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Resumo 
 

 

Os números naturais e racionais nascem da necessidade de contar e medir. A 
concepção de frações surge através do povo egípcio na necessidade de divisão de 
terras próximas ao Nilo. Documentos normativos para a educação no Brasil falam 
sobre o ensino das frações, das diretrizes e metas e garantias de aprendizado de um 
indivíduo formado na educação básica. Como o ensino de frações se encontra 
presente nas primeiras turmas que compõem os Anos Finais do Ensino Fundamental, 
objetivamos compreender a mobilização de conhecimentos de frações por estudantes 
do 6º ano do Ensino Fundamental por meio de sequências didáticas, este trabalho 
trata de uma pesquisa empírica que utilizou a Teoria das Situações Didáticas de Guy 
Brousseau, onde o aluno é agente ativo no processo de aprendizagem enquanto o 
professor é apenas o mediador no decorrer deste processo  ao criar condições 
favoráveis para isto. A teoria se encontra dividida em fases adidática (o aluno como 
agente ativo) e didática (o professor como agente ativo). Para realização desta 
pesquisa, utilizamos da Engenharia Didática proposta por Michèle Artigue, teoria 
empregada em pesquisas com uma fase experimental relacionadas ao sistema 
didático formado pelas interações entre aluno, professor e saber. Esta teoria é 
composta por quatro fases: análises preliminares, concepção e análise a priori, 
experimentação, análise a posteriori e validação. A pesquisa ocorreu com alunos da 
rede pública de ensino da cidade de Humaitá-AM que se dispuseram a participar com 
autorização de seus responsáveis, nos proporcionando, durante a experimentação, 
protocolos para análise. Com tais protocolos pudemos os analisar e verificar alguns 
conhecimentos dos participantes formados no ambiente externo à escola, bem como 
os estudados no âmbito da sala de aula. Com isso, chegamos à conclusão de que o 
ensino de frações no Ensino Fundamental encontra-se precário, afinal, os 
participantes da pesquisa, ao serem submetidos às sequências didáticas na fase de 
experimentação, não demonstraram conhecer algo sobre frações, nem relacionando-
as de maneira proposital a um determinado contexto enquanto parte de algo inteiro 
ou natural de maneira explícita. 
 

Palavras-chave: Didática da Matemática. Engenharia Didática. Ensino de Frações. 
Números Fracionários. Teoria das Situações Didáticas. 
  



Resumen 
 

 

Los números naturales y racionales nacen de la necesidad de contar y medir. La 
concepción de las fracciones surge a través del pueblo egipcio en la necesidad de la 
división de tierras cerca del Nilo. Los documentos normativos para la educación en 
Brasil hablan sobre la enseñanza de fracciones, pautas y metas y garantías de 
aprendizaje de un individuo capacitado en educación básica. Como la enseñanza de 
las fracciones está presente en las primeras clases que conforman los últimos años 
de la escuela primaria, nuestro objetivo es comprender la movilización del 
conocimiento de las fracciones por parte de los alumnos de 6º grado de la escuela 
primaria a través de secuencias didácticas. Este artículo trata sobre una investigación 
empírica que usó la Teoría de las situaciones de enseñanza de Guy Brousseau, donde 
el estudiante es un agente activo en el proceso de aprendizaje, mientras que el 
profesor solo es el mediador en el curso de este proceso al crear condiciones 
favorables para esto. La teoría se divide en fases adidáticas (estudiante como agente 
activo) y didácticas (profesor como agente activo). Para llevar a cabo esta 
investigación, utilizamos la ingeniería didáctica propuesta por Michèle Artigue, teoría 
utilizada en la investigación con una fase experimental relacionada con el sistema 
didáctico formado por las interacciones entre el alumno, el maestro y el conocimiento. 
Esta teoría se compone de cuatro fases: análisis preliminar, concepción y análisis a 
priori, experimentación, análisis y validación a posteriori. La investigación se realizó 
con estudiantes de la escuela pública de la ciudad de Humaitá-AM, quienes estuvieron 
dispuestos a participar con la autorización de sus líderes, proporcionándonos, durante 
la experimentación, protocolos de análisis. Con estos protocolos pudimos analizarlos 
y verificar algunos conocimientos de los participantes capacitados en el entorno fuera 
de la escuela, así como de los estudiados en el aula. Con esto, concluimos que la 
enseñanza de fracciones en la escuela primaria es precaria, después de todo, los 
participantes de la investigación, cuando fueron sometidos a las secuencias didácticas 
en la fase de experimentación, no demostraron saber algo acerca de las fracciones, 
ni las relacionaron. forma intencional a un contexto dado como parte de algo entero o 
natural de una manera explícita. 
 

Palabras-clave: Didáctica de la matemática. Ingeniería Didáctica. Enseñanza de las 
fracciones. Números Fraccionarios. Teoría de las situaciones didácticas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Fatos históricos mostram que da necessidade de contar e de medir surgiu a 

ideia de número natural e de número racional, respectivamente. Bittar e Freitas (2005) 

enfatizam que 

ao estudar o problema da contagem trabalhamos com números naturais. Para 
estudar o problema da medida necessitamos das frações, pois medir nada 
mais é que comparar duas grandezas de mesma natureza, e nessa atividade 
surgem as frações (BITTAR; FREITAS, 2005, p. 160). 

 

O surgimento das frações é concebido ao povo egípcio ao enfrentar situações 

em que o conceito de número natural não conseguia resolver os problemas práticos 

da época, como por exemplo a medição de terras próximas ao Nilo (BOYER, 2012). 

Bom, fração não é algo fora de nossa realidade, afinal, são números racionais: 

uma parte de algo natural, ou inteiro. Entretanto, um aluno do Ensino Fundamental 

pode não possuir essa noção a partir de uma definição escrita num livro ou transcrita 

no quadro. Assim, é preciso entender o que dizem os documentos que legislam sobre 

a educação no Brasil. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998), 

um dos temas a ser trabalhado em matemática no Ensino Fundamental refere-se aos 

números racionais e às frações, em que um dos objetivos é reconhecer os números 

racionais no cotidiano e identificar frações equivalentes, pela observação de 

representações gráficas e de regularidades nas escritas numéricas, o que não difere 

em muito do que diz o atual documento, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2017). 

Os PCN (BRASIL, 1998) enfatizam também que o conceito de equivalência e 

os procedimentos para a obtenção de frações equivalentes são fundamentais para 

resolver problemas que envolvem a comparação de números racionais expressos sob 

a forma fracionária e efetuar cálculos com esses números. Quanto às operações da 

adição e da subtração envolvendo frações com denominadores diferentes, pode-se 

transformá-las em frações com o mesmo denominador aplicando as propriedades das 

frações equivalentes. 

Na BNCC (BRASIL, 2017) vemos um certo ensejo envolvendo os alunos do 

Ensino Fundamental no que diz respeito ao seu aprendizado ou domínio de conteúdo 

mediante determinadas situações em que possa dar real significado a este 
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conhecimento. Para isso, é necessário que o professor e o aluno vivam uma situação 

de ensino em sala, onde o aluno possa “adquirir” isto, e o professor o possa mediar. 

Todavia, como fazê-lo se o material didático que é apoio do professor e do aluno, 

consoante Bittar (2017), não der um suporte para o aprendizado discente? 

Quanto ao livro didático, não seria necessário que este traga algo motivador ao 

aluno na busca do conhecimento que ele oferece, bem como o professor utilize-o de 

maneira correta e seja realmente útil, trazendo real significado e conceitos corretos? 

Por isso, também vêm sendo objeto de estudo as abordagens metodológicas sobre 

os conceitos e significados de fração presentes nos livros didáticos aprovados pelo 

Plano Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD (SILVA; FREIRE; CANOVA, 

2016; SOUZA, 2013). 

Ainda, é preciso ver que é algo problemático o que se observa no ensino de 

frações no Ensino Fundamental, ou ao menos é o que parece, pois uma pesquisa do 

Programme for International Student Assessment – PISA, “demonstrou que dois em 

cada três estudantes de 15 anos no Brasil não sabem trabalhar operações 

matemáticas simples, tais como as frações.” (PISA, 2012 apud PEDROSA et al, 2016, 

p. 1-2). 

Ficam, então, alguns questionamentos: como os alunos são aprovados sem 

saber operar um problema de matemática? Afinal, é algo visto de forma recorrente ao 

longo das séries, bem como nos apresenta Pedrosa et al (2016). Seria uma resposta 

para isso o uso de novas metodologias? Mais ainda, como os professores ensinam 

matemática? 

Atualmente as pesquisas, no âmbito da Educação Matemática em relação ao 

objeto matemático “frações”, vêm abordando questões como essas, relacionadas às 

práticas didáticas, às percepções e aos conhecimentos explicitados por 

professores(as) que atuam no Ensino Fundamental (SILVA e SALES, 2016; SILVA 

JÚNIOR e SILVA, 2016; BRANDÃO e RIBEIRO, 2016). 

São muitas variáveis a serem cogitadas, e incógnitas que buscam ser 

respondidas, mas algo que ainda nos é motivo de dúvida é como um aluno aprende? 

Há diversos autores que definem isto, mas cada um da sua maneira. Outrora, como 

este aluno estuda matemática? Será que os alunos sabem e conhecem o que são 

frações? Pois vemos que o sistema escolar está aparentemente funcionando, mas e 

os alunos, como realmente estão em termos de aprendizado e conhecimento? Como 
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fazer o que a BNCC (BRASIL, 2017) vem normatizar para o ensino de matemática, 

em destaque ao ensino de frações no Ensino Fundamental? 

Com isso, ficam vários questionamentos ao vento que possam ser objeto de 

um futuro projeto de pesquisa, mas um em comum nos leva a esta pesquisa, sendo a 

questão norteadora desta pesquisa que pode ser assim descrita: Que conhecimentos 

de frações são mobilizados por alunos do 6º ano do Ensino Fundamental por meio de 

sequências didáticas1? 

A fim de responder este questionamento, objetivamos compreender a 

mobilização de conhecimentos de frações por meio de sequências didáticas. Sendo 

assim, temos algumas metas a serem alcançadas de acordo com o desenvolvimento 

do trabalho para chegarmos ao nosso objetivo, onde iremos: analisar estratégias e 

processos de resoluções utilizadas pelos alunos no desenvolvimento das sequências 

didáticas; e, compreender diferentes significados expressados pelos alunos na 

resolução das sequências didáticas envolvendo frações. 

  

                                            
1  Na elaboração das sequências didáticas estaremos pautados na Teoria das Situações Didáticas 

(BROUSSEAU, 1996, 2008). Para Brousseau (2008) uma situação didática nada mais seria do que 
as interações entre professor, aluno e saber, num determinado meio. 
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1 REFERENCIAIS TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

Este tópico compõe as teorias que fundamentam esta pesquisa para fins de 

sua execução. Aqui, descrevemos um pouco do que dizem cada uma delas, sendo o 

nosso referencial teórico, bem como o nosso referencial metodológico. Estes dois 

últimos são dados por duas teorias distintas, mas que, de certo modo, andam 

acompanhadas quando se diz respeito a uma pesquisa ou trabalho com uma fase de 

experimentação. 

