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APRESENTAÇÃO
A partir de uma formação continuada com
professores dos anos iniciais, em forma de curso
de extensão ofertado pelo Instituto Federal do
Espírito Santo – Ifes – a partir do Grupo de
Pesquisa
em
Práticas
Pedagógicas
em
Matemática - Grupem, refletimos e discutimos
sobre frações e seus diferentes significados. Nesta
ação, organizamos uma coletânea intitulada
Formação de professores dos anos iniciais sobre
frações na perspectiva Histórico-Cultural que se
constituiu como produto educacional de três
pesquisas de mestrado desenvolvidas no
programa de Pós-graduação de Educação em
Ciências e Matemática - EDUCIMAT em ações no
Laboratório de Ensino de Matemática LEM - do
Ifes Campus Vitória. Este livro corresponde ao
segundo volume da coletânea, nele trazemos
ações e tarefas desenvolvidas no curso com
diálogos que realizamos e indicativos de como
podem ser trabalhadas em outras formações ou
em sala de aula para discutir frações e seus
diferentes significados.
Estudos como os de Cyrino e Oliveira (2014)
afirmam que o ensino de frações não vem sendo
abordado de forma satisfatória, de modo a
possibilitar um ensino em que há indícios de
apropriações do conceito de frações e seus
diferentes significados pelos estudantes dos anos

iniciais. Por esse motivo, professores sentem-se
inseguros para trabalhar o ensino de frações em
aulas de Matemática. A partir destes indícios,
surgiu nossa pesquisa com formação de
professores dos anos iniciais, mais detalhes
podem ser vistos em Lopes (2017).
Este material foi produzido na intenção de
contribuir com a qualidade do ensino de frações a
partir da ampliação de conhecimento sobre o
conceito de frações e seus diferentes significados.
Trouxemos o processo lógico-histórico do conceito
de frações, as ideias que abordamos em nossa
pesquisa, as situações desencadeadoras de
aprendizagem usadas como tarefas de formação
desenvolvidas, algumas reflexões dos professores
e sugestões para aplicação. É importante dizer
que o processo lógico-histórico do conceito foi
relevante neste curso porque entendemos que
abordando esse processo há uma possibilidade
maior de compreensão da necessidade de criação
de tal conteúdo matemático. Percebemos como o
conhecimento do processo lógico-histórico, o que
fez com que as frações surgissem, contribuiu para
maior segurança no ensino desse conceito
matemático. Saber que tudo partiu de uma
necessidade de um coletivo, uma necessidade
humana de unificar e representar a medida. Todo
o curso se baseou na perspectiva Histórico –
cultural que considera que o ser humano não está
pronto, ele se modifica a partir da relação com o

outro na interação com o meio, quando entende o
meio que vive, conhece o processo histórico e
cultural em que está inserido e, que a partir dele e
na interação com ele, se transforma e transforma o
meio. Nesse contexto, professores discutiram de
forma coletiva, narrando e refletindo suas práticas
após aplicarem em suas salas de aula, tarefas
propostas no curso de extensão. Defendemos que
este material pode ajudar o professor que ensinam
Matemática, nos anos iniciais ou outros níveis da
educação básica, a perceberem que ações e
sugestões apontam novas possibilidades de
práticas no que se refere ao ensino de frações e
seus diferentes significados.
Deixamos claro que este produto educacional
aponta sugestões para você professor a partir do
processo histórico-cultural em que está inserido,
adequá-las a cada realidade. Não é para o
professor ou formador reproduzir da mesma forma
em sala de aula ou em formação continuada. Mas
que possa se motivar a partir do que discutimos a
estudar e criar situações desencadeadoras de
aprendizagens em suas aulas de matemática.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho é fruto da pesquisa de mestrado de
Lopes (2017) intitulada “Movimento Formativo de
professores dos anos iniciais sobre frações e seus
diferentes significados e suas relações com o
ensino”, vinculada ao Programa de Pós-Graduação
em Educação em Ciências e Matemática do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Espírito Santo (Educimat/Ifes). A nossa questão
investigativa

foi:

“que

relações

podem

ser

estabelecidas em uma formação docente na
perspectiva Histórico-cultural entre o conhecimento
de professores e o conceito de números racionais
em

sua

representação

fracionária

enquanto

discutem e analisam situações de ensino?”.
Nessa busca, analisamos o movimento formativo de
professores dos anos iniciais sobre diferentes
significados de frações e suas relações com o
ensino. Para observarmos e analisarmos amiúde,
dividimos esse em outros objetivos. Como proposta
de objetivos formativos da pesquisa tivemos os
seguintes: Organizar um espaço formativo a partir
de um curso de formação como extensão para
discussão de frações e seus significados;
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Proporcionar momentos de diálogo e reflexão sobre
frações e seus diferentes significados e sobre o
ensino

desse

conteúdo

durante

o

processo

formativo
A pesquisa se encontra ancorada na Teoria
Histórico-Cultural que está apoiada nos pilares do
materialismo histórico dialético e na psicologia
histórico-cultural. Pensamos na possibilidade de
contribuição desta teoria com a educação atual,
numa visão de formação de sujeitos históricos, por
meio da mediação e da interação, a partir de ações
pensadas com objetivos, com intencionalidade,
além de proporcionar aos sujeitos participantes
acesso

aos

conhecimentos

historicamente

constituídos pela humanidade. Assim, defendemos
que nesse meio de mediação e interação o
professor reflete sobre o seu trabalho de ensino,
sobre o seu fazer, que está diretamente relacionado
com sua atividade principal que é a Atividade de
ensino. A partir desta premissa, dizemos que a
formação continuada é um meio para o sujeito
entender a sua própria historicidade.
Neste processo, nos deparamos com vários grupos
sociais que se formam na união de muitos
professores. Sabemos que no coletivo cada sujeito
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tem

histórias,

tem

sua

individualidade,

suas

diferenças, apesar de compartilharem do mesmo
trabalho, o ensino do que foi historicamente
construído pela humanidade. Esse docente procura
motivos no coletivo e, espera encontrar ações que
possam

ajudá-lo

a

se

apropriar

de

novos

conhecimentos. Nessa interação, nessa relação
social e mediação com o outro, modificar-se como
professor para melhorar a qualidade do seu
trabalho que é ensinar. Moura (2002) diz que a
coletividade tem histórias que se misturam a
histórias dos indivíduos, das escolas e do grupo.
Normalmente, o professor se sente muito só em
suas ações dentro da escola. A falta de motivação,
o desinteresse do aluno, são problemas seus
apenas. Ações coletivas são necessárias para
resolução de problemas, o homem não transforma
a si próprio com ações individuais. Ele necessita
interagir com o outro. Segundo Lins (2008), “É a
diferença que motiva a interação, que dá a esta o
sentido que me parece mais próprio”.
O coletivo se faz a partir da convergência de
necessidade. Ações são tomadas, estudadas e
pesquisadas em prol de resolver aquilo que é
comum. E em busca de solução para àquilo que
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ele acha ser problema seu, o professor vai para um
coletivo que em alguns casos pode ser a formação
continuada que ele tem acesso. Nessa perspectiva
de formação, vemos que Moura (2002, p.82) afirma
que “a coletividade só se forma a partir de uma
necessidade

entendida

e

assumida

como

necessidade comum que, assim sendo, cria o
motivo da união de esforços para solucionar ou
satisfazer a essa necessidade”.
Trazemos, neste exemplar, resultados de uma
necessidade coletiva revelada na busca do curso
de extensão que desenvolvemos. Sabendo quais os
problemas

