de liberdade. Entende-se por 

“ter certo grau de liberdade” a flexibilidade para dar mais ênfase a determinados 

conteúdos, bem como aplicar diferentes metodologias de acordo com os objetivos 

propostos. 
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Trazendo para reflexão o currículo matemático, vale questionar o espaço 

ocupado pelos números racionais, mais especificamente, na forma fracionária. Se o 

professor pode dar mais ênfase a determinados conteúdos, considerando que o 

mesmo é fundamental para a formação do aluno, refuta-se aqui, se entraria nesse 

momento do aprendizado os números racionais? Eles sempre foram ensinados? 

Como é a relação dos alunos com esse conteúdo matemático? Eles são importantes? 

 Os números racionais, no contexto do movimento da Matemática Moderna, 

apresentam um enfoque formal: “ou o racional é apresentado como o número definido 

pela classe de equivalência de uma fração, ou é definido como qualquer número que 

possa ser colocado na forma p/q, sendo p e q inteiros quaisquer e q não nulo” 

(GOMES, 2012, p. 47). 

 A definição acima parece reduzir os números racionais em algo simples, porém 

a realidade demonstra que o trabalho com esse conjunto numérico envolve diversas 

dificuldades no que se refere à aprendizagem do aluno, inclusive, também envolve 

discussões a respeito dos números racionais, na forma fracionária, serem ou não 

trabalhados no currículo elementar. 

 Nesse sentido, Hilton (apud LOPES, 2008) trazendo para discussão suas 

conclusões expostas em uma conferência em 1980 nos Estados Unidos, é bastante 

enfático ao dizer que as frações deveriam ser ensinadas como parte do currículo 

elementar. E não somente em momentos estanques, configurando um capítulo de livro 

ou um tema do currículo elementar da Matemática.  

 Diante do exposto por Hilton, Lopes (2008) afirma que nunca deveríamos ter 

ensinado as frações da forma como foram e ainda são ensinadas. Referindo-se aqui 

ao que os livros didáticos trazem como aplicações das frações, chamada por Hilton 

de aplicações enganosas. Um exemplo, nesse contexto, é apresentado por Lopes 

(2008): “João comeu 3/17 avos de um bolo, seu irmão comeu 5/9 do que restou... 

Quanto sobrou para sua irmã?”. 

Em relação às dificuldades que envolvem a aprendizagem dos racionais, 

percebe-se que nos anos iniciais do Ensino Fundamental quando começam os 

números racionais, há uma ruptura com os números naturais. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais  - PCNs (BRASIL, 1998), o aluno que raciocina 

sobre os números racionais como se fossem naturais enfrenta vários obstáculos, a 

começar pela representação que pode ser feita por diferentes (e infinitas) escritas 

fracionárias; a comparação entre racionais não é mais tão clara e simples quanto nos 
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naturais; o “tamanho” da escrita numérica também começa a deixar dúvidas; sem falar 

que as operações apresentam outras regras; e antecessor e sucessor praticamente 

não se fala mais.  

Os PCNs (1998) citam que, embora, números racionais seja conteúdo do 

Ensino Fundamental, o que se observa é que essa dificuldade persiste até mesmo no 

Ensino Superior, aonde os alunos chegam sem entender o significado e com 

dificuldades nos cálculos, principalmente em relação à representação decimal. 

Torna-se evidente perante os registros acima, que as dificuldades nos números 

racionais se estendem ao nível superior e, que estas dificuldades podem acarretar 

prejuízos à progressão nos estudos. Nesse sentido, é fundamental questionar o 

porquê de tamanha dificuldade no ensino de tal conteúdo. 

 O que se percebe, nesse caso, é a não construção ou a construção equivocada 

do conceito de fração, talvez resultado de práticas calcadas em regras, ou ainda, a 

introdução precoce do conceito sem que o aluno tenha maturidade para compreendê-

lo.  

 Visando a construção do conceito de número racional é importante que a 

criança possa manipular diferentes objetos, rompendo com a prática de colorir figura, 

tão em voga ainda hoje. Sobre como ensinar frações, Lopes (2008) propõe um 

conjunto de atividades cujo objetivo, entre outros, é o desenvolvimento do sentido 

numérico em grau crescente de complexidade, a ser explorado em todo o ensino 

fundamental. Entre eles, destacam-se apresentar aos alunos situações que 

possibilitem a problematização e exploração da noção de metade em contextos de 

comparação; explorar a metade da metade e, a metade da metade, da metade; 

investigar o sentido das palavras que tenham a ideia de parte, como por exemplo, 

quinto (dos quintos dos infernos); explorar atividades de resolução de problemas 

focados na visualização.  

 A construção correta do conceito de fração faz-se de extrema relevância, visto 

que, conforme aponta os PCNs (1998), embora no cotidiano o uso de frações seja 

menos frequente, o conceito é utilizado em outros conteúdos, tais como: proporções, 

equações, sistemas, entre outros. Ainda, quando nos deparamos com uma dízima 

periódica, a representação na forma fracionária favorece um resultado mais preciso.  

 A partir do exposto, o objetivo deste produto é apresentar uma sequência 

didática para trabalhar os números racionais, buscando através desse conteúdo 

desenvolver o pensar matemático dos alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental. 
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A sequência didática  

 

 

Sabe-se o quão difícil é a tarefa de ensinar e aprender, devido às diversas 

variáveis que interferem no processo educativo. Para Zabala (2010, p. 14), é “na sala 

de aula que acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, o que faz com que se 

considere difícil, quando não impossível, a tentativa de encontrar referências ou 

modelos para racionalizar a prática educativa”.  