 

 

1.1 A Teoria das Situações Didáticas 

 

 

Buscando respostas para nossa questão de pesquisa apresentamos elementos 

da Teoria das Situações Didáticas (TSD) que constitui o nosso referencial teórico. 

Essa teoria foi desenvolvida por Guy Brousseau (1996, 2008), a partir de estudos 

sobre o construtivismo originados na teoria de Piaget. 

No construtivismo de Piaget, “o conhecimento não nasce com o indivíduo e 

nem é dado pelo meio físico e social, porque ele é construído na interação das 

possíveis condições do sujeito e do ambiente” (CAMPOS, 2008, p. 41-42). 

Enquanto isso, a TSD “trata de formas de apresentação, a alunos, do conteúdo 

matemático, possibilitando melhor compreender o fenômeno da aprendizagem da 

Matemática” (FREITAS, 2012, p. 77). 

Sintetizando, é uma teoria onde o aluno se automotiva e envolve diretamente 

na busca do aprendizado sobre determinado conhecimento matemático. Vemos isso 

de forma mais clara quando Freitas (2012) nos fala que a TSD não só valoriza o 

envolvimento discente na construção do saber matemático, como também o trabalho 

docente ao criar condições favoráveis para que o aluno aprenda conteúdos 

matemáticos específicos. 

Nesse mesmo sentido, Campos (2008) nos diz que o papel do professor não 

se concentra na valorização de conteúdos e matérias a serem ensinados ao aluno, 

mas em fazer questionamentos ou elaborar situações-problema em que o aluno se 

interesse pelo estudo ao dar valor a estas atividades. 



18 

 

De acordo com Brousseau (2008, p. 19), “situação é o modelo de interação de 

um sujeito com um meio específico que determina um certo conhecimento, como o 

recurso de que o sujeito dispõe para alcançar ou conservar, nesse meio, um estado 

favorável”. 

Quando na ação do professor ao propor uma situação ou um problema que o 

envolva em um jogo com o sistema de interações do aluno e seu meio, e se, durante 

esse processo ficar caracterizado a finalidade de proporcionar a ele a aprendizagem 

de um conteúdo, temos uma situação didática (BROUSSEAU, 2008, p. 36). Isto fica 

mais claro quando observamos a Figura 1. 

Para isso, é preciso conhecer o conceito de meio, que é “onde ocorrem as 

interações do sujeito, é o sistema antagonista no qual ele age”. Neste meio se 

estimulam alterações ensejando a desestruturação do sistema didático e o surgimento 

de conflitos, contradições e possibilidades de aprendizagem de novos conhecimentos. 

As situações didáticas, num dado meio, são regidas por um contrato didático, “um 

conjunto de obrigações recíprocas, explícitas ou implícitas, envolvendo alunos, 

professores e um conteúdo em jogo2” (FREITAS, 2012, p. 79). 

 

 

Figura 1 - Triângulo das Situações Didáticas. 

 

Fonte: de autoria própria a partir de Brousseau (1996, 2008). 

                                            
2  Entende-se, neste caso, a palavra jogo como sinônimo ou referência a pauta, dando o sentido de um 

conteúdo em pauta, em questão. 



19 

 

O desafio está em criar condições para que o aluno construa um conhecimento 

que demorou muito tempo para ser construído. Se ele aceita a responsabilidade de 

resolver o desafio, como se fosse dele, e se obtiver êxito no seu trabalho, então inicia-

se o processo de aprendizagem. Para compreender as etapas entre a devolução do 

problema e a aprendizagem exitosa, faz-se necessário apresentar a noção de 

situação adidática. 

Brousseau (2008) descreve uma situação adidática como sendo uma situação 

preparada pelo professor que leve o aluno a uma transformação ou mudança 

significativa, na qual o discente aceita o problema como seu, atue com ele, fale, reflita 

e evolua. Ainda, defende que o conhecimento “adquirido” no decorrer desta situação 

adidática só será assim quando o estudante conseguir contextualizá-lo num meio fora 

do ambiente de ensino, além de ser de maneira intencional. 

Para o aluno vivenciar uma situação adidática é fundamental que ele passe 

pelo momento de devolução do problema. Para Freitas (2012, p. 85) “a devolução de 

uma situação consiste no conjunto de condições que permitem que o aluno se aproprie 

da situação”. 

No momento em que os alunos se apropriam do problema caracteriza-se a 

situação adidática, e passam a percorrer três tipos de situações que a compõem: 

situação adidática de ação, situação adidática de formulação e situação adidática de 

validação. 

Na situação adidática de ação, o aluno realiza ações mais experimentais sem 

se preocupar em explicar ou justificar sua resposta. 

Quando o aluno começa a utilizar alguns esquemas na tentativa de 

fundamentar sua resposta, constitui uma situação adidática de formulação. 

Na situação adidática de validação o aluno já utiliza esquemas de provas e 

utiliza o saber para essa finalidade. 

Ao término da fase adidática, “como a produção de conhecimentos, [...] é 

ampla, faz-se necessária uma fase de institucionalização do saber, que deve ser 

conduzida pelo professor” (FREITAS, 2012, p. 93). Nesse momento, saímos de um 

momento adidático e começamos a vivenciar uma fase didática, já que o controle do 

saber volta ao professor. Ele institucionaliza as novas regras e sistematiza o que os 

alunos já formularam. 



20 

 

1.2 A Engenharia Didática 

 

 

A Engenharia Didática (ED) descrita por Michèle Artigue (1996) é nosso 

referencial metodológico e nos orienta na elaboração, aplicação e análise da nossa 

sequência de atividades. 

A ED “se constituiu com a finalidade de analisar as situações didáticas objeto 

de estudo da Didática da Matemática” e “é empregada nas pesquisas que incluem 

uma parte experimental, desde a década de 80” (MACHADO, 2012, p. 233). 

A ED foi desenvolvida para analisar as situações didáticas, focando o sistema 

didático (aluno, professor, saber), em que incluem uma parte experimental utilizada 

para que o aluno tenha a possibilidade de apreender um conteúdo novo, ou 

simplesmente um elemento do mesmo. 

Artigue (1996, p. 196) caracteriza a ED “[…] por um esquema experimental 

baseado em ‘realizações didácticas3’, na sala de aula, isto é, na concepção, na 

realização, na observação e na análise de sequências de ensino”. 

Esse esquema experimental da Engenharia Didática é composto de quatro 

fases: análises preliminares, concepção e análise a priori, experimentação e, por fim, 

análise a posteriori e validação. 

A análise preliminar, busca identificar os problemas de ensino e aprendizagem 

do objeto de estudo presente na pesquisa, contendo as dimensões epistemológica, 

didática e cognitiva do assunto. 

Na segunda fase, concepção e análise a priori, o pesquisador escolhe um certo 

número de variáveis pertinentes para o problema estudado. Essas variáveis são 

chamadas de variáveis de comando. O objetivo da segunda fase, concepção e análise 

a priori da sequência didática, para Artigue (1996) é 

[...] determinar de que forma permitem as escolhas efectuadas4 controlar os 
comportamentos dos alunos e o sentido desses comportamentos. Para isso, 
funda-se em hipóteses; será a validação dessas hipóteses que estará, em 
princípio, indirectamente5 em jogo no confronto, operado na quarta fase, 
entre a análise a priori e a análise a posteriori (ARTIGUE, 1996, p. 205, grifo 
da autora). 

                                            
3  Mesmo que didáticas. Livro fonte escrito em Português de Portugal. 
4  Mesmo que efetuadas. Livro fonte escrito em Português de Portugal. 
5  Mesmo que indiretamente. Livro fonte escrito em Português de Portugal. 
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A terceira fase, experimentação, é caracterizada pela aplicação da sequência 

didática, ou seja, é a fase da realização da Engenharia Didática com os(as) alunos(as). 

Na última fase, da análise a posteriori e validação, é a confrontação dos dados 

colhidos na experimentação com as hipóteses levantadas na análise a priori, e faz-se 

a validação da ED. Em resumo, a ED pode ser ilustrada de acordo com a Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Ilustração das fases da Engenharia Didática. 

 

Fonte: de autoria própria a partir de Artigue (1996). 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Ao nos aportarmos na Engenharia Didática e sendo a mesma dividida em 

quatro fases descritas anteriormente. Logo, esta pesquisa se constituirá destas quatro 

fases que aqui descrevemos o que é feito em cada uma delas durante toda a pesquisa. 

Nas análises preliminares, realizamos uma investigação a fim de compreender 

como se deu o desenvolvimento histórico de números na forma de fração. Analisamos 

como essa temática vem sendo abordada nas pesquisas em Educação Matemática – 

com foco nas pesquisas realizadas com turmas do 5º e 6º anos do Ensino 

Fundamental – delimitadas pelo corte temporal de 2007 a 2017. 

Nesta fase, fazemos uso da análise de conteúdo de Bardin (2016) como 

instrumento orientativo ao nos voltarmos aos trabalhos encontrados nas edições do 

Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) compreendidas no período 

estipulado, onde se encontram os processos: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação dos resultados. 

Além disso, nos é necessário analisar e estudar o que os documentos 

normativos da educação básica nos propõem acerca do objeto de nosso estudo neste 

trabalho. Assim, a área de matemática para o Ensino Fundamental descrita na BNCC 

(BRASIL, 2017) (BRASIL, 2017) é essencial nesta fase da ED, com enfoque nas 

frações, já que os PCN (BRASIL, 1998) são apenas documentos orientativos. 

Na fase compreendida pela análise a priori, faz-se basicamente o que diz a ED. 

Com a escolha e preparação das sequências didáticas, são estimadas algumas 

variáveis de comando do que pode ocorrer durante a aplicação da atividade na fase 

seguinte. Tais sequências e variáveis são escolhidas de acordo com o que nos é dito 

na TSD, bem como os trabalhos analisados na fase anterior. 

Na fase de experimentação, aplicamos a sequência de atividades elaboradas 

a fim de obtermos os dados para a nossa pesquisa. Para isso, utilizamos como dados 

para a análise, os protocolos com as produções dos alunos e gravações de áudio das 

entrevistas, caso sejam necessárias. Realizamos quatro sessões com uma sequência 

didática em cada. 

Os participantes desta pesquisa são estudantes do 6º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Gilberto Mestrinho. Trabalhamos com quatro 
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discentes indicados pelo(a) professor(a) que manifestaram interesse em participar da 

pesquisa, além de autorizados por seus responsáveis. 

As sessões são realizadas em uma sala das dependências da referida escola 

para que o ambiente de aplicação seja fixo e não haja intervenções com sua alteração 

no decorrer da pesquisa com os alunos, visto que o meio tem a sua importância no 

decorrer desta fase. 