mais

apontados

no

ensino

e

aprendizagem de frações e/ou a forma como são
abordados, nos possibilitou uma organização inicial
do curso e uma abertura às necessidades dos
professores ao longo do desenvolvimento. A
necessidade individual impulsionou a busca do
agrupamento para dar início à atividade coletiva. A
necessidade de ampliar conhecimentos sobre
frações para ensinar melhor.
Para

isso,

realizamos o

curso

de extensão

“(RE)descobrindo frações e seus significados”. O
curso semipresencial foi realizado no Laboratório de
Ensino de Matemática do Instituto Federal do
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Espírito Santo Campus Vitória e envolveu 24
professores dos anos iniciais de escola pública que
estavam em efetivo exercício em sala de aula no
desenvolvimento do curso em 2016. Maiores
informações sobre a estrutura do curso e seu
desenvolvimento pode ser visto no volume 1 desta
coletânea (SANTOS; CÔCO, 2017).
As tarefas de formação aplicadas e discutidas a
partir

de

situações

aprendizagem

no

curso

desencadeadoras
deram

subsídios

de
à

construção deste livro, produto educacional da
pesquisa.

Este

material

está

disponível

gratuitamente na página do programa Educimat1.
Desejamos

que

possamos

com

ele

ampliar

possibilidades no planejamento de aulas e de ser
utilizado em formações de professores.
Organizamos este livro da seguinte maneira:
Trazemos

discussões

sobre

as

situações

desencadeadoras de aprendizagem desenvolvidas
em cada um dos significados de frações que
estudamos.

Para

ficar

mais

claro

algumas

discussões, trazemos partes de diálogos dos
professores
1

durante

o

http://educimat.vi.ifes.edu.br/

curso.

Em

diferentes
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momentos,

apontamos

em

destaque,

considerações para o professor sobre o que pode
ser chamado atenção ou o que precisa ficar atento
ao trabalhar tal situação desencadeadora de
aprendizagem com seus alunos. Ao final, inserimos
considerações sobre o processo vivenciado no
curso. Esperamos que a leitura seja agradável e
que possa contribuir com ideias de trabalho em sala
de aula de matemática.
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2 TAREFAS DESENCADEADORAS DE
APRENDIZAGEM, DESENVOLVIMENTO E
SUGESTÕES
Avaliamos que, quando o professor se apropria de
novos conhecimentos e/ou amplia os que já possui
a partir do processo Lógico-histórico, ele poderá
proporcionar mudança na sua forma ou modo de
organizar o ensino. O estudo de frações é um
conteúdo

considerado

como

relevante

pelos

documentos oficiais na construção curricular da
Educação Básica (BRASIL,1997).
Apresentamos as ideias que envolvem as frações a
partir

das

aprendizagem

situações
que

desencadeadoras

foram

desenvolvidas

de
e

discutidas nos encontros de formação durante o
curso. Além das tarefas, trazemos diálogos que
consideramos importantes e comentários sobre as
tarefas para que, tanto o formador de professores
como quem quiser utilizá-las em suas salas de
aulas possam conhecer em algumas questões
levantadas durante nossa pesquisa.
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2.1 FRAÇÃO E A IDEIA DE MEDIDA
A ideia de fração como medida reflete o
movimento lógico-histórico do conceito de
fração, mostrando a necessidade humana de
se criar uma maneira de representação da
medida. Vemos que
Caraça relata que o propulsor da geometria
também está relacionado ao surgimento dos
números racionais. A necessidade do
controle
das
quantidades
é
que
desencadeia os processos criativos que
levaram o homem á medida. Assim como a
necessidade do controle de objetos
discretos levou o homem a criar os números
naturais, o domínio do controle das partes
da unidade gerou o problema que levou á
criação dos racionais (MOURA et. al., 2017,
p.93).

Para compreender e abordar essa situação de
necessidade
situação

humana

organizamos

desencadeadora

de

ensino

uma
que

buscou refletir a necessidade humana de
criação do conceito de números racionais, que
é mais que saber a história do surgimento das
frações. Trata-se de uma situação em que a
necessidade aparece não como uma história
contada, mas como uma resolução de uma
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necessidade

a

partir

da

criação

e

sistematização coletiva do conceito.
Professor

A situação desencadeadora que subsidiou o

nosso trabalho foi medir a altura do quadro da
sala do Laboratório de ensino de matemática Lem usando os instrumentos não padronizados,
não

graduados

e

de

tamanhos

diferentes

planejados por nós (pesquisadoras). Para essa
ação os professores foram divididos em grupos.

Não apresentamos o estudo do surgimento das
frações antes da realização da atividade, para
não influenciar nas respostas. Não queríamos
respostas induzidas por reflexão da história.
Queríamos simular uma história real e, a partir
dela, entender o que outros povos em outros
tempos também sentiram, é claro que em outro
contexto. Isso reflete uma formação com
situações intencionais e preparadas para um
objetivo específico.
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Seguindo,

você

encontrará

a

situação

desencadeadora que colocou os cursistas
diante de um problema, uma necessidade de
buscar uma nova representação para à medida
que estavam realizando.
Situação desencadeadora de aprendizagem
Você deverá escolher um instrumento, realizar as
medições solicitadas e responder as perguntas que
se seguem.
1. Qual instrumento você usou para medir?
2. Registre a medida que você encontrou.
3. Quantas partes inteiras foram encontradas?
4. Qual a relação entre a parte fracionada com sua
unidade de medida.
5. Represente a medida que você encontrou em
forma de fração.
Fonte: Lopes, 2017

Neste processo, pensamos em colocá-los
diante de um problema e buscar uma solução
coletiva para resolver o obstáculo que foi
comum a todos os grupos, independente dos
instrumentos utilizados. Sim, já era esperado
por nós que eles se encontrassem diante dessa
realidade, uma vez que já havíamos em nossa
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organização e planejamento medido o mesmo
quadro com os mesmos instrumentos de
maneira que nenhum deles coubesse um
número inteiro de vezes dentro da altura do
quadro a ser medido por eles.
Professor

Aqui chamamos atenção ao cuidado com o
planejamento e a escolha dos instrumentos de
maneira intencional para atingir aos objetivos
propostos na tarefa.

Foi medido por todos os grupos a altura do
mesmo quadro da sala do Laboratório de
ensino de matemática onde aconteceu o curso
de extensão. Na figura 1 apresentamos os
Diferentes

instrumentos

usados

por

grupo.