As palavras de Zabala vêm confirmar que quando se trata de prática educativa 

não existem receitas de sucesso e, ainda, que sabemos pouco das variáveis que 

intervém nesse processo. De acordo com Zabala (2010), os efeitos educativos estão 

relacionados com o estilo do professor, com a atividade metodológica, relações 

sociais, conteúdos culturais, entre outros.  

Uma das variáveis que está relacionada ao processo são as sequências 

didáticas, que para Zabala (2010, p. 18) são “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas, para a realização de certos objetivos educacionais, que 

têm um princípio e um fim conhecidos, tanto pelos professores como pelos alunos”.  

 O objetivo desta sequência é, nesse sentido, trabalhar os números racionais, 

refletindo sobre cada uma das atividades propostas, seu objetivo, a relação com o que 

já foi e com o que será, ainda, trabalhado, buscando assim, mais que operar de 

maneira mecânica, desenvolver atividades que priorizam a pesquisa e a investigação, 

levando o aluno a formular, reformular, elaborar, testar, relacionar, confrontar, 

comparar, entre outros.  Colaborando, portanto, para a formação de alunos pensantes, 

o que está em conformidade com o proposto por D’Ambrósio(2010) quando se refere 

a um ensino matemático que ajude a pensar melhor e a desenvolver o raciocínio.  

Esta sequência é composta de algumas atividades adaptadas de livros 

didáticos, sites e outras fontes, criadas exclusivamente para compor a sequência.  

Vale ressaltar que a sequência perpassará o conteúdo números racionais, esperando 

do aluno mais que o ato de calcular. 

Dando início ao trabalho com conteúdo, optou-se por começar os números 

racionais pelas frações, lógica sustentada por Toledo e Toledo (2009), a partir de um 

 



8 

 

mapa conceitual1, a ser elaborado pelos alunos, a fim de apresentar os conceitos que 

lembram sobre o conteúdo em estudo. 

 Então, o objetivo consiste em realizar uma avaliação diagnóstica, o que para 

Haydt (1998, p. 16) é “aquela realizada no início de um curso, período letivo ou 

unidade de ensino, com a intenção de constatar se os alunos apresentam ou não o 

domínio dos pré-requisitos necessários”, isto é, se possuem os conhecimentos e 

habilidades imprescindíveis para as novas aprendizagens.  

A análise dos mapas conceituais é pertinente para tornar claro se os alunos 

possuem dificuldade no conteúdo e quais dificuldades são estas. Afinal, os PCNs 

(1998) e também Rickes e Silveira (2014, p. 112) citam que “[...] mesmo os alunos já 

tendo estudado os números racionais em sua forma fracionária, ainda encontram 

dificuldades na resolução de exercícios com esses números”.   

O mapa conceitual, figura 01, serve para ilustrar a atividade proposta, no 

entanto, este foi desenvolvido no software CMapTools2, mas pode ser elaborado a 

mão livre pelo aluno.  

 

 

Figura 01.  Mapa conceitual sobre Frações  
Fonte: http://tic2013santamaria.blogspot.com.br/2013/07/mapa-conceitual-fracoes.html 

                                                 
1 Mapas Conceituais são representações gráficas semelhantes a diagramas, que indicam relações 
entre conceitos ligados por palavras. Representam uma estrutura que vai desde os conceitos mais 
abrangentes até os menos inclusivos. São utilizados para auxiliar a ordenação e a sequenciação 
hierarquizada dos conteúdos de ensino, de forma a oferecer estímulos adequados ao aluno. 
(http://penta2.ufrgs.br/edutools/mapasconceituais/) 
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O Frac-soma, figura 02, é um importante material a ser utilizado para a 

construção e/ou revisão de conceitos. Este material é de autoria de Roberto R. Baldino 

e chama-se Frac-soma 235 pelo fato das peças serem congruentes aos divisores 

múltiplos de 2, 3 e 5. Ele é distribuído em cores e tamanhos diferentes, sendo que a 

soma das partes de cada cor deve ser igual a 60 cm. Considerando o exposto por 

Ciscar e Garcia (1988, p. 54), entende-se que “a destreza que se pode conseguir no 

manejo dos símbolos relativos às frações e às operações com frações não é fácil de 

reter se não tenhamos sido capazes de criar um esquema conceitual a partir de 

situações concretas”. 

 

 

Figura 02. Trabalhando com o FRAC-SOMA 
Fonte: Facebook  

 

Com o Frac-soma é possível trabalhar o conceito propriamente de fração, 

comparação, equivalência e operações. É importante que o professor faça 

questionamentos enquanto os alunos manipulam o material. Entre os 

questionamentos propostos, citam-se: “Quantos meios cabem em um inteiro? O que 

é maior: dois terços ou um meio?  Quantas partes azuis são necessárias para obter 

uma fração equivalente ao inteiro? Quanto é ½ mais 1/3? Ressaltando que a partir do 

 

 
O download do software CMap Tools pode ser feito em: 

http://cmap.coginst.uwf.edu/download/ e no site 
http://penta2.ufrgs.br/edutools/tutcmaps/tutindicecmap.htm 

encontra-se um tutorial para melhor utilização desta ferramenta. 

http://cmap.coginst.uwf.edu/download/
http://penta2.ufrgs.br/edutools/tutcmaps/tutindicecmap.htm
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último questionamento é possível somar frações com denominadores diferentes sem 

o cálculo do mínimo múltiplo comum (MMC).  