Na última fase, da análise a posteriori e da validação, analisamos os dados 

obtidos na fase da experimentação contidos nos protocolos com as produções dos 

alunos realizadas durante cada sessão. 

Por fim, no confronto dos resultados obtidos na análise a posteriori com as 

hipóteses levantadas na análise a priori e com sua compreensão daquilo que os 

alunos tentaram transmitir, realizamos a validação da Engenharia Didática. 
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3 ANÁLISES PRELIMINARES 

 

Neste processo, usamos como base de dados os anais do ENEM através do 

site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM6. Ao abrir as páginas 

do evento, focamos em trabalhos apresentados em comunicações orais/científicas. 

Buscamos trabalhos relacionados a frações, ainda mais quando atreladas ao ensino 

deste tópico da matemática. Logo, fizemos uma busca por trabalhos que contivessem 

as seguintes palavras: “fração(ões)”, “números racionais” ou “números decimais”. 

 

 

Figura 3 - Ilustração fluxográfica da base de dados. 

 

Fonte: de autoria própria 

 

 

Primeiramente, na décima segunda edição do evento, ocorrida em São Paulo-

SP (2016), foram encontrados 13 trabalhos. Na décima primeira edição, que ocorrera 

em Curitiba-PR (2013), foram encontrados 4 artigos. Na décima edição, em Salvador-

BA (2010), encontramos 18 trabalhos. Por fim, na nona edição, em 2007 na cidade de 

Belo Horizonte-MG, encontramos 4 pesquisas. 

                                            
6 http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/ 
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Como não há a possibilidade de leitura de todos estes trabalhos, além de que, 

todos os trabalhos não são relacionados a uma única área de pesquisa, houve a 

necessidade de sua delimitação conforme os Grupos de Trabalho – GT da SBEM, e 

também consoante a nossa proposta de trabalho. Sendo assim, segundo a SBEM, 

nosso trabalho enquadra-se no GT de número quatorze (GT - Nº 14), didática da 

matemática. 

Como nenhuma das duas edições do ENEM tinham suas divisões conforme os 

grupos de trabalho discriminados pela SBEM, foi necessário observar cada trabalho 

individualmente e classifica-los em categorias, de acordo com o GT – Nº 14, ou em 

um GT semelhante, como o GT - Nº 02: Educação Matemática nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, visto que tal pesquisa envolverá estudantes do 

6º ano do Ensino Fundamental. 

Ao fim deste processo de análise e classificação dos trabalhos, chegamos a 

um total de três (3) trabalhos na décima segunda edição, um (1) na décima primeira, 

dois (2) na décima e quatro (4) na nona edição do ENEM. Disso, se totalizam dez (10) 

artigos para esta revisão e análise. Isto fica mais visível através do seguinte gráfico. 

 

 

Gráfico 1 - Delimitação dos trabalhos encontrados no ENEM 

 

Fonte: de autoria própria. 
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3.1 Análise dos trabalhos do Encontro Nacional de Educação Matemática 

 

 

Dos trabalhos selecionados no X ENEM (2010), temos Sá et al (2010) intitulado 

“Adição e subtração de frações com calculadora virtual” e Moreira et al (2010) 

intitulado “Adição e subtração de frações com denominadores diferentes a partir de 

situações-problemas”, semelhantes entre si e que vêm tratar do ensino de frações 

desde o início e em séries distintas. Apesar disso, eles nos mostram que, com uma 

abordagem distinta da tradicional, trazendo algo a mais e que seja dinâmica, é 

possível se obter bons resultados onde os alunos realmente aprendam a operar 

frações. 

Embora Sá et al (2010) e Moreira et al (2010) tenham feito trabalhos distintos e 

obtido bons resultados, ambos tinham a mesma metodologia, mas isto não nos leva a 

crer que um mesmo método é único e infalível. Sempre haverá mais de uma forma de 

ensinar matemática, principalmente frações. Uma forma de vermos isso é olhando 

para o artigo de Lopes e Patricio (2013) com título “O uso de jogos no ensino de 

fração”, trabalho encontrado e obtido no XI ENEM (2013) em Curitiba-PR, onde os 

autores defendem a ludicidade no decorrer do processo de ensino. 

Dessa forma, Lopes e Patricio (2013), trouxe a sua experiência quanto ao uso 

de alguns jogos matemáticos atrelados ao conteúdo de frações com alunos do Ensino 

Fundamental. Eles observam que ao usar algo lúdico, além de reforçar o conteúdo 

estudado por eles, os leva a aprendê-lo, tirando-os do modelo por eles chamado de 

“barrinhas de chocolate”, ou sua associação apenas a este modelo de frações. 

Defende que é necessária a diversificação no modelo de ensino para que haja uma 

aprendizagem significativa em conjunto dessa contextualização que os mesmos 

trazem em seu trabalho. 

Seguindo esta linha, nos voltemos para a questão docente, onde a sua prática 

nos chama a atenção visto que, praticamente, é o que nos trazem Silva e Sales (2016), 

Brandão e Ribeiro (2016) e Silva Júnior e Silva (2016). Tais autores, de maneiras 

distintas, vêm tratar da postura do professor em sala de aula, bem como seu método 

de ensinar. Afinal, a metodologia do professor também pode ter influência na 

motivação do aluno pela busca do estudo e construção do conhecimento. 
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Silva e Sales (2016, p. 1) em seu trabalho “Prática Didática do Professor do 5º 

ano: um estudo sobre o ensino de adição de frações em uma escola municipal de 

Campo Grande, MS” nos traz o seguinte questionamento: “como um professor do 5º 

ano ensina a somar frações com denominadores diferentes?”; e busca responde-lo 

em seu texto. Daí pergunta-se: como nós ensinaríamos nossos alunos para que eles 

aprendam frações, bem como manipulá-las? Faz-se necessária a busca da resposta 

para tal questionamento, mesmo que haja mais de uma. 

Falando destes caminhos para o aluno obter um real aprendizado, devemos 

nos ater ao fato de termos algumas orientações oficiais contendo sugestões de como 

proceder ao ensinar ou lecionar determinado assunto em classe. Brandão e Ribeiro 

(2016) utilizam como base tais orientações conhecidas por PCN (BRASIL, 1998), de 

modo que vieram as comparar com o modo com o qual os professores de Campo 

Grande exerciam sua profissão. 

Com isso, tais autores verificaram um distanciamento no que é ensinado na 

escola pelo professor em relação ao que dizem tais parâmetros sobre o ensino de 

frações ou números racionais. Isso mostra que não utilizam da resolução de 

problemas como estratégia didática para que um real significado das operações 

abrangendo frações conforme os PCN (BRASIL, 1998). O que também nos apresenta 

o emprego da maneira tradicional presente em muitas escolas da rede pública. 

De maneira semelhante, Silva Júnior e Silva (2016) com “Percepções e 

Conhecimentos de Professores que Lecionam Matemática para os Anos Iniciais 

Acerca do Ensino das Frações” analisou as percepções e conhecimentos acerca de 

frações explicitados por duas professoras participantes de um processo de formação 

continuada. 

Eles nos apresentam o fato de que a forma delas de ensinar frações limitava-

se ao significado de operador, bem como sua visão de ensino da representação 

fracionária e número racional, que é baseado na realização de cálculos. Assim suas 

estratégias ficam basicamente ligadas a este tipo de procedimento, um processo 

tradicional que vemos disperso por muitas instituições de ensino. Logo, era preciso 

ampliar e dar novos horizontes às professoras quanto a elaboração de situações 

problema, de modo a fomentar o aprendizado discente e docente. 

Brandão e Ribeiro (2016), com “O estudo das Adições de Frações com 

denominadores diferentes através das representações gráficas” buscou conscientizar 
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e sensibilizar os docentes para que pensem em fração enquanto ser ou essência, isto 

é, o que compõe os conhecimentos acerca de frações, estando pautado numa 

questão filosófica da Fenomenologia Husserliana7. 

Por fim, nos voltemos para o IX ENEM (2007), com os 4 trabalhos que podemos 

agrupar dois a dois, sendo “Os Números Racionais na EJA: uma intervenção histórica 

e metodológica” de Silva (2007) e “Apropriação de significações do conceito de 

Números Racionais: um enfoque histórico-cultural” de Amorim e Damazio (2007) que 

trouxeram uma perspectiva da história da matemática e a formação do conhecimento, 

enquanto que Cavalcanti, Santos e Jófili (2007) com “Um olhar sobre alguns 

obstáculos que permeiam a aula de matemática: um exemplo com Frações” e 

“Operações com Frações x dificuldade na resolução de problemas” de Costa e Sá 

(2007) cujo foco foi a dificuldade do aprendizado de frações apresentado pelos alunos 

ao longo das séries. 

Com efeito, vemos que Costa e Sá (2007) é um trabalho semelhante ao 

apresentado por Sá et al. (2010) e Moreira et al. (2010), visto que são um conjunto de 

pesquisas desenvolvidas ao longo dos anos, assim como podemos observar e inferir 

no corpo dos trabalhos. Além disso, apresentam os mesmos procedimentos, sem 

esquecer de um coautor em comum, Sá. Logo, vemos que Sá vem trazer, ao longo 

dos anos em seus trabalhos, esse tópico referente a dificuldade dos alunos em operar 

frações, e sua proposta para mudar este quadro com seus resultados obtidos. 

Quando olhamos para o artigo de Cavalcanti, Santos e Jófili (2007), vimos uma 

discussão sobre alguns obstáculos na construção de conceitos matemáticos perante 

conhecimentos já adquiridos anteriormente em outros anos/séries, de modo que estes 

conhecimentos anteriores se mostram como um obstáculo nesse processo. Isso é 

melhor compreendido com um exemplo onde: dados dois números inteiros desiguais 

um maior que o outro, a relação de desigualdade é alterada quando trabalhamos o 

inverso desses inteiros, ou seja, 𝑎 < 𝑏, mas 
1

𝑎
>

1

𝑏
. 

Contudo, seus resultados mostram que há obstáculos que podem acompanhar 

o aluno durante anos da sua trajetória escolar e às vezes podem, ainda, ser 

                                            
7  Doutrina filosófica de rigor científico e encarregada de investigar como os objetos do conhecimento 

surgem na consciência do homem, independentemente de preconceitos ou julgamentos e se 
importando apenas com aquilo que se mostra a si mesmo a partir de si mesmo. (BRANDÃO; 
RIBEIRO, 2016). 
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encontrados nas concepções dos professores. Afinal, sua pesquisa foi realizada tanto 

com alunos, quanto professores, e tais professores apresentam as mesmas ou até 

mais dificuldades em comparação com alunos durante a realização da pesquisa. 

De uma maneira mais geral, Silva (2007) trouxe uma abordagem histórica, mas 

como uma intervenção metodológica, assim como o próprio título nos mostra. Ainda, 

abordou a dificuldade de compreensão de Números Racionais apresentada pelos 

alunos e se propôs a desenvolver um estudo que busca colaborar para tal 

compreensão, promovendo uma mudança no ensino da matemática dentro de uma 

dimensão histórica. 