Figura 1: Instrumentos não graduados utilizados

Fonte: Lopes, 2017

cada
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Figure 2: Professoras medindo o quadro com diferentes
instrumentos

Fonte: Lopes, 2017

Notamos que os professores começam a sentir
dificuldade na escrita da medida que eles
encontraram. Com os instrumentos que tinham
em mãos, não conseguiram representar com
partes inteiras. Com essa constatação já
conseguimos

alcançar

parte

do

nosso

planejamento.
Na

sequência,

conduzimos

e

fizemos

provocações com perguntas. Isso desencadeou
um processo de mais interação entre eles e
deles conosco numa sequência de perguntas e
respostas sobre a tarefa. Mostramos um
recorte

desse

diálogo

seguido

da
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sistematização

feita

no

quadro

1

destas

informações.
Quadro 1:Diálogo sobre a medição do quadro

Mestranda C.: Quem foi que ficou com o palito verde (se
referindo ao instrumento utilizado).
[...]
Mestranda C.- quando vocês vieram medir a altura do
quadro, que é o grupo da Linda, qual o “valor” que vocês
encontraram?
Linda: deu onze inteiros e um quinto.
Mestranda C: Isso significa que o palito não deu conta
de medir. Então foi 11 palitos e um “pedacinho”. E quem
ficou com o canudo rosa?
Cursista: - foram 4 canudos e um tanto.
Mestranda C Ah! Esse tanto foi mais que meio canudo?
Um tantão? Ou um tantinho?
Cursista: - tantão!
Mestranda C: canudo azul?
Suelen: - quando a gente foi medir tinham 5 canudos e
mais um pedaço.
Mestranda C: pedação né?( risos)
Suelen: então... então que que a gente fez? A gente
tinha uma régua. A gente foi medir e o canudo tinha 25
cm e medimos o pedaço e tinha 12 cm aqui... mas
chegamos a conclusão ...
Mestranda C: que fizeram trapaça e isso não vale (risos
em coro)
Suelen; e aí ficaram 5 canudos e um pedação! [...]
Mestranda C: Que foi! ? Estão cansados? Só quero
chamar atenção pra uma coisa. Será que esse
pedacinho aqui é o mesmo pedacinho dali, daqui,
desse?( foi apontando para os lugares do quadro de
sistematização onde apareciam essas palavras)
Cursistas em coro: - não.não,não
Mestranda C: pedacinhos, pedação são todos iguais?
Por que não?
Cursistas: Os instrumentos são tamanhos diferentes.
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Mestranda C: Seguindo. Quantas partes inteiras cada
grupo encontrou?[...]
Linda:- Primeiro a gente tentou medir com a palma da
mão e ai não deu muito certo que a minha mão é
diferente da dela [...]
E afinal qual a medida do quadro?[...]
Verônica: - onze inteiros e um quinto do palito verde;
quatro inteiros e três quartos do canudo rosa e por aí
vai.
Sandra: então a medida do quadro são todas
aquelas. São várias formas de encontrar a mesma
medida [...].
Transcrição Áudio gravado em 19/09/2016
Fonte: Lopes, 2017

Professor
O quadro de sistematização ajuda a visualizar o
processo

de

maneira

geral

e,

continuar

as

discussões a partir dele, pois ocorre no coletivo.

Figure 3: Sistematização das medidas encontradas

Fonte: Lopes, 2017
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Grupo
s

Quadro 2: transcrição da sistematização da fig.3

G1

Instrumento
utilizado

Valor
encontrado
tamanho

Representação
fracionária

Representação
fracionária do
“pedaço”

Palito
verde

11 p e um
pedacinho

11 e 1/5

1/5

G2

Canudo
Rosa

4 c e um
tantão

4e¾

¾

G3

Canudo
azul

5 c e um
pedação

5 e 2/3

2/3

G4

Fio de lã

2 + um
pedação

2 e 3/5

3/5

G5

Barbante

3 e um
pedacinho

3 e 1/7

1/7

G6

Caneta

7 can e
um
pedacinho

7e¼

¼

G7

Régua
grande

1 régua e
um
pedacinho

1e¼

¼

G8

Régua
pequena

2 + um
pedaço

2 e 1/3

1/3

Fonte: Dados da pesquisa

56/5

7,25
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Professor

Veja

as

expressões

representação

das

que

surgiram

“medidas

como

quebradas”

em

comparação ao instrumento utilizado. Pedacinho,
Tantão, Pedação e Pedaço para identificar a

medida não inteira.

No início, alguns professores responderam já
utilizando as frações, mas pedimos que eles
não o fizessem e pensassem como uma
criança que não conhece frações pensaria,
assim foi que apareceram essas expressões.
Professor

Você pode ampliar a discussão aproveitando e

fazendo

a

relação

com

outros

conceitos:

representação decimal e porcentagem por exemplo.
Isso vai depender da sua realidade em sala de aula.
Mas acreditamos que seria oportunidade para ser
abordado em formação continuada. Acompanhe a
próxima discussão.
Quadro 3: diálogo ampliando as discussões
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Sandra pergunta? - Alguém pensou em escrever isso
aqui como 7,25?(ela se referia ao resultado do grupo 6
descrito na tabela)
Cursista: A gente pensou em usar a porcentagem 25%
da caneta, depois eu falei; Ah! a professora não quer
saber disso a professora quer saber de fração.
Nesse momento, eu (mestranda C.) pensei naqueles
alunos que ao fazerem uma operação matemática,
acham que têm de utilizar todos os números que estão
ali porque A PROFESSORA os colocou ali. Então ela
quer que usem. Parece que não pensamos muito
diferente quando estamos no lugar de alunos!!
Sandra continuou apontando para o 7,25. Será que isso
aqui não é fração?
Cursista : Eu só pensei 25% serve?
Sandra: Serve. 25% é o quê? Não é 0,25? Que é ¼?.
Por que me ocorreu isso agora? Porque eu estava
olhando aqui um livro didático e ele fala de medida,
fração, mas, ele não junta as coisas. E no mesmo
capítulo! Continuei olhando...aqui, ele coloca o
comprimento, a fração do metro e o número com vírgula
[número decimal] mas, aí ele faz só a relação entre
centímetro e metro e para por aí.
Fonte: Lopes, 2017

A discussão do quadro 3 mostra a relação
entre a escrita fracionária, a escrita decimal e a
porcentagem.

Defendemos

que,

quando

possível, os professores aproveitem para interrelacionar diferentes conteúdos. Chamamos a
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atenção

que

esses

conteúdos

foram

construídos em momentos históricos diferentes.
Porém, na atualidade eles se relacionam,
assim o professor pode realizar essa relação
quando aborda essa representação fracionária.
Encontramos pesquisas como a de Santos
(1993) que apontaram que as frações são
difíceis

de

ensinar,

que

os

alunos

têm

dificuldades de aprender. Da mesma forma,
encontramos alguns livros didáticos que não
abordam as frações fazendo as relações entre
números decimais, porcentagens, razão e
outras

ideias.

Bertoni

(2009)

diz que

a

representação fracionária nos ajuda a entender
melhor alguns conteúdos como razão, escalas,
porcentagens, possibilidades e assuntos do dia
a dia.
É importante aproveitarmos esses momentos
para

ampliar

a

discussão

sem

nos

preocuparmos em que ordem elas aparecem
nos livros didáticos. No diálogo, nos parece que
o professor pode até pensar nessa relação,
mas não a faz, entendendo que se o assunto é

31

fração

então

falar

de

porcentagem,

por

exemplo, é fugir do conteúdo em estudo. Ou
também não discute porque não conhece a
relação ou ainda não cabe no ano em que
trabalha.
Professor

De acordo com o processo Lógico-histórico do
conceito, surge a necessidade de fracionar a
unidade medida quando, diante de um problema
real, a unidade de medida utilizada era maior que
aquilo a ser medido.

Os registros mais antigos das frações são
atribuídos aos egípcios que foram os primeiros
a desenvolver uma notação para a fração
baseada na sua escrita Hieróglifa para os
números naturais. Vejamos o que nos conta a
história na visão de alguns autores.
Ifrah (1997) nos diz que a civilização egípcia em
meados de 3000 a.C. já era bastante desenvolvida
e, devido às necessidades de ordem administrativa
e comercial, percebeu quão limitada é a memória
humana para guardar por tempo indeterminado o
pensamento e a fala, além de enumerações e
inventários.
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Os geômetras egípcios usavam cordas para fazer
medições, pois cordas eram usadas tanto para
traçar as bases de templos como para realinhar
demarcações apagadas de terras depois da cheia do
Nilo.