 

  

 

 

 

Quando se pergunta ao aluno qual a fração equivalente a dada, ele, inúmeras 

vezes, fruto de um processo mecânico, multiplica a fração por um número e apresenta 

o resultado, muitas vezes, sem entendimento do processo. O jogo, figura 03, 

apresenta a fração e o aluno precisa buscar no grupo aquela que é equivalente a 

dada. Ganha quem marcar, primeiro, três frações equivalentes de forma alinhada.   

 

 

Figura 03.  Objeto virtual  
Fonte: Facebook 

 

 

 

Aprenda construir seu Frac-soma, acessando o vídeo: Como 
fazer Fracsoma, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=YgfOOxeDzYQ 
E se você quer aprender como utilizar o Frac-soma em sala 

de aula, acesse o vídeo Fracsoma, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=uTIISXlmOCs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YgfOOxeDzYQ
https://www.youtube.com/watch?v=uTIISXlmOCs
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Esse jogo sobre frações equivalentes está disponível no banco de Objetos 

Virtuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Além do conceito 

que se busca trabalhar com este jogo, outras habilidades tornam-se necessárias. 

Habilidades estas expressas por Shaffer (apud DEMO, 2009), quando revela que ao 

jogar os indivíduos precisam manejar os aparelhos, precisam de grande poder de 

controle e comunicação, além da capacidade de estudo e pesquisa.  

 

   

  

 

 

 Após estas revisões iniciais, que irão depender muito do nível da turma, chega 

a hora de apresentar, então, o conjunto dos números racionais, lembrando que os 

alunos já estudaram no ano letivo anterior, 6º ano, o conjunto dos Números Naturais 

e no 7º ano o conjunto dos números inteiros. Ainda no 6º ano se trabalhão os conjuntos 

dos racionais positivos, embora a maioria dos professores denomine o conteúdo 

apenas por frações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

/objetos/ratio_linha.htm 

 

No link a seguir, encontra-se um importante 
material da OBMEP sobre a parte introdutória dos 
números racionais, 
http://matematica.obmep.org.br/uploads/material_teo
rico/c6py9y6l5xs8g.pdf 

Este material é apenas uma sugestão, já que 
em todo livro didático de Matemática do 7º ano esse 
conteúdo é apresentado. No entanto, o estudo desse 
material pelo professor é relevante, visto que o 
mesmo traz demonstrações e explicações mais 
aprofundadas que a maioria dos  livros didáticos.  

 

O link para o jogo que trabalha frações equivalentes está 
disponível em: 
http://mdmat.mat.ufrgs.br/anos_iniciais/objetos/ratio_linha.htm 
Explore este site porque nele há outras propostas 
interessantes de atividade envolvendo o mesmo conteúdo, por 
exemplo situações problemas. 
 

http://mdmat.mat.ufrgs.br/anos_iniciais/objetos/ratio_linha.htm
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Após a parte introdutória, que apresenta a definição de números racionais, os 

elementos que constituem esse conjunto, reta numérica, números opostos ou 

simétricos e módulo ou valor absoluto, diversas atividades mais instigantes e criativas 

podem ser trabalhadas, fugindo de modelos presos ao completar, relacionar, usar 

pertence ou não pertence.  

O varal dos números, figura 4, é uma atividade bastante simples, no entanto, 

de extrema importância para o processo de ensino e aprendizagem, pois, de maneira 

lúdica, os alunos constroem o varal, que, na verdade, é a representação da reta 

numérica.  

 

Figura 04.  Modelo de varal 
Fonte: Adaptado pela autora 

 

O objetivo do varal é possibilitar que o aluno seja capaz de representar os 

números racionais na reta numérica, encontrando, dessa forma, o valor decimal 

desses números. O professor situa o zero no centro da reta e então cada aluno com 

uma ficha que representa um racional deve localizá-la na reta, justificando o porque 

da localização.   

O material utilizado nessa atividade pode ser corda ou cordão, fichas feitas de 

cartão ou cartolina, inclusive, pode-se utilizar o verso desses materiais e para prender 

a ficha, usa-se prendendor, grampeador ou até fita adesiva.  

Após o varal dos números, a figura 05 apresenta os símbolos referentes aos 

conjuntos matemáticos, organizados de acordo com a sua relação. Sugere-se solicitar 

aos alunos uma reflexão sobre a imagem, relacionando-a com o que foi estudado em 

aula em relação ao conjunto dos números racionais. No espaço de sala de aula, os 

alunos são questionados inúmeras vezes, propõe-se tarefas, mas, na verdade, fica 

uma incógnita a respeito do que eles sabem ou não sabem, se aprenderam ou não o 

conceito trabalhado. 
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/ 

 

Figura 05. Conjuntos numéricos  
Fonte: http://cnvracionais.blogspot.com.br/p/conjunto-dos-numeros-racionais.html 

 

 A tarefa representada na figura 05, vai ao encontro do que propõe Demo 

(2009), quando diz que aprender bem só acontece em ambientes em que o aluno é o 

centro das atenções e permanece ativo, envolvido, participativo.  

Essa tarefa pode ser mais complexa para o aluno, visto que, compreendem que 

cada símbolo é um conjunto matemático, mas escrever sobre a relação dos mesmos, 

compreender que o zero, por exemplo, pertence a um dos grupos de números, mas 

que 2/5 só pertence somente aos racionais, necessita, em muitas situações, da 

intervenção do professor durante o processo.  

 Ainda, a figura 06 apresenta três afirmativas e o aluno deve identificar as 

verdadeiras e falsas. Essa atividade é sugerida porque trabalha localização na reta, 

transformação de fração decimal em números decimais e números opostos.  