Vendo seu trabalho, cremos ser uma metodologia em que analisa e aborda 

trabalhos de matemática de anos anteriores, bem como a própria construção do 

conhecimento matemático ao longo dos anos como proposta de ensino. Logo, crê que 

uma análise histórica do desenvolvimento do conceito facilita na compreensão dessas 

dificuldades e obstáculos enfrentados pelos alunos, e estabelece um diálogo entre o 

processo histórico e o que é ensinado em sala de aula. 

Por conseguinte, Amorim e Damazio (2007) fizeram uma leitura das múltiplas 

relações do processo de formação do conceito de Números Racionais, em situação 

escolar. Tem como pressuposto, as noções de que o essencial sobre os conceitos de 

frações não é abordado, o que impede que os alunos “se apropriem” desse 

conhecimento. 

Sua pesquisa é realizada com estudantes da 5ª série8 do Ensino Fundamental 

onde evidencia como resultado um processo de ensino no qual o conceito é tratado 

de forma abstrata e é relacionado ao concreto. No entanto, sua pesquisa realizou-se 

de maneira contrária, iniciando com algo concreto e levando ao abstrato. Desse modo, 

buscou se aproximar do que orientam documentos oficiais que pautam e legislam 

sobre o ensino de frações. 

 

  

                                            
8   No contexto em que a pesquisa foi realizada, utilizava-se esta notação, mas é o mesmo que se referir 

ou dizer 6º ano. 
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3.2 Análise da Base Nacional Comum Curricular 

 

 

O documento que normatiza a Educação no Brasil é a BNCC (BRASIL, 2017) 

apresentada e homologada após amplos debates, buscando corresponder às 

demandas do estudante contemporâneo o preparando para o que está por vir em sua 

jornada, foi alvo desta análise no que diz respeito aos Anos Finais do Ensino 

Fundamental. 

Inicialmente, para o ensino de matemática no Ensino Fundamental, a BNCC 

(BRASIL, 2017) vem nos apresentar de maneira geral como deve ser o ensino de 

matemática, apresenta também a estrutura curricular e os processos que auxiliam o 

aluno na construção do conhecimento por meio de pensamentos e raciocínios lógicos 

chamado de jogo intelectual da matemática, podendo ser prazeroso e motivador. 

A BNCC (BRASIL, 2017) caracteriza a matemática dando destaque tanto às 

suas diversas aplicações na sociedade atual, como também ao seu papel heurístico9 

em experimentações durante o processo de aprendizagem e a sua não restrição a 

quantificação de fenômenos determinísticos. Também apresenta o que o deve ser 

ensinado ao aluno ou o que ele deveria ter domínio ao ter percorrido as séries do 

Ensino Fundamental, onde possam contextualizá-las através de algumas conjecturas 

com o seu meio social, com a sua realidade cotidiana. 

Assim, um compromisso com o letramento matemático10 deve ser feito, em que 

o aluno reconheça que o conhecimento matemático é útil e necessário para a 

compreensão do mundo, não só na própria matemática, mas também nas diversas 

áreas em que é empregada e ajudam a descrever fenômenos. Logo, é preciso uma 

estrutura e divisão dos conteúdos da matemática, que por sua vez, encontra-se 

dividida em cinco unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e 

medidas, além de Probabilidade e estatística. 

É destacável que cada uma destas unidades pode ter um grau enfático maior 

ou menor conforme a série do Ensino Fundamental, e que estas podem se entrelaçar 

ou complementar. Afinal, é visto na Psicologia que o grau de maturação de uma 

                                            
9  Processos cognitivos empregados na tomada de decisões não racionais, isto é, que ignoram parte 

da informação com o objetivo de facilitar a tomada de decisão. 
10 capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de 

contextos. (PISA, 2012 apud BRASIL, 2017). 
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criança ou adolescente é fator importante na sua aprendizagem de determinado 

tópico, além de sua prontidão para “receber” ou “adquirir” tais informações. 

Assim, fica mais compreensível a estruturação, divisão e subdivisão presente 

na BNCC (BRASIL, 2017) conforme os anos iniciais ou finais do Ensino Fundamental, 

além do quão enfaticamente devem ser abordadas. E, ao nos voltarmos para o objeto 

de estudo deste trabalho, vê-se que não há um distanciamento significativo do que já 

se observara-se nos PCN (BRASIL, 1998). 

Concomitantemente aos PCN (BRASIL, 1998), a BNCC (BRASIL, 2017) nos 

apresenta que o ensino de frações já deve ser dado nos anos iniciais e 

complementado nos anos finais do Ensino Fundamental. É notável nos 5º e 6º anos a 

presença das frações no currículo escolar, mesmo tendo sua ideia apresentada antes 

e continuada após estas séries, sem contar a maneira com a qual se propõe ser 

trabalhado o seu ensino à medida que as séries vão aumentando ou ascendendo. 

Logo, podemos afirmar que há essa preocupação na BNCC (BRASIL, 2017) 

para o Ensino Fundamental no que se refere a matemática, e dando destaque ao 

ensino de frações, tanto em como ele está presente nas salas de aula, quanto de 

forma a orientar os professores, para que o aluno possa se sentir mais a vontade em 

aprender. Nisso, vê-se o cuidado para com a base, referindo-se ao período 

compreendido pelo Ensino Fundamental.  
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4 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

Para a terceira fase da Engenharia Didática ocorrer, ou seja, a experimentação, 

são necessárias as sequências didáticas que serão aplicadas durante ela. 

Não obstante, precisa-se das análises a priori de cada sequência didática para 

que, na fase seguinte, “detenha-se” o controle e autonomia das possíveis situações 

que possam ocorrer durante a experimentação. 

Nesse sentido, destacamos a seguir o que é proposto em cada sequência 

didática, bem como sua respectiva análise a priori e uma discussão sobre das análises 

a posteriori. 

Cada atividade, das sequências didáticas, irá tratar de uma situação 

envolvendo o uso de frações, qualquer que seja sua natureza. As sequências 

didáticas foram pensadas e desenvolvidas em consonância com a BNCC (BRASIL, 

2017) (BRASIL, 2017), as Teorias da Didática da Matemática (TSD e ED) e os 

trabalhos aqui revisados. 

 

 

4.1 Primeira Sessão 

 

 

Na atividade proposta nessa sessão há o uso do Tangram11: “o quebra-cabeça 

consiste de sete peças, chamadas tans. Cada peça é um polígono [...]. Há cinco 

triângulos de três tamanhos diferentes, um quadrado e um paralelogramo. ” 

(ZASLAVSKY, 2000, p. 114). 

A atividade foi pensada no intuito de que os participantes trabalhem com o 

Tangram (Figura 4) e alguns conceitos fracionários nele presentes. 

 

  

                                            
11  Quebra-cabeça chinês. (ZASLAVSKY, 2000). 
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4.1.1 Experimentação 

 

 

Esta sessão teve sua realização no dia 10 de junho de 2019 nas dependências 

do Laboratório de Informática da Escola Estatual Gilberto Mestrinho, tendo o seu início 

às 14h com três participantes: A TURMA DA MONICA, YCARO e KAIO. Nela, os 

alunos desempenharam atividades relacionadas a ideia de fração num contexto 

geométrico e escolheram seus nomes fictícios para os demais encontros. 

 

 

4.1.1 Análises a priori 

 

 

A atividade proposta foi a seguinte: 

Considerando a Figura 4 abaixo, respondam os seguintes questionamentos: 

1. Qual a razão apresentada por cada triângulo pequeno em relação às 

demais peças do Tangram? Em outros termos, quantos triângulos 

pequenos cabem em cada uma das demais peças do Tangram? 

2. Qual a razão entre cada peça do Tangram com ele próprio? 

 

Figura 4 - Ilustração de um Tangram. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Com isso, os participantes podem relacionar tanto as peças entre si, como 

também com o Tangram em sua totalidade a fim de responder os questionamentos 

acima. 

No que foi proposto aos alunos, pode existir mais de uma maneira de resolver 

e chegar a diferentes resultados. Não tendo como listar todas as possibilidades, 

iremos apresentar algumas estratégias (𝐸𝑛) para a realização desta atividade. 

Para responder o primeiro questionamento os alunos podem utilizar as 

seguintes estratégias: 

 𝐸1: Preencher o triângulo médio com triângulos pequenos e verificar que 

são necessários dois triângulos pequenos para preenchê-lo. A partir dessa 

verificação o aluno pode concluir que o triângulo pequeno equivale à metade 

do triângulo médio; 

 𝐸2: Preencher o paralelogramo com triângulos pequenos e verificar que 

cabem dois triângulos pequenos para preenchê-lo. A partir dessa 

verificação o aluno pode concluir que o triângulo pequeno equivale à metade 

do paralelogramo; 

 𝐸3: Preencher o quadrado com triângulos pequenos e verificar que precisam 

de dois triângulos pequenos para preenchê-lo. A partir dessa verificação o 

aluno pode concluir que o triângulo pequeno equivale à metade do 

quadrado; 

 𝐸4: Preencher um triângulo grande com um triângulo médio mais dois 

triângulos pequenos e verificar que cabem quatro triângulos pequenos, já 

que na estratégia 𝐸1 concluem que são necessários dois triângulos 

pequenos para preencher o triângulo médio. A partir dessa verificação o 

aluno pode concluir que o triângulo pequeno equivale a quarta parte do 

triângulo grande; 

 𝐸5: Preencher um triângulo grande com o paralelogramo em conjunto com 

os dois triângulos pequenos e verificar que cabem quatro triângulos 

pequenos, visto que na estratégia 𝐸2 concluem que são necessários dois 

triângulos pequenos para preencher o paralelogramo. A partir dessa 

verificação o aluno pode concluir que o triângulo pequeno equivale a quarta 

parte do triângulo grande; 
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 𝐸6: Preencher um triângulo grande com o quadrado em conjunto com os 

dois triângulos pequenos e verificar que cabem quatro triângulos pequenos, 

pois na estratégia 𝐸3 concluem que são necessários dois triângulos 

pequenos para preencher o quadrado. A partir dessa verificação o aluno 

pode concluir que o triângulo pequeno equivale à quarta parte do triângulo 

grande; 

 𝐸7: Preencher a metade do triângulo grande com os dois triângulos 

pequenos e verificar que são necessários mais dois triângulos pequenos 

para preenchê-lo. A partir dessa informação os alunos podem concluir que 

são necessários quatro triângulos pequenos para cobrir totalmente o 

triângulo grande, ou seja, o triângulo pequeno equivale a quarta parte do 

triângulo grande; 

Para responder o segundo questionamento os alunos podem mobilizar as 

seguintes estratégias: 

 𝐸8: Os alunos podem observar que os dois triângulos grandes preenchem a 

metade do Tangram e a partir daí inferir que serão necessários mais dois 

triângulos grandes para preencher totalmente o Tangram, ou seja, 

necessitam de quatro triângulos grandes. Com essas informações os alunos 

podem deduzir que o triângulo grande equivale à quarta parte do Tangram; 