Professor se liga nisso
Observe que
graduado.

corda

é

um

instrumento

não

Nas obras de Boyer (2001), Caraça (1984) e Cajori
(2007) encontram-se trechos do Livro II das Histórias
de Heródoto nas quais ele diz que o rei Sesótris,
dividiu a terra entre todos os egípcios, a fim de obter
lucros por meio do recolhimento anual de impostos,
de modo que cada pessoa receberia uma porção
retangular de mesmo tamanho.

Porém, durante o período de inundação do rio Nilo,
correspondente aos meses de julho a outubro,
algumas demarcações que havia na terra acabavam
se perdendo. Várias pessoas sentindo-se lesadas,
pois teriam perdido um pedaço de suas terras,
notificaram o rei sobre esse fato e ele mandou seus
medidores descobrirem o quanto cada terreno ficou
menor
para
que
pudessem
calcular
proporcionalmente ao tamanho deste, a taxa anual
estabelecida.
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A unidade de medida padrão utilizada pelos seus
medidores, também chamados “estiradores de
corda”, para fazer as medições da terra era o
cúbito ou côvado. Essa unidade era conhecida
como unidade do faraó, pois o comprimento do
cúbito era equivalente à distância compreendida
entre a ponta do dedo médio e o cotovelo do
faraó. As cordas dos estiradores possuíam vários
nós, cuja distância entre dois nós consecutivos era a
medida
do
cúbito,
o
que
hoje
seria
aproximadamente 45 cm. “A corda com vários nós
compunha um instrumento de medida, uma ‘régua’
primitiva utilizada por agrimensores daquela época”
(DIAS; MORETTI, 2011, p. 120).

Professor

Observe que a corda possuía “nós” e existia
uma distância comum entre eles. Entendemos
que já buscavam uma medida menor que a
unidade usada para medição - então as
subunidades. Porém, nem sempre o cúbito
cabia um número inteiro de vezes no
comprimento a ser medido e a necessidade de
fazer medições com mais precisão, levou os
egípcios a criarem subunidades do cúbito, ou
seja, fracionar a unidade de medida.

34

Note

Os egípcios usaram subunidades do cúbito para
representarem medidas menores que a unidade e
os professores cursistas usaram as palavras como
tantão, pedação, pedacinho e pedaço. A
necessidade de uma diferente representação de
medida sendo confirmado a partir de outra
realidade.

Neste momento é que o homem sente a
necessidade de controlar quantidades cuja
unidade de medida não era inteira, ou seja, o
número natural não era capaz de dar conta de
todas as medições realizadas.

Na busca de solução para esse problema,
depois de longo processo, na simples negação
dessa impossibilidade, e a divisão indicada,
antes considerada impossível, passou a ser

vista como a representação de um novo
tipo de número, que expressa o resultado
da divisão, apesar de não poder ser
expresso por um número inteiro.
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Notamos que foi relevante o desenvolvimento
da

situação

desencadeadora

de

aprendizagem antes deles terem lido o texto.
Eles de fato sentiram a necessidade de buscar
solução

para

um

problema,

não

foram

induzidos. Prova disso é que à medida que
juntos íamos discutindo o texto eles sempre
lançavam algum tipo de observação ligando
com o que eles tinham vivenciado. Tudo partiu
da necessidade de um povo de encontrar
solução para a questão da “medida quebrada”.
Contudo, precisavam de uma notação que
representasse essa escrita. Mais informações
você encontra na dissertação de mestrado de
Lopes (2017).
Sugestão:
Professor






Com essa tarefa você pode: desenvolver
a ideia de fração como medida para
proporcionar o entendimento que tudo
partiu de uma necessidade.
Propor leitura do texto ou de outro.
Propor análise em relação às ideias que
constam no livro.
Fazer relação entre as ideias que
aparecem dissociadas no exemplar.
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2.2 FRAÇÃO E A IDEIA DE PARTE-TODO
A ideia é a da partição de um todo em n partes
iguais e cada parte pode ser representada
como

1/n.

Então

consideramos

como

significado parte-todo, um todo dividido em
partes iguais. E trabalhamos com uma ou mais
partes deste todo que representa o nosso
inteiro. Normalmente, os livros didáticos trazem
esse significado parte-todo com representação
geométrica. A barra de chocolate e a pizza são
exemplos bem comuns. O aluno, diante desse
exemplo de tarefa, precisará identificar que o
todo foi dividido em ‘quatro’ partes iguais logo,
trata-se

de

uma

comparação

parte-todo;

Ressaltamos que neste tipo de exemplo
trabalhamos com unidade continua que está
relacionada com a área da figura que é muitas
vezes desconsiderada no ensino.
Professor
Em cada um dos casos, você deverá interpretar os
textos indicados e responder as perguntas que se
seguem. A folha com todas as tarefas encontra-se
em anexo neste volume.
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Situação desencadeadora de aprendizagem
Quadro 4:Tarefa desencadeadora de aprendizagem
sobre o inteiro
Texto 2:
Considerando
que
o
desenho
abaixo
corresponde a dois terços
de uma figura inteira.
Encontre a figura inteira.

Texto 3:
Lucas recebeu R$ 150,00
de mesada. Comprou um
chinelo, uma camisa e um
presente para sua mãe.
Quando chegou em casa,
Lucas percebeu que ainda
havia R$ 50,00 em sua
carteira.

Fonte: Adaptado de Santos, 1997, p. 224.
a) Como podemos representar em forma de
fração as situações descritas acima.
b)

No texto 3, compare o valor gasto por Lucas
em relação ao valor que ele tinha
anteriormente.

Professor

Para melhor compreensão fizemos modificação no
texto que ficou assim: “considerando que o
desenho corresponde a dois terços de uma
figura inteira, encontre o todo”.
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Temos as seguintes respostas para os dois
textos respectivamente:
Quadro 5: respostas dos cursistas

Fonte: Lopes, 2017

Observem que temos a mesma representação
fracionária para resposta nos dois casos. No
entanto, não podemos afirmar que elas sejam
iguais em significados.
Trouxemos um recorte da condução dessa
Tarefa desencadeadora de aprendizagem do
curso presencial.
Professor

Nós não imaginávamos que essa tarefa trouxesse
tanta dúvida e tantas descobertas para a maioria
dos professores cursista. Isso nos mostrou que foi
uma questão desencadeadora de indícios de
apropriações. Isso quer dizer que vale muito levala para uma formação continuada quando o foco é
discutir fração com a ideia Parte-todo.