 

 

 

Figura 6. Atividade 
Fonte: Livro Projeto Araribá Matemática  

 

http://cnvracionais.blogspot.com.br/p/conjunto-dos-numeros-racionais.html
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Outra sugestão para intensificar o trabalho com frações e números decimais, 

está arquitetada na atividade apresentada na figura 7. Considera-se importante essa 

atividade, porque além de trazer uma situação em que realmente as frações são 

aplicadas, que são as receitas, o tipo de atividade vai além do cálculo mecânico de 

simplesmente transformar frações em números decimais. Sugere-se os seguintes 

questionamentos: “A quantidade de farinha nos dois bolos é igual? Qual leva menos 

açúcar?”   

 

 

Figura 7. Atividade  
Fonte: Livro Projeto Araribá Matemática  

 

Posteriormente ao trabalho com adição e subtração de fração, que pode ser 

feito pelo professor no quadro ou seguindo o livro didático, ou ainda da maneira que 

o professor preferir, a figura 08 representa um vídeo que aborda essas operações 

através de exemplos práticos. Esse vídeo pode ser apresentado em aula e/ou como 

http://mdmat.mat.ufrgs.br/anos_iniciais/objetos/ratio_linha.htm 
http://mdmat.mat.ufrgs.br/anos_iniciais/objetos/ratio_linha.htm 

É importante estimular cada vez mais o uso da régua em sala 
de aula, bem como do transferidor e do esquadro. Se o aluno 
não sabe utilizar, ajude-o e aproveite para discutir a 
importância destas ferramentas, que vão além da estética, pois 
facilitam a compreensão da Matemática.  Nesse sentido, 
sugere-se a leitura do artigo com o título: “Uso de régua, 
esquadros e compasso na Educação Infantil”, disponível em: 
sbem.web1471.kinghost.net/anais/XIENEM/pdf/2734_902_ID.p
df 
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sugestão para que o aluno assista em casa. Cabe destacar, nesse sentido, o que 

sugere Consoni (2013), o virtual é complemento do presencial e um não deve excluir 

o outro.  

 

 

Figura 08.  Vídeo  
Fonte: Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

É de fundamental importância a possibilidade do aluno ter recursos e materiais 

para esclarecer dúvidas e voltar a ele quantas vezes for necessário, favorecendo 

assim a sua autonomia em relação a própria aprendizagem. Borba, Silva e Gadanidis 

(2015, p. 93) relatam a experiência da postagem de um vídeo por uma professora, em 

um grupo fechado no Facebook, com o objetivo de esclarecer a dúvida de aluna e, 

que foi considerado pela aluna bastante positivo, pois segundo ela própria “uma das 

vantagens de ter a dúvida sanada pelo vídeo é a possibilidade de revisitar as 

explicações sempre e quantas vezes achar necessário”.  

Com o objetivo de trabalhar as operações com frações, foi apresentado a 

atividade do quadrado mágico, com 4 linhas e 4 colunas, sendo que os números de 

.htm 

O vídeo citado acima encontra-se no Youtube, 
disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=C129Guuucks 

Salientando que no Youtube se encontra uma 
diversidade de vídeos de qualidade. Podendo serem 
utilizados para reforçar o conteúdo trabalhado, ilustrar ou 
para apresentar o conteúdo através de uma nova 
metodologia.  

No entanto, em aula de aula, não há motivos 
significativos para o vídeo trazer a explicação que o 
professor pode apresentar.  

 

file:///C:/Users/CARLA%20FELCHER/Downloads/O%20vídeo%20citado%20acima%20encontra-se%20no%20Youtube,%20disponível%20em:%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=C129Guuucks
file:///C:/Users/CARLA%20FELCHER/Downloads/O%20vídeo%20citado%20acima%20encontra-se%20no%20Youtube,%20disponível%20em:%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=C129Guuucks
file:///C:/Users/CARLA%20FELCHER/Downloads/O%20vídeo%20citado%20acima%20encontra-se%20no%20Youtube,%20disponível%20em:%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=C129Guuucks
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cada linha ou coluna somados deveriam resultar em 15, conforme mostra a figura 09. 

Mais que operar com frações, o aluno precisa pensar, interpretar o que está sendo 

proposto e o que precisa ser determinado.  

 

 

Figura 09. Quadrado mágico 
Fonte: Projeto Araribá Matemática  

 
Em atividades como esta, geralmente os alunos apresentam dificuldade na 

parte de interpretação, até perceberem que precisam pegar a coluna ou linha com 3 

números e diminuir do 15. Assim completam a coluna ou linha, facilitando o restante 

do processo.  

A tarefa apresentada a seguir, figura 10, apresenta um sítio dividido em partes 

e cada parte com o seu respectivo tamanho é destinada a uma atividade. O 

questionamento proposto pelo professor é qual a área/fração do sítio é destinada a 

sede?  

 

 Figura 10. Atividade  
Fonte: Projeto Araribá Matemática  
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É muito comum entre os alunos a prática de operar com os números, assim 

quando em uma situação- problema os visualizam, a tendência é logo operar com 

esses, e é o que pode acontecer nesse tipo de atividade: o aluno somar as frações 

dadas e indicar a soma como resultado da situação problema, justificando uma 

ausência de interpretação da situação.  

Seguindo a sequência de situações-problema envolvendo operações com 

frações, sugere-se outras duas atividades, figura 11 e 12.  

 

 
 

Figura 11 e 12: Atividades  
Fonte: Livro Praticando Matemática  

 

Na atividade, figura 12, pode-se questionar, por exemplo, o que representa a 

expressão ¾ + 1,5, se Rodrigo deu mais ou menos que duas voltas na pista, quanto 

faltou para completar 3 voltas.  