 𝐸9: Os alunos podem usar o triângulo médio como referência e com isso 

verificar que são necessários dois triângulos médios para preencher um 

triângulo grande. Como na estratégia 𝐸8 eles deduzem que são necessários 

quatro triângulos grandes para preencher totalmente o Tangram, logo os 

alunos podem concluir que precisam de oito triângulos médios para cobrir o 

Tangram. Com isso, podem inferir que o triângulo médio equivale à oitava 

parte do Tangram; 

 𝐸10: Os alunos podem usar o triângulo pequeno como referência e a partir 

daí preencher o triângulo médio verificando que são necessários dois 

triângulos pequenos para cobri-lo totalmente. Como na estratégia 𝐸9 

verificam que são necessários oito triângulos médios para cobrir totalmente 

o Tangram, os alunos podem deduzir que precisam de dezesseis triângulos 

pequenos, ou seja, o triângulo pequeno equivale à décima sexta parte do 

Tangram; 
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 𝐸11: Os alunos podem usar o quadrado como referência e como são 

necessários dois triângulos pequenos para preencher o quadrado, eles 

podem deduzir a partir da estratégia 𝐸10 que precisam de um quadrado para 

preencher o triângulo médio. Como na estratégia 𝐸9 verificam que são 

necessários oito triângulos médios para cobrir totalmente o Tangram, os 

alunos podem deduzir que precisam de oito quadrados, ou seja, o quadrado 

equivale a oitava parte do Tangram; 

 𝐸12: Os alunos podem usar o paralelogramo como referência e como são 

necessários dois triângulos pequenos para preenchê-lo, eles podem deduzir 

a partir da estratégia 𝐸10 que precisam de um paralelogramo para preencher 

o triângulo médio. Como na estratégia 𝐸9 verificam que são necessários oito 

triângulos médios para cobrir totalmente o Tangram, os alunos podem 

deduzir que precisam de oito paralelogramos, ou seja, o paralelogramo 

equivale à oitava parte do Tangram; 

Os alunos podem também relacionar o quadrado, o paralelogramo e os 

triângulos pequenos com o triângulo grande chegando nas mesmas conclusões das 

estratégias 𝐸11 e 𝐸12. 

 

 

4.1.2 Análises a posteriori 

 

 

Ao apresentar as atividades aos participantes, observamos uma dificuldade 

inicial de compreensão do que lhes é proposto, mas que em pouco tempo começam 

a desenvolver as atividades e produzindo suas próprias estratégias de resolver o que 

era proposto. Assim, fica caracterizada a devolução do problema na ação dos 

participantes em tentar resolvê-lo. 

YCARO começa a resolução relacionando uma cor para cada peça do Tangram 

conforme a figura abaixo. No seu protocolo de resolução ele relaciona as peças do 

Tangram com as cores das peças do Tangram que recebe, sendo o mesmo feito por 

A TURMA DA MONICA. 
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Figura 4 - Relação entre as peças do Tangram feita por YCARO na atividade 1. 

 

Fonte: produção dos participantes. 

 

Em seguida, descreve uma estratégia que se aproxima das estratégias 𝐸4, 𝐸5, 

𝐸6 e 𝐸7 ao citar que montou as peças de tal maneira que uma pudesse se encaixar 

em cima de outra. 

 

Figura 5 – Parte do protocolo de YCARO na atividade 1. 

 

Fonte: produção dos participantes. 

 

Nesse sentido, ele apresenta uma solução para completar o triângulo grande, 

no entanto representa de uma maneira que não é permitida no Tangram, conforme 

podemos verificar no item b da figura abaixo. 



38 

 

Figura 6 - Ilustração de uma estratégia mobilizada por YCARO na atividade 1. 

a b c 

Fonte: do autor, conforme produções dos participantes. 

 

Percebemos que o aluno YCARO utilizou as figuras corretas para preencher o 

triângulo grande mas fez a sobreposição de uma maneira que não é permitida no 

Tangram. Com relação as outras peças (triângulo médio, quadrado e paralelogramo) 

o aluno YCARO mobilizou apenas uma parte das estratégias 𝐸1, 𝐸2 e 𝐸3faltando 

somente expressar a razão que o triângulo pequeno apresenta em relação as demais 

peças do Tangram. 

 

Figura 7 - Parte do protocolo de YCARO na atividade 1. 

 

Fonte: produções dos participantes. 

 

Nesse sentido, inferimos que o conceito de fração foi mobilizado de uma 

maneira intuitiva já que o simples fato de usar as figuras sobrepondo umas às outras 

pode ser considerado uma noção inicial de fração. 

A aluna A TURMA DA MONICA, inicialmente, assim como YCARO relacionou 

cada peça do Tangram com uma cor. 
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Figura 8 - Relação entre as peças do Tangram feita por A TURMA DA MONICA na atividade 1. 

 

Fonte: produções dos participantes. 

 

Em seguida buscou sobrepor as peças de acordo com as estratégias 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3 

e 𝐸7, não necessariamente nesta mesma ordem, mas partindo de 𝐸1 e, antes disso, 

percorrendo as estratégias 𝐸4, 𝐸5 e 𝐸6. 

 

Figura 9 - Protocolos expressos por A TURMA DA MONICA na atividade 1. 

 
 

a b 

Fonte: produções dos participantes. 

 

No entanto, a aluna A TURMA DA MONICA também não expressou a razão que 

o triângulo pequeno representa em relação as demais peças do Tangram. 

Se fôssemos comparar as estratégias de YCARO com as da A TURMA DA 

MONICA, verificaríamos que ambos deduziram, de certa forma, a mesma maneira 
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para resolver o problema, a diferença encontra-se em como cada um associou a ideia 

de sobreposição dos tans entre si, dos menores sobre os maiores. 

Enquanto isso, YCARO segue a mesma linha de raciocínio para as demais 

peças que não são o triângulo grande, a saber que utiliza das mesmas estratégias 

que A TURMA DA MONICA a divergirem entre si para o triângulo grande. 

Já o aluno KAIO, que para responder aos questionamentos, identifica as peças 

do Tangram e considera que alguns tans são iguais em formato e tamanho, deduzindo 

os tamanhos em valores inteiros a partir da visualização destes em conjunto de seu 

lápis que usa como instrumento indireto de medida. 

 

Figura 10 - Protocolos expressos por KAIO na atividade 1. 

  

a b 

Fonte: produções dos participantes. 

 

Em seguida, identifica cada peça a partir de seu formado e tamanho com base 

em seus conhecimentos prévios de geometria e, com isso deduz tanto pela 

sobreposição das peças, quanto pela medida de cada um. Com isto, podemos dizer 

que ele percorre algo que se assemelha a estratégia 𝐸7 para o triângulo grande e 

percorrendo 𝐸1, 𝐸2 e 𝐸3. 

Contudo, ele apresenta mais dois processos, donde deduz visualmente 

quantos triângulos médios caberiam num triângulo grande, e afirma que caberiam 

dois, mas não se atentou ao fato de que dois triângulos pequenos caberiam num 

triângulo médio, além de deduzir que três triângulos pequenos caberiam no triângulo 

grande, mesmo com sobras. 
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Para o outro problema proposto, cada participante apresenta uma resposta 

diferente. KAIO responde, a partir da verificação de quais peças são maiores ou 

menores do que o Tangram, afirmando que “nenhuma é maior porque são peças que 

formam ele (o Tangram)”, enquanto que YCARO responde que “Todas elas (as peças) 

se encaixam quando montadas de maneira certa”, e A TURMA DA MONICA diz: 

“Porque cada um tem a sua cor e o seu tamanho” 

Fica visível que cada um teve o seu entendimento sobre o problema, já que 

KAIO explicita uma ideia básica de fração enquanto parte de algo assim como 

YCARO, mas cada um à sua maneira, enquanto que A TURMA DA MONICA expressa 

a sua resposta em termos de explicação de algo, mostrando que entendeu, no 

problema, a palavra razão enquanto motivo de algo ao invés da ideia de fração. 

Mesmo assim, nenhuma das respostas recebidas para este problema se 

assemelha ao que se estipulara nas estratégias. Somente o que podemos explicitar é 

o fato de KAIO deduzir o tamanho de cada uma das peças em termos numéricos na 

sua noção de medidas utilizando do seu lápis para chegar em algumas respostas do 

problema anterior. 

 

 

4.1.3 Algumas considerações sobre a atividade 

 

 

Com o início da resolução da atividade por parte dos participantes, observamos 

a execução do contrato didático, além da devolução do problema com o início da fase 

adidática de ação, onde os alunos, a partir de suas deduções individuais, buscam 

resolver a atividade. 

Dessas produções, surgem as suas resoluções, em que cada um, A TURMA 

DA MONICA, YCARO e KAIO, apresentam suas estratégias expondo um pouco do 

que estes fizeram, visto que tentam justificar a sua resposta. O que caracteriza a fase 

de formulação em conjunto da fase adidática de validação de suas respostas. 

Se verifica durante a experimentação que algumas das estratégias utilizadas 

pelos participantes se aproximam das estratégias previstas nas análises a priori. 

Com isto, há a elucidação das diferentes maneiras de se resolver um mesmo 

problema, o que leva em consideração a heurística da matemática para com os 
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participantes mostrando que estes não relacionam imediatamente os resultados por 

eles encontrados com o que seria a formalidade da matemática. 

Logo, a Institucionalização é necessária, sendo precedida pela fase didática em 

que eram feitos apontamentos aos participantes para que os mesmos, por suas 

próprias conclusões, chegassem uma resposta e fundamentação na exposição de 

suas ideias, evitando dar a resposta do problema nestes apontamentos dados de 

questionamentos. 

Dessa forma, surgem algumas das justificativas e respostas dadas nas 

produções dos participantes e finalizando ao apresentar aos alunos o conceito 

abordado durante aquela atividade proposta a eles. 

 

 

4.2 Segunda Sessão 

 

 

Nesta sessão, propomos com uma atividade em que os participantes possam 

trabalhar com as operações de adição e subtração de frações com mesmo 

denominador e com denominadores diferentes, com simplificação de frações e com 

frações equivalentes. 

 

 

4.2.1 Experimentação 

 

 

Esta sessão teve sua realização no dia 17 de junho de 2019 nas dependências 

do Laboratório de Informática da Escola Estatual Gilberto Mestrinho, tendo o seu início 

às 14h com dois participantes: A TURMA DA MONICA e YCARO. Nela, estão 

elencados conceitos relacionados às operações com frações. 

 

  



43 

 

4.2.2 Análises a priori 

 

 

Segue abaixo a atividade proposta aos participantes em conjunto das Figuras 

11 e 12, apresentando as frações e operações matemáticas. 

 

Considerando as Figura 11 e 12 abaixo, respondam os seguintes 

questionamentos: 

1. Como poderiam ser combinadas as seguintes frações de modo que, duas 

ou mais destas agrupadas, resultem em uma terceira do mesmo 

conjunto? 