39

Iniciamos a nossa discussão depois deles
terem tido tempo para reflexão e realização da
tarefa.
Quadro 6 – Diálogo sobre o inteiro

Mestranda Cida: O que vocês acharam do texto 2?
Prof. : Esse desenho deu dor de cabeça. (se referindo
aos 2/3 da figura)
Professora Verônica: Eu pensei o seguinte: a gente
sempre pensa naquela coisa de que tem que ser tudo
completinho (neste momento, outras vozes concordam
com o que ela disse até aqui). [...] Só que eu posso
pensar que o meu todo é algo como o cata-vento (ela
foi ao quadro fazer o desenho do cata-vento com três
hélices) [...] Eu insisto bastante nisso com os meus
alunos, pra sair daquela de que o todo era tudo
inteirinho... Eu posso pensar em qualquer coisa que me
diz que isso aqui é dois de três (apontando para o catavento que desenhou no quadro).
Mestranda R: mas o todo pode ser daquele jeito? O
inteiro pode ser daquele jeito? (sobre o texto 2)
Prof. Linda: Pode
Mestranda R: Mas o todo não tem que ser certinho,
fechadinho, ‘inteirinho’?
(Muito burburinho, até alguém dizer)
Prof. Alê: Eu achava também, até elas me trazerem
uma luz. (se referindo a equipe de formação).
Prof. Linda.: Eu compreendi, quase quinze anos
lecionando que uma rosca com furo no meio é inteira.
Ela continua sendo inteira mas até agorinha mesmo eu
achava que ela estava faltando uma parte.
Fonte: Lopes, 2017

As duas professoras só entenderam a tarefa
desencadeadora

de

ensino

após

uma

intervenção feita com o uso de uma rosquinha
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com um furo no meio como a apresentada a
seguir.
Figura 4: rosquinha exemplo de inteiro

:

Fonte: Lopes, 2017

A partir dessa imagem e as interações feitas, as
professoras mostraram que fizeram relações entre
o que conheciam de frações e o ensino desse
conteúdo quando narravam às descobertas.
Quadro 7: Continuação da discussão sobre o inteiro
Mestranda F.: Então eu vou te contar um segredo:
Até a gente começar o curso eu também achava isso.
Eu só fui descobrir isso quando eu estava planejando
com as meninas (se referindo às outras mestrandas)
[...] Então, nesse caso o nosso inteiro tem quantas
partes? (voltando à pergunta)
Grupo: Três
Mestranda F.: E quantas foram representadas aqui?
(mostrando para a figura)
Grupo: Duas
Mestranda F.: Então qual a representação de fração
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que a gente teria aqui?

Fonte: Lopes, 2017

Quadro 8: Continuação da discussão sobre o inteiro
Professores: Dois terços
[...]
Mestranda Cida: Então qual a representação de
fração que a gente teria aqui?
Resposta dos professores: Dois terços
Mestranda Cida: Nesta questão então tem partetodo?
Professores: Tem
Mestranda Cida: Porque aqui atrás vocês disseram:
“não, na questão dois não tem parte de todo não”.
Mestranda Cida: - Gente deixa
eu falar uma
coisinha, na verdade o que observei enquanto andava
em meio a vocês?. Nós já estamos tão bitolados com
alguns conceitos que quando falamos de um
semicírculo ele não poderia representar o todo. O todo
teria que ser o círculo completo.
Professora Alê : - Não! isso não pode ser um inteiro,
eu não aceito!
Mestranda Cida: Mas quero falar de duas
professoras em especial; elas estavam quase doidas.
Aí eu cheguei e fiz uma pergunta a elas. Perguntei de
modo que elas olharam de outro ponto de vista. O que
eu falei: Se eu digo que isso é dois terços, o que
vocês entendem ser um terço? As duas
responderam: “Metade dessa figura”. [...] Se eu
tenho dois terços o todo tem que ter quantas partes?
Responderam as duas prontamente: “Três”.
Mestranda Cida: Se está dito que têm duas partes eu
preciso de quantas para completar as três?
As duas responderam: Metade dessa figura
Mestranda Cida: Se eu tenho dois terços o todo tem
que ter quantas partes?
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Responderam as duas prontamente: Três
Mestranda Cida: Se está dito que têm duas partes eu
preciso de quantas para completar as três?
Todos responderam: Mais uma
Mestranda Cida: E uma parte iria preencher esse
círculo aí todinho?
Ao que elas responderam: Não
Nesse instante ouvi
Cursista não identificado: Ah! Olha! Entendi!

Fonte: Lopes, 2017

A colaboração, a mediação e a interação com o
coletivo foi essencial para a compreensão das
possibilidades de representações de figuras
inteiras

diferenciadas.

aproximar
usamos

o

professor

frases

nas

Nesse
da

contexto

de

compreensão,

mediações,

nos

apontamentos ou interferências. Somos breves
usamos frases curtas nessa intenção. Como
por exemplo, “se está dito que têm duas partes
eu preciso de quantas para completar três?”
Tem a intenção de mudar a direção do foco.
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Professor
Esses momentos de discussão representam
papéis de mediação por alguém que conhece a
teoria e os questionamentos possibilitam a
reflexão acerca do tema. Com as diferentes
interações e em diversos momentos notamos
que essa proposta de ação pode contribuir para
que o sujeito se aproprie do conceito.

2.2.1 Fração Parte-todo no conjunto contínuo

Precisamos compreender a diferença entre os
tipos de conjuntos. Em Lopes (2017, p.23)
lemos que a passagem do discreto para o
contínuo

é

quando

são

apresentadas

dificuldades ao se trabalhar com o assunto
frações,

por

quebrados”

estar
nas

diante

situações

de

“números

problemas

e

entender que a origem do conceito de frações
se deu na relação parte/ todo no contínuo.
Verificamos no curso de extensão que para os
professores envolvidos a identificação da ideia
parte

se

dá

a

partir

da

representação

geométrica, com Parte- todo na contagem
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dupla: O número de partes em relação ao todo.
Assim buscamos contemplar nas situações
desencadeadoras de ensino o conceito de
fração como parte todo em

quantidades

contínuas e discretas, visto que se tratava de
uma necessidade daquele coletivo. Ao se fazer
,por exemplo, uma divisão

em conjunto

discretos

a

,

como

retrata

situação

desencadeadora de ensino das tampinhas em
Lopes (2017,p. 138 ) não faria sentido ter que
serrá-las como foi proposto por um grupo, uma
vez que suas características não seriam
contempladas e se tornariam sem ‘utilidade’. A
função social daquelas tampinhas não seriam
as mesmas. Refletimos sobre duas situações
problemas:
● Os que podiam ser resolvidos
com números naturais e,
●

Os

que

resolvidos

só
com

poderiam
os

ser

números

fracionários.
Em conjunto com quantidades discretas de
objetos é limitado à distribuição em partes
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iguais e, que nesse conjunto discreto para ser
feito a divisão em partes iguais, a quantidade
das partes deve sempre ser um número
múltiplo da quantidade de objetos. Não fazia
sentido distribuir igualmente sendo que para
isso precisasse descaracterizar o objeto. O
conjunto discreto é um conjunto enumerável,
eu consigo contar suas unidades. Assim, existe
uma

dificuldade

maior

em

relação

aos

conjuntos contínuos.
Em quantidades contínuas trouxemos um
recorte do diálogo retirado da dissertação de
Lopes (2017, p.140).

Quadro 9 : Discutindo sobre os conjunto s contínuos e
discretos
[...]
Orientadora Sandra: Contar. Vocês conseguiram
contar a área do tangram?
[,..]
Fonte: Lopes, 2017

E o conjunto contínuo eu não consigo contar
porque ele não é individual, cada um não é um.
Ele é um todo”. Em um conjunto contínuo não
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se perde as propriedades do objeto. Pode se
dividir infinitamente que cada parte conterá a
mesma propriedade e o mesmo fim. Quando
trabalhamos
estamos

com

quantidades

quantificando

contínuas

grandezas

(área,

volume,...). Pensando, por exemplo na tarefa
desenvolvida no curso que abordou esse tema:
o Tangram. Quando comparamos duas figuras
do

Tangram

com

formas

diferentes,

percebemos que podem ter a mesma área.
A partir desta diferenciação, precisamos pensar
em ações e tarefas para serem desenvolvidas
para mostrar estas relações quando estamos
trabalhando com frações.
Situação desencadeadora de aprendizagem

1 Considerando apenas um dos triângulos azuis,
quantas vezes a sua área cabe dentro da área do
quadrado maior(Tangram montado)?
2. Quantas vezes a área do quadrado laranja, cabe
na área do Tangram montado?
E a área de um triângulo amarelo? E a área do
paralelogramo?
3. Registre a fração que representa a relação entre
as áreas das formas geométricas analisadas e a
área do quadrado montado.