Na sequência, figura 13 e 14, outras atividades envolvendo operações com 

frações, inclusive multiplicação e divisão são encontradas.  
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Figura 13. Atividades envolvendo operações com frações  
Fonte: Facebook 

  

           

Figura 14. Atividades envolvendo operações com frações  
 Fonte: Livro Didático  
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Na sequência de atividades em relação a proposta apresentada na figura 15, 

solicita-se ao aluno dividir a imagem em 7 partes iguais, de mesmo formato e 

dimensões, sendo que a soma dos números racionais contido em cada formato, deve 

ser a mesma dos demais.  

 

 

Figura 15. Atividade 
Fonte: Projeto Araribá Matemática  

  

Esse tipo de atividade pode servir para mostrar fragilidades que permeiam o 

processo de aprendizagem dos alunos. Para certos alunos se a figura estiver virada 

para cima não terá o mesmo formato da figura virada para baixo. Nesse sentido, a 

interação por parte do professor deve acontecer para questionar a respeito do formato 

das figuras, dando a oportunidade dos alunos refletirem e continuarem a realização 

do trabalho, sendo que para [...] investigar, é necessário deixá-lo trabalhar de forma 

totalmente autônoma e, como tal, o professor deve ter somente um papel de regulador 

da atividade (PONTE, BROCARDO, OLIVEIRA, 2013, p. 26). Ainda, nesse contexto, 

Demo (2015) cita a importância de o professor sair do pedestal, para apresentar-se 

como orientador do coletivo e de cada aluno em especial, continuará como autoridade, 

conquistada pelo exemplo, competência e dedicação.  

Também, se o aluno não lembrar ou não conseguir aplicar o conceito de 

números opostos e frações equivalentes, a tarefa tornar-se-á mais extensa. É 

importante sugerir aos alunos que realizem uma breve pesquisa acerca de números 

opostos e frações equivalentes, já que o emprego desses dois conceitos facilita a 

resolução da atividade.  
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Ponte, Borcardo e Oliveira (2013) citam que o sucesso de uma investigação 

depende da forma como ela é proposta pelo professor, do ambiente que se cria para 

a sua realização. É importante que o aluno se sinta à vontade e tenha tempo para 

expor suas ideias, pensar, refletir, tanto com os colegas, quanto com o próprio 

professor.  

A figura 14 apresenta o jogo Enigma das Frações, que se encontra no site da 

Nova Escola.  O jogo pode ser projetado e os alunos a cada novo slide resolvem o 

proposto e registram as respostas ou, então, individualmente ou em dupla pode 

trabalhar nos seus telefones celulares ou computadores.  

 

 

Figura 16. Jogo enigma das frações 
Fonte: http://novaescola.org.br/matematica/pratica-pedagogica/enigma-fracoes-424205.shtml 

 

O jogo consiste basicamente em dois formatos de questões. Uma delas é a 

figura 15, em que é dado parte de um retângulo e o aluno precisa digitar a fração 

correspondente ao que está faltando na figura. A próxima questão, figura 16, de 

identificar a alternativa correta, envolve operações e principalmente o entendimento 

do conceito de fração.  
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Figura 17 e 18. Jogo enigma das frações 
Fonte: http://novaescola.org.br/matematica/pratica-pedagogica/enigma-fracoes-424205.shtml 

 

A figura 19 apresenta uma situação investigativa propícia para ser desenvolvida 

em grupo, pois permite ler, organizar os dados, discutir, interpretar, exercer a 

colaboração e interação entre os pares.  Para Vygotsky (1998, p. 17), “a colaboração 

entre os pares ajuda a desenvolver estratégias e habilidades gerais de solução de 

problemas pelo processo cognitivo implícito na interação e na comunicação”. 

 

Figura 19. Atividade  
Fonte: Projeto Araribá Matemática  

 
O importante na atividade acima é sugerir aos alunos, caso não aconteça, a 

construção de uma tabela para melhor organização dos dados. Esse é um passo 

primordial para a resolução.  

 

http://novaescola.org.br/matematica/pratica-pedagogica/enigma-fracoes-424205.shtml
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A tarefa seguinte é o Conto dos 35 camelos de Malba Tahan. A realização 

dessa tarefa exige do aluno leitura, interpretação, análise da situação, raciocínio lógico 

e ainda o domínio das operações. E a comum pergunta, o que eu tenho que fazer aqui 

ou qual operação realizar, não será possível aqui.  

Os trinta e cinco camelos 
Malba Tahan 

 
Poucas horas havia que viajávamos sem interrupção, quando nos ocorreu uma aventura 
digna de registro, na qual meu companheiro Beremiz, com grande talento, pôs em prática 
as suas habilidades de exímio algebrista. 
Encontramos, perto de um antigo caravançará meio abandonado, três homens que 
discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camelos. Por entre pragas e impropérios, 
gritavam possessos, furiosos: 
— Não pode ser! 
— Isto é um roubo! 
— Não aceito! 
O inteligente Beremiz procurou informar-se do que se tratava. 
— Somos irmãos — esclareceu o mais velho — e recebemos como herança esses 35 
camelos. Segundo a vontade expressa de meu pai, devo eu receber a metade, o meu 
irmão Hamed Namir uma terça parte, e ao Harim, o mais moço, deve tocar apenas a nona 
parte. Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 camelos. A cada partilha 
proposta, segue-se a recusa dos outros dois, pois a metade de 35 é 17 e meio! Como 
fazer a partilha, se a terça parte e a nona parte de 35 também não são exatas? 
— É muito simples — atalhou o “homem que calculava”. — Encarregar-me-ei de fazer 
com justiça essa divisão, se permitirem que eu junte aos 35 camelos da herança este belo 
animal, que em boa hora aqui nos trouxe. 
Neste ponto, procurei intervir na questão: 
— Não posso consentir em semelhante loucura! Como poderíamos concluir a viagem, se 
ficássemos sem o nosso camelo? 
— Não te preocupes com o resultado, ó “bagdali”! — replicou-me, em voz baixa, Beremiz. 
— Sei muito bem o que estou fazendo. Cede-me o teu camelo e verás, no fim, a que 
conclusão quero chegar. 
Tal foi o tom de segurança com que ele falou, que não tive dúvida em entregar-lhe o meu 
belo jamal, que imediatamente foi reunido aos 35 ali presentes, para serem repartidos 
pelos três herdeiros. 