 

Figura 11 - Cartas com Frações em sua face. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 12 - Cartas com Operações em sua face. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

A atividade proposta apresenta mais de uma possibilidade de combinação das 

cartas. Destacamos também que nem sempre há apenas uma combinação para a 

mesma carta, esse fato vai depender da maneira que o aluno relaciona ela com as 

demais cartas do conjunto. 

Para cada combinação, o aluno precisa associar uma ou mais cartas contendo 

as frações com as cartas que contém os símbolos das operações de adição e 

subtração. 

Sendo assim, apresentamos algumas estratégias que podem ser deduzidas 

pelos participantes no decorrer da atividade. 

 𝐸1: Escolher as cartas contendo as frações 
1

2
 e 

1

3
 e a carta contendo a 

operação de adição + e realizar a seguinte operação 
1

2
+

1

3
=

2

5
. Como 

existem outras possibilidades de combinações, seguindo esse mesmo 

critério, iremos generalizar essa estratégia para 
𝑎

𝑏
+

𝑐

𝑑
=

𝑎+𝑐

𝑏+𝑑
; 

 𝐸2: Escolher as cartas contendo as frações 
1

2
 e 

1

3
 e a carta contendo a 

operação de adição + e realizar a seguinte operação 
1

2
+

1

3
=

5

6
. Como 



45 

 

existem outras possibilidades de combinações, seguindo esse mesmo 

critério, iremos generalizar essa estratégia para 
𝑎

𝑏
+

𝑐

𝑑
=

𝑎𝑑+𝑏𝑐

𝑏𝑑
; 

 𝐸3: Escolher as cartas contendo as frações 
5

4
 e 

1

4
 e a carta contendo a 

operação de adição + e realizar a seguinte operação 
5

4
+

1

4
=

6

8
 e verificar a 

equivalência entre 
6

8
 e 

3

4
. Como existem outras possibilidades de 

combinações, sendo generalizada assim como na 𝐸1; 

 𝐸4: Escolher as cartas contendo as frações 
2

5
 e 

1

3
 e a carta contendo a 

operação de adição − e realizar a seguinte operação 
2

5
−

1

3
=

1

2
. Como 

existem outras possibilidades de combinações, seguindo esse mesmo 

critério, iremos generalizar essa estratégia para 
𝑎

𝑏
−

𝑐

𝑑
=

𝑎−𝑐

𝑏−𝑑
; 

 𝐸5: Escolher as cartas contendo as frações 
5

6
 e 

1

3
 e a carta contendo a 

operação de adição − e realizar a seguinte operação 
5

6
−

1

3
=

1

2
. Como 

existem outras possibilidades de combinações, seguindo esse mesmo 

critério, iremos generalizar essa estratégia para 
𝑎

𝑏
−

𝑐

𝑑
=

𝑎𝑑−𝑏𝑐

𝑏𝑑
; 

 𝐸6: Escolher as cartas contendo as frações 
5

4
 e 

3

4
 e a carta contendo a 

operação de adição − e realizar a seguinte operação 
5

4
−

3

4
=

1

4
. Como 

existem outras possibilidades de combinações, seguindo esse mesmo 

critério, iremos generalizar essa estratégia para 
𝑎

𝑏
−

𝑐

𝑏
=

𝑎−𝑐

𝑏
; 

 

 

4.2.3 Análises a posteriori 

 

 

Durante a experimentação, o aluno YCARO apresentou duas combinações 

mobilizando a estratégia 𝐸1, conforme figura abaixo. 
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Figura 13 - Protocolos expressos por YCARO na atividade 2. 

  

a b 

Fonte: produções dos participantes. 

 

Ao mobilizar essa estratégia, o aluno YCARO comete um erro sistemático, ao 

somar numerador com numerador e denominador com denominador. Inferimos que o 

participante não possui, ainda, estruturas mentais para resolver a atividade. 

Mas o fato interessante na resolução de YCARO foi que em uma das 

combinações ele escreveu que o resultado não estava nas cartas apresentadas, 

porém a fração 
6

8
, o resultado da outra combinação apresentada por ele, também não 

consta nas cartas. Podemos, então, deduzir que ele mobilizou conhecimentos em 

frações equivalentes e simplificação de frações. No entanto, não foi possível verificar 

com YCARO tal dedução. 

Já a terceira combinação apresentada por YCARO não consta nas nossas 

análises a priori. Ele apresenta uma estratégia cometendo novamente um equívoco 

sistemático, nesse caso ele somou o numerador da primeira fração com o 

denominador da segunda e o denominador da primeira com o numerador da segunda. 

Podemos observar tal estratégia observando a indicação das setas na figura abaixo. 

 

Figura 14 - Protocolo expresso por YCARO na atividade 2. 

 

Fonte: produções dos participantes. 
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A aluna A TURMA DA MONICA apresentou três combinações, mobilizando as 

estratégias 𝐸1, 𝐸3e 𝐸4. Em duas combinações o resultado encontrado não constava 

nas cartas apresentadas a ela, no entanto a aluna não percebeu tal fato.  Assim como 

YCARO, ela também comete um erro sistemático, conforme podemos observar na 

figura abaixo. 

 

Figura 15 - Protocolos expressos por A TURMA DA MONICA na atividade 2. 

  

a b 

Fonte: produções dos participantes. 

 

O que difere a estratégia 𝐸4, mobilizada pela aluna na terceira combinação, das 

estratégias 𝐸1e 𝐸3e o fato da fração 
3

9
 ser equivalente a fração 

1

3
. No entanto, ao 

mobilizar essa estratégia, mesmo o resultado pertencendo às cartas apresentadas, a 

aluna A TURMA DO MONICA novamente comente o mesmo erro das outras duas 

combinações. 

 

Figura 16 - Protocolo expresso por A TURMA DA MONICA na atividade 2. 

 

Fonte: produções dos participantes. 

 

Como ambos não justificaram de fato como chegaram em tal resultado, 

acreditamos que os mesmos estavam apenas combinando cartas na tentativa de 

encontrar uma que estava no conjunto, de modo que, realizaram as operações como 

se tivesse trabalhando com o conjunto dos números inteiros. 
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De fato, isto torna-se mais visível quando observamos as produções de A 

TURMA DA MONICA nesta sessão e encontramos a marcação do lápis sobre o papel 

no que seria uma tentativa inicial de resolução do problema, somando os números 

inteiros individualmente, ao invés de fração a fração. 

Nesse sentido, as produções de YCARO nos mostra que ele tentava de alguma 

maneira acertar o resultado. Afinal, ele tenta formalizar a sua resposta ao utilizar 

algumas setas sobre as frações como comumente se faz mentalmente para relacionar 

os números inteiros nas frações, quando possuem denominadores distintos. 

 

 

4.2.4 Algumas considerações sobre a atividade 

 

 

A devolução da atividade ocorreu em comunhão do contrato didático quando 

os participantes se colocam a postos para resolver a atividade conforme a situação 

adidática de ação, sendo sucedida pelas situações adidáticas de formulação e 

validação quando A TURMA DA MONICA e YCARO buscam descrever e fundamentar 

a partir de esquemas ou ideias o que realizaram na atividade e como o fizeram tais 

processos. 

Mesmo que as respostas não estejam com o teor matemático que conhecemos, 

elas apresentam ideias que levam ao conceito matemático, fazendo-se necessário o 

prosseguimento com a fase didática, no que diz respeito a Institucionalização. 

A partir da fase didática, explicitamos algumas ideias e/ou suposições por 

questionamentos aos participantes, de modo que relacionassem o que fizeram na 

atividade com aquilo que já estudaram anteriormente em sala de aula, chegando na 

dedução de uma justificativa para suas respostas. 

Por fim, a Institucionalização, fase em que é apresentado aos alunos o conceito 

matemático que foi tratado no decorrer da experimentação da atividade que lhes foi 

proposta, visando mobilizar o que já haviam estudado sobre as operações com 

frações. 
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4.3 Terceira Sessão 

 

 

Na atividade proposta nessa sessão há o uso de uma atividade 

problematizando alguns conceitos de frações em um dado contexto. Ela consiste em 

relacionar os conceitos de frações com figuras geométricas de formato irregular. Para 

ela, nos baseamos em episódios de desenhos infantis que tratam de problemas que 

são solucionados com uso da matemática e raciocínio lógico. 

 

 

4.3.1 Experimentação 

 

 

Esta sessão teve sua realização no dia 18 de junho de 2019 nas dependências 

do Laboratório de Informática da Escola Estatual Gilberto Mestrinho, tendo o seu início 

às 14h com dois participantes: A TURMA DA MONICA e YCARO. 

 

 

4.3.2 Análises a priori 

 

 

Abaixo, segue a atividade proposta aos alunos: 

 

Considerando a Figura 17 abaixo, responder o problema: 

1. Numa terra distante de tudo entre florestas e pastagens, há uma pequena 

vila chamada Pedra Preta. Nela, estão sendo distribuídos os últimos lotes de 

terra disponíveis para as pessoas. A distribuição se dará por ordem de 

chegada no terreno. Aquele que chegar primeiro no lote poderá escolher 

tanto o local quanto o tamanho do terreno, obedecendo a condição deste não 

ser maior do que o terreno da juíza Beatriz. 

Alberto foi a primeira pessoa a chegar neste lote sendo assim, escolheu o 

seu terreno. Porém ele foi preso, pois olhando para o terreno, crê-se que ela 

descumpriu a condição estipulada. 
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A partir disso, alguns jovens foram convocados a intervir na situação para 

que nos digam qual dos terrenos é maior: o do morador Alberto ou o da juíza 

Beatriz. Considere que o terreno a) seja do morador Alberto, e o b) seja o 

terreno da juíza Beatriz. Nessas condições, Alberto é culpado ou inocente? 

 

Figura 17 - Ilustração dos terrenos de Alberto (a) e de Beatriz (b). 

 

Fonte: do autor. 

 

 

Para concluir algo sobre ambos os terrenos, é preciso antes saber a medida da 

área de cada um. Por sua vez, este processo pode ser realizado de mais de uma 

maneira, sendo estas maneiras descritas como estratégias abaixo. 

 𝐸1: O aluno pode observar visualmente o formato dos terrenos para deduzir 

a medida da área de ambos concluindo que o terreno de Alberto é maior, 

nesse caso Alberto é culpado; 

 𝐸2: O aluno pode observar visualmente o formato dos terrenos para deduzir 

a medida da área de ambos concluindo que o terreno de Alberto é menor, 

nesse caso Alberto é inocente; 

 𝐸3: O aluno pode observar visualmente o formato dos terrenos para deduzir 

a medida da área de ambos concluindo que elas são iguais, nesse caso 

Alberto é inocente; 
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 𝐸4: O aluno pode quadricular os terrenos e em seguida dividir cada 

quadrado em dois triângulos congruentes e após realizar a contagem 

concluir que ambos os terrenos cabem trinta triângulos, ou seja, os terrenos 

possuem a mesma área, nesse caso Alberto é inocente; 

 𝐸5: O aluno pode quadricular os terrenos e em seguida contar quantos 

quadrados cabem em cada. Na contagem, o aluno pode encontrar que o 

terreno de Beatriz possui quinze quadrados e o de Alberto possui treze. No 

entanto, no de Alberto sobram quatro triângulos que quando manipulados 

dois a dois resultam em dois quadrados congruentes aos demais. Após 

esses procedimentos o aluno conclui que ambos os terrenos possuem a 

mesma área, nesse caso Alberto é inocente. 