47

A situação desencadeadora de aprendizagem
proposta foge aos modelos comuns que
exploram a ideia Parte-Todo. Trazemos essa
discussão em conjuntos Contínuos que são
aqueles nos quais é possível realizar qualquer
partição e, normalmente, está relacionado à
comparação entre grandezas.
Após os professores se dividirem em grupos,
foi entregue a cada grupo um tangram com as
7 peças (figura 4). A primeira orientação é que
eles formem o quadrado com as 7 peças do
tangram. A partir disso, é só seguir as
instruções da tarefa1 deste tópico.
Figure 5: tangram utilizado e cores das peças

Fonte: Lopes, 2017
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Professor

Atenção às cores das peças do tangram
entregue aos professores em formação
ou aos alunos em sala de aula. As
cores devem ser as mesmas das
perguntas propostas.

No desenvolvimento da pesquisa que deu origem a
esse volume, no episódio 2 que descreve sobre o
significado parte-todo, perguntas feitas pelos
cursistas que nos levaram a perceber que o
enunciado dava margem para outras interpretações
e que isso fugia ao nosso planejamento. As
proposições
foram
modificadas.
A
edição
apresentada já segue o novo formato. Nós estamos
trabalhando em conjunto contínuos, nesse caso, o
que podemos comparar são as áreas das formas.

Vamos buscar entendimento pensando na área
dessas formas do Tangram observando o
Tangram da figura 5. Quando relacionamos a
área do triângulo verde com a área do
quadrado, nós dissemos que a área do
triângulo verde é igual à metade da área do
quadrado e a área do triângulo verde é igual à
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área do paralelogramo. Então o quadrado é
igual ao paralelogramo?
Não. A forma do quadrado não é a mesma
forma

do

paralelogramo.

É

o

que

sistematizado na figura seguinte.
Figura 1: Sistematização da discussão sobre
comparação entre figuras do Tangram

Fonte adaptada: Lopes, 2017.
Quadro 10: transcrição da fig.6
1 triângulo = ½ quadrado
1 triângulo = ½ paralelogramo
Fonte: Lopes, 2017

área

está
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Professor

Precisamos estar atentos pois eu não preciso
ter o mesmo formato para ter a mesma área.
Isto é uma coisa que a gente trabalha pouco
com as crianças e que, futuramente, pode gerar
problema de compreensão de diferentes
conceitos.
Isto também acontece quando comparamos
volume e comprimento por exemplo. Podemos
ter um litro em diferentes potes e equivalem em
volume a mesma quantidade. Ou termos 1/2
metro de barbante esticado ou enrolado e os
dois representarão a mesma fração de um
metro. Precisamos desenvolver ações diversas
para que isto fique evidente quando
trabalhamos com as frações.

2.2.2 Fração Parte-todo no conjunto Discreto

A situação desencadeadora de ensino aqui
exposta mostra o desenvolvimento de fração
Parte-todo no conjunto discreto.
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Situação desencadeadora de aprendizagem

Vamos manipular tampinhas de garrafas!
Cada grupo recebeu uma quantidade de
tampinhas de garrafa. Siga as instruções e
registre suas conclusões.

a) Quantas tampinhas seu grupo recebeu?
b) Divida a quantidade de tampinhas em
duas partes. Quantas tampinhas você
encontrou em cada parte?
Divida a quantidade de tampinhas em três,
quatro e cinco partes. Quantas tampinhas vocês
encontraram em cada parte?

Considerando

a

situação

proposta

os

professores precisam ficar divididos em duplas.
A partir daí distribua, aleatoriamente, uma
quantidade de tampinhas de refrigerantes para
cada dupla. Depois peça que eles respondam
as

questões

propostas

na

situação

desencadeadora de aprendizagem 2.
Professor

Palitos, grãos, etc. podem ser usados também. Use
o material que para você for mais acessível e
enumerável.
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Algumas questões podem aparecer: Dividir
como? Do jeito que der? Dividir em partes
iguais? Veja recorte do diálogo para perceber
como

o

enunciado

pode

nos

levar

a

interpretações errôneas. A alternativa a tudo
bem. Eles só teriam que contar o material
recebido. Já a alternativa b gerou muitas
reflexões,

conversas.

Vamos

relatar,

inicialmente, como exemplo de discussão, uma
dupla que estava com um número ímpar de
tampinhas. Essa é parte do diálogo que foi
transcrito de uma filmagem do curso.
Professor

Esse diálogo nos coloca diante do conceito de
Divisão.

Se

você

quiser

pode

ampliar

seu

planejamento. Falar da Divisão de Euclides que
discute também o resto de uma divisão- por

exemplo.

Quadro 11: Diálogo entre a professora Suellen e
Entendendo frações - duas cursistas
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 Dividir como? A outra respondeu meio que não
acreditando na pergunta feita pela colega - Uai,
como! Em duas partes iguais.
 Não. Não está escrito que é para dividir em
partes iguais!

Fonte: Lopes, 2017

É preciso compreender que dividir em duas
partes significava mais de uma solução.

O

enunciado de questões também precisa ser
pensado cercando todas as possibilidades.
Aqui o objetivo é a divisão em partes iguais. A
observação feita pela cursista nos levou a
repensar o nosso planejamento e modificamos
a informação de que a divisão a ser feita
deveria ser em partes iguais.
Quando

perceberem

que

em

algumas

situações não é possível dividir em duas partes
iguais,

possivelmente

vão

começar

as

questões, ao colega cursista ao professor
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formador e nesse momento de interação vamos
questionando para que reflitam e consigam
compreender a abrangência do conceito. Mais
um recorte do diálogo retirado da pesquisa
Lopes (2017, p. 138 ).
Quadro 12: discussão da Tarefa com os cursistas



Mestranda C - Se serrássemos as tampinhas elas
teriam as mesmas características e funções como antes
de serem decepadas?
Não
Mestranda C: - E se conseguíssemos dividir de forma
igual para a dupla sem precisar cortar as tampinhas,
elas continuariam tendo o mesmo valor, o mesmo uso?
Cursistas: Sim
Fonte: Lopes, 2017

A cada divisão muitos comentários, pois hora
era possível a divisão em partes iguais, outras
não. Repartir as tampinhas ao meio foi uma
proposta. Se isso acontecesse às tampinhas
teriam a mesma funcionalidade? A mesma
função social- tampar garrafas?

Olhando para

o resultado das divisões do grupo no quadro
seguinte comprovamos essa afirmativa
Quadro 13 : Resultado da divisão de um grupo.
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Fonte: Lopes, 2017

Quadro 14: transcrição do quadro 13
Número de tampinhas recebidas: 15
Divisão em duas partes: 7 partes (sobrou 1)
Resultado da divisão por 3: 5
Resultado da divisão por 4: 4 (3 tampinhas
sobraram)
Divisão por 5: 3 tampinhas
Fonte adaptada: Lopes, 2017.