 

Pretende-se aqui destacar o uso dos livros na prática de 
ensino escolar, salientando que estes são importantes 
materiais que, em sua maioria, trazem atividades 
diversificadas e que fazem o aluno pensar, no entanto, 
nenhum livro didático será suficientemente bom para ser 
utilizado do início ao fim. Ou seja, é preciso pesquisar entre 
eles, a fim de selecionar as melhores atividades, as mais 
adequadas aos nossos objetivos.  
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— Vou, meus amigos — disse ele, dirigindo-se aos três irmãos — fazer a divisão justa e 
exata dos camelos, que são agora, como vêem, em número de 36. 
E voltando-se para o mais velho dos irmãos, assim falou: 
— Deves receber, meu amigo, a metade de 35, isto é, 17 e meio. Receberás a metade de 
36, ou seja, 18. Nada tens a reclamar, pois é claro que saíste lucrando com esta divisão. 
Dirigindo-se ao segundo herdeiro, continuou: 
— E tu, Hamed Namir, devias receber um terço de 35, isto é, 11 e pouco. Vais receber um 
terço de 36, isto é, 12. Não poderás protestar, pois tu também saíste com visível lucro na 
transação. 
E disse, por fim, ao mais moço: 
— E tu, jovem Harim Namir, segundo a vontade de teu pai, devias receber uma nona 
parte de 35, isto é, 3 e pouco. Vais receber um terço de 36, isto é, 4. O teu lucro foi 
igualmente notável. Só tens a agradecer-me pelo resultado. 
Numa voz pausada e clara, concluiu: 
— Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos Namir — partilha em que todos os três 
saíram lucrando — couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro, o 
que dá um total de 34 camelos. Dos 36 camelos sobraram, portanto, dois. Um pertence, 
como sabem, ao “bagdali” meu amigo e companheiro; outro, por direito, a mim, por ter 
resolvido a contento de todos o complicado problema da herança. 
— Sois inteligente, ó estrangeiro! — confessou, com admiração e respeito, o mais velho 
dos três irmãos. — Aceitamos a vossa partilha, na certeza de que foi feita com justiça e 
equidade. 
E o astucioso Beremiz — o “homem que calculava” — tomou logo posse de um dos mais 
belos camelos do grupo, e disse-me, entregando-me pela rédea o animal que me 
pertencia: 
— Poderás agora, meu amigo, continuar a viagem no teu camelo manso e seguro. Tenho 
outro, especialmente para mim. 
E continuamos a nossa jornada para Bagdá. 

(Malba Tahan - Os melhores contos – Record, Rio, 1989, p. 20-22) 

 

 

Ponte, Brocardo e Oliveira (2013) ressaltam a importância de quando os alunos 

encontram-se num impasse, com dúvidas a respeito da resolução da tarefa, o 

professor deve, portanto, colocar questões abertas. Ainda, segundo os mesmos 

autores, o professor também pode devolver o questionamento feito pelo aluno, para 

que o mesmo reflita a respeito do que está sendo proposto e do que já conseguiu 

alcançar.  

No entanto, conforme escreveu Ponte, Brocardo e Oliveira (2013, p. 17) “[...] 

não conseguindo resolver o problema, o trabalho não deixa de valer a pena pelas 

descobertas imprevistas que o proporciona”.  

Geralmente os alunos conseguem efetuar corretamente os cálculos, 

apresentando que a soma das frações 1/2 + 1/3 + 1/9 = 17/18 e que essa fração 

equivale a 34/36. No entanto, pode acontecer de alguns não deixaram claro que o 

denominador 36 corresponde aos 35 camelos da herança, mais o camelo que foi 
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adicionado pelo homem que calculava e, que 34, corresponde aos camelos que os 

três filhos receberam pela herança. Assim 36 – 34 = 2, corresponde aos dois camelos 

que o homem que calculava recebeu, um que ele mesmo havia colocado na divisão e 

o outro que resolvido o impasse.  

Ou ainda, os alunos não percebem que a soma das três frações 

correspondentes à herança que é igual 17/18, não é igual a um inteiro, 18/18.  

O envolvimento do aluno com a aprendizagem é de fundamental importância 

para que os objetivos sejam alcançados, o que deve ser ainda maior em uma 

investigação ou pesquisa, independente da área que for. O aluno aprende quando 

mobiliza os seus recursos afetivos e cognitivos em prol de um objetivo (Ponte, 

Brocardo e Oliveira, 2013).  