Vemos que cada estratégia gera um resultado a partir da maneira na qual é 

resolvido o problema, e determina uma sentença para Alberto, sendo ele culpado 

apenas na primeira estratégia. 

 

 

4.3.3 Análises a posteriori 

 

 

Aqui estão elencadas as diferentes estratégias adotadas por A TURMA DA 

MONICA e YCARO para resolver a atividade proposta. 

YCARO, como vemos na Figura 18, utiliza uma estratégia semelhante à 

estratégia 𝐸1, o que difere é o fato de que YCARO descreve que realizou os cálculos. 

Durante a experimentação, observamos que YCARO mediu os perímetros dos 

terrenos se fundamentando nas marcações dos pontos e partes tracejadas na Figura 

17. 
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Figura 18 - Protocolo expresso por YCARO na atividade 3. 

 

Fonte: produções dos participantes. 

 

Conforme vimos durante a aplicação da atividade, YCARO utiliza de um 

caderno para redesenhar ambos os terrenos e comparar seus formatos e tamanhos a 

partir da medição que faz utilizando seu lápis. Em seguida, apresenta através de sua 

estratégia que ambos os terrenos possuem medidas diferentes. 

Por outro lado, A TURMA DA MONICA se fundamenta em “achismos”, não 

descrevendo nenhum meio formal para chegar a esta resposta senão pelo enunciado 

da questão e, ainda assim, ignorando termos explícitos no texto da atividade proposta. 

 

Figura 19 - Protocolo expresso por A TURMA DA MONICA na atividade 3. 

 

Fonte: produção dos participantes. 

 

Assim, verificamos que cada um dos participantes chega a um dos resultados 

apresentados (culpado ou inocente), mas utilizam de suas próprias deduções para 

chegar nessas conclusões. Ao que se observa, YCARO e A TURMA DA MONICA 

apresentam justificativas muito peculiares para isto, mesmo sendo estratégias 
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diferentes, mas não deixando de serem estratégias para chegar a um possível 

resultado. 

 

 

4.3.4 Algumas considerações sobre a atividade 

 

 

Dando destaque aos processos realizados por cada participante durante esta 

sessão, observamos as tomadas de decisão de ambos. Assim, verificamos o 

desenvolver da fase adidática descrita pela TSD, compreendendo as situações de 

ação, formulação e validação, quando, por meios próprios, buscam resolver o 

problema e encontrar uma solução válida com base no texto que lhes é apresentado 

no enunciado. 

Com isso, fica visível a devolução do problema, além desse contrato didático 

quando ambos, A TURMA DA MONICA e YCARO, demonstram maneiras distintas de 

resolver o problema, mesmo que sejam ou não formalmente matemáticos. Assim, 

buscou-se adentrar em uma situação didática com questionamentos pautados no 

problema proposto, que levaram os alunos às respostas que deram em seus 

protocolos. 

 

 

4.4 Quarta Sessão 

 

 

Na atividade proposta nessa sessão há o uso de problemas contextualizados 

relacionando conceitos de frações. Ela possibilita ao aluno trabalhar com frações 

equivalentes, próprias e impróprias, de denominadores iguais ou diferentes. Para 

elaborar essa atividade, tivemos por base alguns episódios de desenhos infantis que 

abordam problemas e usam da matemática para solucioná-los. 
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4.4.1 Experimentação 

 

 

Esta sessão teve sua realização no dia 19 de junho de 2019 nas dependências 

do Laboratório de Informática da Escola Estatual Gilberto Mestrinho, tendo o seu início 

às 14h com dois participantes: A TURMA DA MONICA e YCARO. 

 

 

4.4.2 Análises a priori 

 

 

Abaixo, seguem os problemas propostos nesta sessão: 

 

Considerando as Figuras 20 e 21 abaixo, respondam o problema: 

1. É época de colheita de café e o trem Madeira-Mamoré está saindo da estação 

com o carregamento deste fruto com destino a Capital. Entretanto, entre seu 

ponto de partida e o ponto de chegada há sempre percalços a serem 

enfrentados e superados na viagem. Nesta viagem não foi diferente. 

No dia em questão, horas depois do trem partir em viagem, o maquinista se 

vê em problemas, pois estão faltando trilhos para que siga em viagem. 

Mesmo com medo de sofrer saques, ele sai e consegue medir o trecho que 

estava faltando, mas não tem fita métrica, apenas alguns pedaços de 

madeira que encontrou e utilizou para fazer a medição. 

Ele se desloca até um depósito onde tem a disponibilidade de uma régua 

para medir o comprimento total do trilho que lhe falta. Ele mede o tamanho 

do trilho e verifica que este possui a medida dada pela razão entre quarenta 

e cinco por cinquenta inteiros (
45

50
 u.c.), conforme apresentava a régua. Logo, 

o condutor busca saber como preencher estes 
45

50
 sabendo que não dispõe de 

trilhos com essa medida, como mostra a Figura 20. 
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Figura 20 - Trilhos do depósito do primeiro problema. 

 

Fonte: do autor. 

 

Daí questiona-se: quais trilhos o maquinista deveria levar? 

2. Quando resolve esta situação, o condutor retorna ao trem, corrige o trilho e 

continua a viagem. Chegando em um determinado ponto, o maquinista nota 

que os trilhos estão danificados a ponto de serem intrafegáveis, logo, ele 

para. Desta vez, ele verifica que, nos trilhos estão dispostas as suas medidas, 

onde são três trilhos menores com comprimentos: cinco quartos (
5

4
), quatro 

terços (
4

3
) e três meios (

3

2
) e vai em busca de outro depósito ali próximo. 

Chegando no depósito, ele se depara com alguns trilhos, mas nenhum com 

comprimento igual aos três trilhos danificados. Não tendo como levar, os 

trilhos danificados para fazer a medição o maquinista se vê obrigado a levar 

os trilhos que correspondam a medida total dos três trilhos danificados. 
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Figura 21 - Trilhos do depósito do segundo problema.

 

Fonte: do autor. 

 

Ao resolver mais este empecilho, finalmente o maquinista prosseguirá viagem 

até chegar em seu destino e faz a sua entrega do café. Todavia, quais trilhos 

ele levaria para seguir em viagem, diante dos disponíveis na Figura 21? 

 

 

Para resolver a primeira situação em que se encontrava o maquinista, vendo 

que não dispunha de um trilho com a medida de comprimento que precisava, 

necessitaria preencher o local vago com mais de um trilho dentre os quais dispunha 

no depósito. Isto, pode ser feito de mais de uma maneira. Elencamos então, algumas 

estratégias que os alunos podem mobilizar para ajudar o maquinista a solucionar o 

seu problema. 

 𝐸1: Escolher os trilhos 
25

50
 e 

8

20
, somando-os e resultando em 

45

50
 𝑢. 𝑐; 

 𝐸2: Escolher os trilhos 
8

20
, 

3

10
 e 

1

5
, somando-os e resultando em  

45

50
 𝑢. 𝑐; 

 𝐸3: Escolher arbitrariamente os trilhos de 
25

50
 e 

8

20
 por serem os trilhos 

visualmente maiores; 

 𝐸4: Escolher arbitrariamente os trilhos de 
25

50
 e 

8

20
 por serem as frações cujos 

inteiros são os de maior valor absoluto entre as demais; 
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 𝐸5: Transformar 
45

50
 𝑢. 𝑐. e as demais frações dos trilhos em sua forma 

decimal, e verificar que 
25

50
 e 

8

20
 somados, correspondem à fração de 

45

50
 𝑢. 𝑐. 

Um sujeito diante de uma situação deste tipo pode tentar ir pelo caminho mais 

simples, podendo chegar a uma das estratégias elencadas ou não. 

Ainda, as estratégias acima descritas também se tornam válidas para a 

segunda situação, pois as mesmas vêm tratar de somas de frações, mas cuja situação 

apresentada e frações disponibilizadas são distintas, além de haverem diferenças ou 

misturas de frações equivalentes, próprias e impróprias. 

 𝐸6: Escolher os trilhos 
7

12
 e 

14

4
, somando-os e resultando em  

49

12
 𝑢. 𝑐; 

 𝐸7: Escolher arbitrariamente os trilhos de 
7

12
 e 

35

20
 por serem os trilhos 

visualmente menores; 

 𝐸8: Escolher arbitrariamente os trilhos de 
21

7
 e 

14

4
 por serem os trilhos 

visualmente maiores; 

 𝐸9: Escolher arbitrariamente os trilhos de 
35

20
 e 

21

7
 por serem as frações cujos 

inteiros são os de maior valor absoluto entre as demais; 

 𝐸10: Transformar 
49

12
 𝑢. 𝑐. e as demais frações dos trilhos em sua forma 

decimal, e verificar que 
14

4
 e 

7

12
 somados, correspondem à fração de 

49

12
 𝑢. 𝑐. 

 

 

4.4.3 Análises a posteriori 

 

 

A TURMA DA MONICA, em seu protocolo, se aproxima do que dizem as 

estratégias 𝐸3 e 𝐸4. O fato é que não justifica formalmente este resultado se não no 

enunciado da atividade proposta. 
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Figura 22 - Protocolo expresso por A TURMA DA MONICA na atividade 4. 

 

Fonte: produções dos participantes. 

 

YCARO não diverge da ideia apresentada por A TURMA DA MONICA, visto o 

que encontramos em seu protocolo. Com isso, podemos dizer que ambos podem não 

ter compreendido de fato que deveriam combinar pelo menos dois trilhos do depósito 

do problema para solucioná-lo. Afinal, não se verifica em suas falas que identificam 

que os trilhos do depósito são menores do que o necessário. 

 

Figura 23 - Protocolo expresso por YCARO na atividade 4. 

 

Fonte: produções dos participantes. 

 

Embora, como podemos ver na fala de YCARO na Figura 23, ele pode estar se 

referindo a figura que representa o trilho, estando inclinado a 𝐸3, quando diz que “ele 

tem mais”, dando essa ideia a partir do número de estacas de madeira em cada 

ilustração de trilho. 
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No segundo questionamento, A TURMA DA MONICA apresenta uma estratégia 

que se assemelha a 𝐸8 ao referir-se a este como o maior. Com isso, podemos dizer 

que em ambos os questionamentos, volta-se a figura que ilustra o trilho ao seu lado, 

não se fundamentando em conceitos matemáticos formalmente expressos. 

 

Figura 24 - Protocolo de A TURMA DA MONICA na atividade 4. 

 

Fonte: produções dos participantes. 