Com essa situação desencadeadora discutimos
duas situações problemas:
● Os que podiam ser resolvidos
com números naturais e,
● Os

que

resolvidos
fracionários.

só
com

poderiam
os

ser

números

56

Que a determinado conjunto de objetos é
limitado à distribuição, quando se trata de resto
zero.

São

as

quantidades

discretas,

enumeráveis. Lopes, Silva e Côco (2017, p.2)
escrevem que “as quantidades discretas se
referem a um conjunto de objetos idênticos,
que representa um único todo, cujo resultado
da divisão deverá produzir subconjuntos com o
mesmo número de unidades” E em vários
resultados de divisões os professores não
encontraram esses conjuntos idênticos. As
autoras

citam

alguns

exemplos

“[...]Se

dividirmos seis carrinhos para 4 crianças,
certamente todas ganharão um carrinho inteiro,
restando dois para serem divididos e, se
estamos tentando dividir igualmente, teríamos
que fracionar o carrinho que perderia a sua
função. Não teria a mesma utilidade do
carrinho

inteiro.

Perderia

as

suas

características de carrinho. Nessa situação, as
frações não auxiliam na resolução desse
problema. Podemos imaginar que algumas
dessas situações poderiam ser resolvidas de
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outra

maneira

se

fossem

resolvidas

por

crianças, elas poderiam sugerir um sorteio para
ver quem ficaria com àqueles que sobraram ou,
algumas abririam mão deixando o colega ficar
com mais que ele ou fariam barganhas. Essas
outras possibilidades não foram consideradas
em nosso estudo.
2.3 FRAÇÃO PARTE-TODO A PARTIR DA PARTE

Notamos que, normalmente, é trabalhado a
ideia

de

fração

parte

todo

de

maneira

geométrica e, considerando as partes a partir
desse

todo

Intencionalmente,

inicialmente
buscamos

uma

dado.
situação

desencadeadora de ensino que aborda o
inverso. O todo a partir de uma de suas partes
como visto a seguir.
Situação desencadeadora de aprendizagem

Sabendo que

representa ¼ de uma

figura, construa de três maneiras diferentes a figura
inteira.
Fonte: Adaptado de Santos (1997)
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Professor
Entendemos

essa

atividade

sendo

mais

uma

possibilidade de trabalhar com parte-todo de forma
não

tradicional,

ampliando

oportunidades

de

planejamento.

Essa questão foi tratada sempre com vistas na
primeira tarefa de discussão do inteiro (lembrase da rosquinha?). Mas, no decorrer das
discussões percebemos a necessidade de
abordar o mesmo conteúdo e objetivo mais de
uma vez, pois cada um tem tempos de
aprendizagens diferentes a partir de diferentes
mediações. Nos questionamos: Será que para
o professor cursista o inteiro podia ter qualquer
formato desde que composto por todas as suas
partes?
Percebemos no momento do curso que ainda
não. Pareceu que para as cursistas Linda e
Ben

ainda

era

confuso

representações do inteiro.

as

diferentes
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Figure 7: Algumas resoluções de cursistas

Fonte: Lopes, 2017

Veja a continuação de uma discussão entre a
mesma professora que foi ao quadro e a
cursista Martinha.
Quadro 15: continuação discussão sobre as possíveis
formas do inteiro
E aí outra cursista deu a sua resposta no quadro
com nova forma.
Pesquisadora – espera aí. Esse tem um monte de dente
(se referindo ao que a Noêmia desenhou) e pode ser
assim? Não teria que ser todo fechadinho, bonitinho?
Cursista Martinha- Mas isso aí não é uma peça inteira?
Não foi dita que tinha que ser igual a um quadrado.

Fonte: Lopes, 2017

Quando a Noêmia foi ao quadro e deu várias
outras formas Ben achou que por serem cheias
de

“dentes”

não

representavam

o

todo.

Precisou da interação do grupo para aceitar.
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“FAZ UMA ROSQUINHA QUADRADA COM
BURACO NO MEIO AÍ”. Isso foi o suficiente
para Ben e Linda exclamarem! Ah! Entendi.
Mas observe professor que a ‘rosquinha
quadrada’ saiu – na verdade um ‘retângulo’
com um furo no meio (figura 1).

Figure 8: O inteiro que lembrou a rosquinha

Fonte: Lopes, 2017

Houve ali um impacto que de acordo com
Moura (2001) “[...] esse impacto poderá estar
revelado em outro momento que o sujeito foi
solicitado a utilizar-se de algum conhecimento
para participar de uma ação no coletivo”.
Neste caso, a frase foi utilizada para ajudar
outro

sujeito

a

fazer

relações

entre

os

significados de frações e o ensino desse
conteúdo. E nos parece que a reflexão coletiva
possibilitou possível mudança.
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Professor

Essa cena nos mostra que precisamos estar atentos às
respostas e dúvidas dos alunos. Precisamos organizar
ações diferenciadas e mais de uma vez para que os
sujeitos tenham diferentes possibilidades de interação
com o conteúdo. A mediação é também muito
2.4. FRAÇÃO - PARTE-PARTE
importante, tanto do professor como de um colega que
já compreendeu a situação.
TAREFA DE FORMAÇÃO 4

Professor
Participar de uma ação no coletivo. Neste caso, a
frase foi utilizada para ajudar outro sujeito no
processo de apropriação que com a reflexão
coletiva foi possível.

Na

situação

desencadeadora

de

ensino

seguinte continuamos a discussão sobre a
ideia de fração como parte-todo, porém, agora
com destaques também para a relação parteparte e todo- parte. As perguntas da situação
levam a essa comparação e reflexão.
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Situação desencadeadora de aprendizagem
Paulo parou num posto de combustível e colocou 12
litros de gasolina, completando o tanque, cuja
capacidade é de 48 litros era equivalente a:
a) Mais de meio tanque
b) menos de meio tanque

¼ de tanque
d) ¾ de tanque
c)

e) Se você fosse trabalhar as ideias de frações
discutidas aqui em sala de aula, que
possibilidades de atividades você utilizaria?

Mas observe que a questão pede para que
façamos a relação entre a parte que havia (e
nesse caso não é o todo) com as alternativas
propostas. E nenhuma delas está relacionada
ao tanque cheio. Assim, concluímos que a
relação é parte-parte.
A próxima situação desencadeadora de ensino
foi tratada no primeiro encontro com o intuito de
entendermos quais ideias de fração eles
traziam consigo. Veja bem os textos que estão
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agrupados sempre tem a mesma escrita
fracionária

por

resposta.

Como

podemos

observar a seguir.
Situação desencadeadora de aprendizagem
Texto 6:
Nas
provas
do
Paebes, um estudante
acertou
quinze
questões
e
errou
cinco.

Texto 7 :
Maria resolveu pintar seu
quarto. Para atingir a cor exata
ela misturou um litro de tinta
verde para três litros de tinta
branca.

Fonte: Adaptado de Santos, 1997 e Silva, 1997.

Nos textos 6 e 7, as ideias são diferentes. O
texto 6 traz a ideia Parte-parte. O texto 7
traz a ideia de razão. Se o aluno acertou 15 e
errou 5, concluímos que o total de questões
eram 20, temos a relação parte-parte 15/5.