A respeito da avaliação de uma investigação, Ponte, Brocardo e Oliveira (2013) 

falam da importância das apresentações orais, quando alunos relatam aos 

professores e demais colegas o que foi produzido no percurso. Nesse caso, a 

sugestão é que o professor solicite a gravação de um vídeo com a resolução do conto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É evidente que as tecnologias presentes em nosso dia a dia armazenam 

informações e nos apresentam, muitas vezes, de maneira bastante atrativa e de fácil 

acesso, o que nos faz refletir sobre aula copiada, fórmulas simplesmente aplicadas 

sem entendimentos e também listas de exercícios resolvidos, sem compreensão, puro 

treinamento. Para Demo (2015) essa prática que certos professores de Matemática 

desenvolvem com seus alunos é uma extensão do que fizeram com eles. Profissionais 

 

Sugeriu-se que os alunos gravassem um vídeo, mostrando 
a resolução do conto de Malba Tahan; aproveita-se para 
enfatizar a importância do uso das Tecnologias Digitais 
para o ensino da Matemática. Afinal, nossos alunos, 
segundo Serres (2013), são a geração polegar que habita 
o virtual, que tecla com os polegares e, que culturalmente 
também pertence a um mundo diferente. 
Assim, propõem-se a leitura da dissertação que originou 
este produto de Mestrado, intitulada como “Tecnologias 
Digitais e Ensino de Matemática: O uso de Facebook no 
processo de ensino dos números racionais”. 
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estes, resultado de um processo de domínio de conteúdos, sem qualquer 

questionamento reconstrutivo.  

Demo (2015, p. 20) cita que “a sala de aula clássica precisa ser repensada”. 

Portanto, indica-se que a pesquisa e a investigação sejam práticas cotidianas, 

desenvolvidas através da leitura, interpretação, elaboração, cálculo, reformulação, 

testes, entre outros, buscando, assim, desenvolver o pensar, sem esquecer, dessa 

maneira, que a interação entre os pares é imprescindível nesse processo. 

A respeito do trabalho que a escola deveria fazer, Demo (2015, p. 30) pontua 

que “nela nada se repassa mecanicamente. Antes, tudo precisa virar saber pensar, 

[...]”.  

Para D’Ambrósio (2010), o rápido avanço que se presencia faz com que não se 

saiba como será o futuro e, portanto, o que será exigido, o que precisará saber. Assim 

sendo, para ele, quem souber pensar, com certeza, estará preparado para enfrentar 

os desafios impostos por um amanhã incerto.  

Ainda, segundo Alarcão (2011), ser aluno é ser aprendente. Aprender ao longo 

da vida. O que não é contemplado, nem estimulado com práticas que se resumem a 

decoreba e treinamento. Por isso, ressalta-se e enfatiza-se a pesquisa e a 

investigação como práticas cotidianas que estimulam o pensar e portanto, o aprender 

continuamente.  

Com esta sequência, através das diferentes possibilidades oportunizadas, 

buscou-se não somente repassar conteúdos, visto que, conforme Demo (2015), “a 

aula que apenas repassa conhecimento ou a escola que somente se define como 

socializadora de conhecimento não sai do ponto de partida e atrapalha o aluno, porque 

o deixa como objeto de ensino e instrução. Vira treinamento”.  

Assim, o professor teve papel fundamental, de mediador, aquele que instigou, 

que faz os questionamentos devidos, que interagiu, foi, portanto, o “organizador do 

ambiente para a aprendizagem [...]” (NACARATO, MENGALI, PASSOS, 2009, p. 25).   

Segundo Demo (2015), a base da educação escolar deve ser a pesquisa e não 

a aula. Pesquisa que não pode ser confundida com práticas pontuais, tarefas com 

data marcada, costumeiramente em datas comemorativas. Nesse sentido, o autor 

alerta para necessidade em distinguir pesquisa como atitude cotidiana e como 

resultado específico, pois, segundo ele 

 
Como atitude cotidiana, está na vida e constitui forma de passar por ela 
criticamente, tanto no sentido de cultivar a consciência crítica, quanto no de 
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saber intervir na realidade de modo alternativo com base questionadora. [...] 
Como resultado específico, significa um produto concreto e localizado, como 
a feitura de um projeto pedagógico, ou de material didático próprio, ou de um 
texto com marcas científicas (DEMO, 2015, p.15) 

 

A respeito de um bom problema, Stewart (apud PONTE, BORCARDO e 

OLIVEIRA, 2013) salienta que é aquele que ao invés de conduzir a um beco sem 

saída, abre horizontes inteiramente novos. O interessante desse trabalho é que 

resolvê-lo é apenas parte do processo, as descobertas que podem ser realizadas 

concomitantes ao processo por vezes são ainda mais significativas que a própria 

resolução do proposto.  

Em se tratando de pesquisa e investigação, o PCN de Matemática, de 5ª a 8ª 

série, faz menção de suas importância para a aprendizagem matemática, 

relacionando-as com a Resolução de Problemas. Assim, entre os objetivos indicados 

para o ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento, encontra-se a 

capacidade de investigação e resolução de problemas (BRASIL, 1998).  

Além das importantes atividades, ressalta-se também a importância da 

interação entre os pares no sentido de que estas venham a contribuir com o objetivo 

desejado, que é o ensino dos números racionais. 

 Na perspectiva de Vygotsky, é fundamental redefinir a função do professor, 

deixando este de ser um agente exclusivo de informação e formação e considerando 

a importância das interações estabelecidas no processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, para Rego (2014, p. 115) “[...] a função que ele desempenha no 

contexto escolar é de extrema relevância já que é o elemento mediador (e 

possibilitador) das interações entre os alunos e das crianças com os objetos de 

conhecimento”. 
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Considerações finais 
 

 

Com esta sequência didática buscou-se romper com uma prática tradicional 

calcada em ilustrar frações e efetuar mecanicamente com estas, e, assim, contribuir 

para modificar a realidade em que alunos estudam, mas nem sempre aprendem o 

conteúdo.  