 

YCARO, por sua vez, apresenta uma estratégia que se aproxima de 𝐸9, pois, 

como podemos observar, tem por base os números que estão presentes nas frações 

sem os relacionar com as figuras que as acompanha. 

 

Figura 25 - Protocolo expresso por YCARO na atividade 4. 

 

Fonte: produções dos participantes. 

 

No que diz respeito às estratégias elucidadas por ambos nos dois problemas, 

podemos observar que a estratégia adotada por cada um é diferente e se baseiam 
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tanto nas figuras como nos valores numéricos que constam nas frações. Com isso, 

podemos dizer que YCARO apresenta estratégias que se voltam para 𝐸4 e 𝐸9, 

enquanto A TURMA DA MONICA mostra-se voltada às estratégias 𝐸3 e 𝐸8. 

Logo, não apresentam meios matematicamente formais para embasar as suas 

respostas, mas sim em deduções próprias em ilustrações e valores numéricos, 

desconsiderando as medidas necessárias dos trilhos para completar o caminho do 

maquinista. 

 

 

4.4.4 Algumas considerações sobre a atividade 

 

 

Para esta sessão, ao ser apresentada a atividade aos participantes, 

observamos o seu interesse em entender o problema e o seu enunciado, mas mesmo 

assim, atentam-se apenas ao fato de ser preciso algum trilho para completar o trecho 

que falta. 

Embora seja verificado este fato, fica caracterizada a situação adidática de 

ação, adidática de formulação e adidática de validação quando tentam resolver os 

problemas. Tendo ocorridas estas situações é porque ocorre a devolução do 

problema, bem como o contrato didático no meio estabelecido. 

Torna-se visível a maneira como cada um dos participantes expõe suas ideias, 

sendo algo exclusivo de cada, como a sua assinatura própria na maneira de pensar e 

agir. Todavia, a ideia que cada um tinha do problema necessitava de formalização ou 

uma justificativa, o que os participantes descreveram após serem levantados alguns 

questionamentos durante a fase didática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar a pesquisa e pôr em prática a fase de experimentação de acordo 

com a Engenharia Didática e a Teoria das Situações Didáticas, podemos observar e 

caracterizar as produções dos participantes desta fase. Nesta, por sua vez, pudemos 

verificar o que cada um tentou expressar ao realizar cada atividade a eles proposta, 

mesmo as relacionando ou não à ideia de fração. 

Torna-se visível o fato de que cada participante, quando submetidos aos 

problemas propostos, tentou fazê-lo da sua maneira a partir de suas próprias 

deduções e conclusões sobre o mesmo. O que cada um respondeu pode ter sido 

colocado em pauta nas análises a priori, mas em sua maioria não, já que muitas das 

vezes eles pareciam apenas querer resolver a atividade, dando a entender que não 

estavam atentos ao conceito matemático envolvido de fato. 

Nas análises a posteriori vemos que muitas vezes os participantes pensavam 

de uma maneira distinta para a resolução das atividades. Não havia um foco na ideia 

de fração ou uma relação direta com este tópico da matemática, mas apenas de 

maneira implícita. Ao fim das aplicações e após a institucionalização um deles ainda 

exclamou: “[...] A gente estudou frações, mas não lembro como é!” 

Isto ajuda a evidenciar um pouco da atual situação Brasileira no que diz respeito 

ao ensino de frações no Ensino Fundamental, assim como explicitam os dados do 

PISA, mostrando que não é uma realidade do passado, mas algo atual onde são 

poucos os alunos da rede pública que sabem operar frações. 

O fato é que não nos detivemos em atividades que nos gerassem respostas 

únicas e diretas, mas sim em propor problemas em que os participantes pudessem 

realmente explicitar o seu conhecimento sobre o assunto e assim como é dito na TSD, 

o fizessem de maneira natural através de uma situação fora do ambiente de ensino. 

Com isso, pudemos verificar o real entendimento dos participantes sobre o assunto 

aprendido ou não, mas que pode não ter sido estudado e ensinado na escola devido 

a problemas da rede pública estadual que vieram a ser enfrentados neste ano. 

Por mais que isto tenha ocorrido, não se pode afirmar que os alunos não 

tenham conhecimento sobre frações, afinal, os mesmos apenas não o relacionaram 

em sua totalidade às atividades propostas durante a fase adidática, visto que não os 

evocaram, como expressa a Psicologia da Aprendizagem, numa situação de 
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aprendizado ou, fazendo alelo a Brousseau (1996, 2008) contextualizaram de maneira 

intencional como algo natural, ou como se fosse um reflexo involuntário. Isto é, fazer 

uso de um conhecimento de maneira impulsiva que ocorre quando de fato um conceito 

é aprendido. 

Com isto, podemos compreender o que cada participante desta pesquisa 

buscou expressar, bem como as estratégias por eles utilizadas a fim de as analisar. 

Além disso, pôde-se estudar e verificar a capacidade de cada aluno em “trabalhar com 

frações” no que tange a mobilização dos seus conhecimentos sobre o assunto, 

construídos, adquiridos ou formados por estes a partir de situações favoráveis. 

Portanto, não podemos afirmar plenamente que a mobilização dos 

conhecimentos de frações através de sequências didáticas não se mostra ineficaz, 

muito menos que os alunos não sabem frações. Pode ser que os mesmos estejam 

habituados com cálculos, contas curtas e respostas diretas ao invés de trabalhar com 

situações em que um dado conceito está implícito, cabendo ao aluno o papel de 

“encontrá-lo”. 

Muitas vezes, a forma que se ensina é através de sínteses do conteúdo, onde 

o mesmo já está “trabalhado e mastigado” pelo professor, cabendo ao aluno apenas 

aprendê-lo ou memorizá-lo. Para compreender melhor, podemos fazer analogia aos 

pássaros, onde a mãe digere um alimento e em seguida regurgita aos filhotes sem os 

mesmos terem trabalho na sua alimentação. 

Outro fator importante a ser ressaltado é que muitas vezes, alunos vão à escola 

apenas por obrigatoriedade imposta por fatores externos, não sentindo-se totalmente 

estimulados a isto pelo aprendizado, mas pela certificação em vista de um trabalho. 

Um fato observado durante algumas atividades e experiências próprias de estágio 

supervisionado, é que os alunos não se incomodam com notas baixas ou seu 

aprendizado, visto que a escola busca apenas índices de aprovação objetivando o 

aumento deste índice visando o cumprimento das metas propostas e impostas pelo 

Plano Nacional de Educação – PNE, e o Plano Estatual de Educação – PEE do 

Amazonas. Seria este um motivo para os alunos não explicitarem plenamente em 

suas produções algo relacionado às frações? 

Enfim, acreditamos que a noção de fração que os alunos possuem não é nula, 

mas necessita ser trabalhada e maturada a fim de que os mesmos possam além de 

relacionar a ideia de que fração é uma parte de um todo e, assim como explicitaram 
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em suas produções, associem isto a um valor numérico também. Até porque, em 

muitas situações do nosso cotidiano nos vemos utilizando frações em nosso 

vocabulário, mesmo que involuntariamente, quando muitas vezes dizemos algo como: 

meio quilo, um décimo de segundo, etc.; nos mostrando que as frações estão 

presentes em nosso entorno. 

Disso, ficam alguns questionamentos, de modo que seria então a forma que 

ensinamos frações a nossos alunos? A maneira que eles aprendem? Um conjunto 

favorável de ideias e situações em que tanto professor e aluno sejam estimulados por 

um processo que ocorra essa aprendizagem em que o professor é reflexivo enquanto 

seu aluno sinta-se mobilizado a aprender numa motivação intrínseca gerada por uma 

extrínseca? Mais ainda, estariam nossas escolas formando sujeitos para o trabalho 

ou sujeitos críticos que saibam se relacionar nos diferentes contextos utilizando 

involuntariamente os conhecimentos aprendidos? 

Portanto, é preciso mudar a atual situação da educação em nosso país, não 

visando apenas números, isto é, o quantitativo, mas o qualitativo. Afinal, como está 

escrito no próprio subtítulo da BNCC (2017) “educação é a base”, então que o nosso 

foco seja a educação de qualidade, que forme cidadãos de bem, críticos na sociedade 

e dela também. Cidadãos capazes de compreender a razão de seu estudo, bem como 

sua utilidade num contexto real perante a sociedade. 

Dessa forma, constrói-se um futuro melhor. A partir disso, podemos concluir 

que sem educação, sem aprendizado, nada podemos fazer a não ser viver feito caixas 

de papelão, que apenas guardam coisas que nela são depositadas, até que nos 

rasguem a aba, esta que seria uma fração daquilo que já teríamos sido um dia. Melhor 

ainda, que, parafraseando Lavoisier citado por Chassot (2004), parece que a 

República não quer sábios, mas números, cifrões e braços.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: A 

MOBILIZAÇÃO DE SABERES MATEMÁTICOS DE ALUNOS DO 6º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

ENVOLVENDO O CONTEÚDO FRAÇÕES. 

 

 

 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que nos 

leva a estudar essa temática é que estamos presenciando graves falhas referentes ao 

ensino de frações e sua compreensão por parte dos alunos, uma vez que eles não 

estão conseguindo atingir o pensamento que podem levá-los a resolver problemas 

que envolvam este conteúdo matemático, ou seja, os mesmos não estão sendo 

capazes de fazer relações, reconhecer padrões e muito menos generalizações. Desta 

forma, o objetivo desse projeto é compreender a mobilização de conhecimentos 

de frações por meio de sequências didáticas. Os procedimentos de coleta de dados 

serão da seguinte forma: aplicaremos a sequência de atividades elaboradas a fim de 

obtermos os dados para a nossa pesquisa. Utilizaremos, como dados para análise, os 

protocolos com as produções dos(as) alunos(as) e gravações de áudios das sessões. 

Se houver necessidade, poderemos realizar entrevistas individuais com os(as) 

alunos(as) a fim de esclarecer dúvidas quanto as produções explicitadas nos 

protocolos de resoluções. Realizaremos quatro sessões com uma sequência didática 

em cada. As sessões serão realizadas na Escola Estadual Gilberto Mestrinho. 

 

 

 

DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: Não apresenta risco, pois será 

realizada na própria escola, Escola Estadual Gilberto Mestrinho. 
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GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO: Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. 

Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados das análises das entrevistas serão enviados para você e permanecerão 

confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação 

que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado será 

arquivada no Curso de Ciências: Matemática e Física do Instituto de Educação, 

Agricultura e Ambiente da Universidade Federal do Amazonas. 

 

 

 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você e 

não será disponível nenhuma compensação financeira adicional. 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO(A) PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO(A) 

PARTICIPANTE: Eu _________________________________________________ fui 

informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar 

minha decisão se assim desejar. O professor orientador Leonardo Dourado de 
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Azevedo Neto certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão 

confidenciais. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

Humaitá-AM, ____ de maio de 2019. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pai/Mãe ou Responsável Legal 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

 