Afinal, é difícil querer que nossos jovens enfileirados, estáticos, solitários e 

calados sintam prazer em estudar e respondam ao sistema com aproveitamento 

satisfatório. Sem falar nos conteúdos curriculares, muitas vezes, concebidos como 

inquestionáveis, verdades absolutas, trabalhados através de metodologias  que se 

resumem a copiar e resolver listas de exercícios.  

No entanto, cada turma é única, formada por inúmeros alunos, cada um com 

seus interesses, anseios, facilidades e dificuldades. Tal fato merece ser observado 

pelo professor e considerado na escolha das atividades de uma sequência didática, 

seja em quantidade ou em intensidade do que apresenta. 

Há que se considerar que geralmente os alunos estão inseridos em um sistema 

que o professor explica a teoria, dá exemplos, passa a lista de exercícios e os alunos, 

efetuam, seguindo os modelos apresentados, quase que mecanicamente, sendo que, 

nesse âmbito, a reflexão, a construção e o pensar quase não são necessários.  

Diante dessa realidade, é normal que quando os alunos se deparam com certas 

atividades presentes nesta sequência, sintam-se perdidos, sem saber o que fazer. E 

as tão previsíveis expressões, como, “qual a conta” e “não entendi” sejam proferidas 

pelos alunos. 

A pouca familiaridade dos alunos com esse tipo de atividade e inclusive as 

dificuldades apresentadas por eles não devem ser motivos para o professor desistir, 

mas sim, devem ser justificativas para ele continuar dia a dia, com cautela e 

dedicação, para que, aos poucos, os alunos comessem a melhorar o desempenho e, 

assim, demostrarem uma real e efetiva aprendizagem.  

Esta sequência didática destaca-se como componente viável na educação, pois 

permite aos alunos: 

 Pesquisar, investigar e construir conhecimento de maneira colaborativa; 

 Aprender em ambientes não formais de educação; 

 Novas formas de aprender; 
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 Expressar-se livremente, apresentando suas aprendizagens e 

dificuldades; 

 Tornar-se o centro do processo de ensino e aprendizagem. 

 

É imprescindível repensar o papel do professor e do aluno, ambos como pares 

em busca dos objetivos, num espaço de troca, discussão, construção e mediação, 

percebendo que aprender é possível, desde que os atores envolvidos no processo se 

reconheçam como aliados e capazes, um de aprender e ou outro de ensinar, mas, 

sem esquecer que é possível ensinar e aprender ao mesmo tempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

 Referências 
 
 
 

ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: 
Cortez, 2011.  
 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares da Matemática: Matemática. Brasília: MEC/1998. 
 
 
________. Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional. LDB 9394/96. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 02 set. 2015.  
 
 
BORBA, Marcelo de Carvalho; SILVA, Ricardo Scugulia R. da; GADANIDIS, George. 
Fases das tecnologias digitais em Educação Matemática.  Belo Horizonte: 
Autêntica, 2015.  
 
 
CISCAR, Salvador Linares; GARCÍA, Maria Victoria Sánchez. Fracciones: La relacion 
parte-todo. Madrid: Sintesis, 1988.  
 
 
CONSONI, Gilberto Balbela. Conversação on-line nos comentários de blogs: 
Organização e controle das conversas interações dialógicas no blog melhores do 
mundo. IN.: PRIMO, Alex (Org). Interações em rede. Porto Alegre: Sulina, 2013. 
 
 
COSTA, Marisa Vorraber (org). A escola tem futuro? Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  
  
 
D’AMBRÓSIO. Ubiratan. Educação Matemática: da Teoria à prática. 19 ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2010.  
 
 
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas: Editora Autores Associados, 2015.  
 
 
_________. Educação hoje: “Novas” tecnologias, pressões e oportunidades.  
São Paulo: Atlas, 2009. 
 
 
GOMES, Maria Laura Magalhães. História do ensino da Matemática: uma 
introdução. Belo Horizonte: CEAD-UFMG, 2012.   
 
 
HAYDT, R. C. C. Avaliação do processo ensino-aprendizagem. São Paulo: Ática, 
1998.  
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm


30 

 

 
LOPES, Antônio José. O que os Nossos Alunos Podem Estar Deixando de 
Aprender sobre Frações, quando Tentamos Ensinar Frações. Revista Bolema, Rio 
Claro. SP. Ano 21, nº 31, 2008, 0. 1 – 22.  
 
 
MACHADO, Nilson José. Matemática e realidade: das concepções às ações 
docentes. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2013.  
 
 
NACARATO, Adair Mendes; MENGALI, Brenda Leme da Silva; PASSOS, Cármen 
Lúcia Brancaglion. A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: 
Tecendo fios do ensinar e aprender. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.  
 
 
PONTE, João Pedro da; BROCARDO, Joana;  OLIVEIRA, Hélia. Investigações 
Matemáticas na Sala de Aula. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.  
 

 
REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 
25 ed. Petópolis: Vozes, 2014. 
 
 
RICKES, Janaina, SILVEIRA, Denise. Material concreto manuseável: um motivador 
para o ensino de frações. In.: FONSECA, Márcia Souza da et. Al (org). Matemáticas: 
educação e pesquisa. Pelotas: Ed. Da Universidade Federal de Pelotas, 2014.  
 
 
SADOVSKY, Patricia. O ensino de matemática hoje: Enfoques, sentidos e desafios. 
São Paulo: Ática, 2010.  

 
 
SOARES, Lino de Jesus. Sobre o ensino da Matemática. Pelotas: EDUCAT, 1998.  
 
 
TOLEDO, Marília; TOLEDO, Mauro. Teoria e prática de Matemática: como dois e 
dois. São Paulo: FTD, 2009.  
 
 
VYGOTSKY, L. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 
 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: Como ensinar. Porto Alegre: Artmed,  2010.  
 