Como podemos representar em forma de fração as
situações descritas acima. No texto 6, compare o
número de erros em relação ao número de acertos
e no texto 7, compare a quantidade de litros de
tinta verde em relação a quantidade de litros de
tinta branca. b) Apesar de estarem escritas da
mesma forma, elas têm o mesmo significado?
Quais diferenças você percebe entre eles?
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Se fosse parte-todo, por exemplo, diríamos
que de 20 errou 5= 5/20 ou de 20 acertou 15
= 15/20. Em estudos e, em nossa pesquisa,
constatamos que parte–todo é a ideia mais
estruturada entre os cursistas. Eles tiveram
dificuldade de compreender essa relação
parte-parte e todo-parte.

Texto 6

Texto 7

Professor
Veja que no texto 7 está sendo pedido para se fazer
a comparação entre litros de tinta verde e litros de
tinta branca. Essa ordem faz toda diferença. Não
nos referimos a número de acertos em relação à
quantidade de questões e, nem número de acertos
em relação aos erros cometidos.
Respostas iguais, ideias de frações diferentes.
Texto 6: Parte-parte; Texto 7: Razão entre duas
grandezas.
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Precisamos estar atentos à realização de
diferentes

situações

desencadeadoras

de

aprendizagem para que criemos possibilidades
de apropriações do conteúdo que estamos
trabalhando. A seguir, apresentamos uma
tarefa que, a princípio, foi realizada a distância
no moodle, mas que no curso presencial
precisou ser discutida. Essa tarefa é do livro de
Santos (1997, v.1), mas, apesar do tempo, não
era de conhecimento dos professores da
formação. Destacamos que é necessária a
realização de cursos e oficinas para que
possam conhecer diferentes possibilidades de
ação.

Você deverá observar as figuras abaixo e indicar
aquelas que NÃO POSSUEM exatamente ½ da
região destacada. Justifique suas escolhas. A
atividade será realizada de modo individual
.

Situação desencadeadora de aprendizagem
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Quadro 16: Situação desencadeadora do MOODLE.

Fonte: Adaptado de Santos,1997

Foi uma tarefa bastante interessante.
Procuramos aquelas que representavam a
metade. Entendemos que se conhecêssemos
as imagens que representavam a metade, por
exclusão
destas,
as
que
sobrassem
respondiam a questão proposta.
Não é uma questão trivial. Deu trabalho para
alguns professores. Vários deles usaram como
procedimento para encontrar solução o recorte
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e

sobreposição.

Assim,

quando

não

encontravam a mesma quantidade de frações
pretas

iguais

encontrado

as

uma

brancas,
das

então

soluções

da

tinha
tarefa

proposta. Em alguns momentos em que a
comparação da área acontecia em formas
diferentes ficou difícil a comparação.
Professor

Para uso do recurso sobreposição é
preciso que se disponha de duas cópias

idênticas para cada sujeito, se for um
desenvolvimento individual ou você pode
propor resolução em dupla.
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2.3 FRAÇÃO E A IDEIA DE NÚMERO
As frações, como os inteiros, são números que
não precisam necessariamente, referir-se a
quantidades específicas. Existem duas formas
de

representação

fracionária:

ordinária

e

decimal. E podemos representá-la na reta
numérica

ou

representações

serem

escritos

diferentes

nessas
(decimal

porcentagem). Na proposição de realizar uma
discussão sobre comparação entre números
racionais com representação fracionária e
localização destes números na reta real,
apresentamos as situações desencadeadoras
de aprendizagem a seguir.

Situação desencadeadora de ensino
Texto 1
Alice e Pedro receberam um bolo de mesmo tamanho
cada um. Alice comeu
do bolo e Pedro comeu
4
2
dele. Quem comeu mais bolo, Alice ou Pedro?
Justifique sua resposta.
Fonte: Adaptado de Magina et al (2008)
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Observe que nessa situação desencadeadora eles
estão comparando dois números fracionários e
especificamente

neste

contexto

os

números

possuem o mesmo numerador e como comparar
dois números fracionários?

Pense que, para fazer isso, ele pode usar como
análise o princípio de ordenação definido por
Caraça (1998). É uma questão de ordem
“ordenação é sinônimo de (desigualdade)”. Ser
desigual significa negar a igualdade e aquilo
que não é igual ou é maior ou é menor.
[...] dois números racionais r e s, diz-se
maior àquele que, com o mesmo segmento
unidade, mede um segmento maior. E como
consequência [...] segunda, se os dois
números têm o mesmo numerador, é maior
o que tiver o menor denominador [...]
(CARAÇA, 1998, p.40).

Professor

Nesse caso de NUMERADORES iguais, só é
preciso comparar os denominadores. O que tem
o maior denominador é o que corresponde a
menor fração.
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Nas questões seguintes também podemos
fazer comparação quanto ao tamanho ou,
fazermos a divisão e compararmos os números
decimais.
Situação desencadeadora de aprendizagem

3. Dados os números seguintes, localize-os na reta
numérica dada.

3

,

2

3

, , , ,

3 8 8 8

,

2

3

4

3

7

4

2

3

8

, ,

, -

Fonte: Lopes, 2017
Figure 9: resolução feita por uma cursista

Fonte: Lopes, 2017

Essa tarefa foi muito debatida. Imaginávamos
que, por ser trazida em livros didáticos dessa
maneira, não teríamos tantos questionamentos.
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A

maioria

dos

cursistas

transformou

em

números decimais para fazerem a comparação
de quem é menor ou maior e, assim,
posicionarem na reta numérica. Isso mostra
que não está bem definido como comparar
frações sem transformar em decimal. Esse
pode ser outro ponto a ser discutido em
formações contínuas.
Situação desencadeadora de aprendizagem
Julia fez uma viagem de muitos quilômetros
em três etapas. A primeira etapa ela fez de

trem e percorreu

2

da distância total, a

segunda ela fez de ônibus e percorreu

3

do

total da viagem, e a terceira etapa ela fez de
carro. Nessa viagem, ela andou mais
quilômetros de trem ou de ônibus?
Fonte: projeto Araribá, 2006.

Professor
Essa questão pode ser resolvida por equivalência
de frações, ótima oportunidade para conversar
sobre o assunto, se for o caso ou por divisão.
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Ao fazermos a equivalência os denominadores
tornam-se iguais.
Assim, é só comparar o maior numerador e terá
a maior fração.
Situação desencadeadora de Aprendizagem
Quatro amigos estavam jogando bilhar. Zé,
Toninho, Fabio e Manoel. Zé deu 3 tacadas e
derrubou 2 bolas na caçapa, Toninho deu 5
tacadas e derrubou 3 bolas, Fabio deu 6
tacadas e derrubou 5 bolas, e Manoel deu 3
tacadas e derrubou 1 bola.
a) Para cada jogador, escreva a razão entre a
quantidade de bolas derrubadas e a
quantidade de tacadas.
b) Dos 3 jogadores quem teve o melhor
desempenho em relação as tacadas feitas?
Fonte: Projeto Araribá, 2006.

Observe que para responder essa questão b, é
necessário fazer comparação entre os números
fracionários que são respostas da letra a. Então
a razão é: Zé: 2/3 Toninho: 3/5; Fabio: 5/6.
Qual desses números fracionários é o maior?
A comparação pode ser feita por meio de
frações equivalentes ou números decimais.
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Na formação exercida encontramos respostas
dadas

por

representações

geométricas

e

decimais. A maioria das respostas mostrou a
prática mais usual daqueles professores e elas
se deram em torno das representações citadas
anteriormente. Apenas uma cursista usou a
equivalência de frações. Ao resolver por meio
de frações equivalentes, a professora igualou
os

denominadores

e

comparou

os

numeradores, concluindo que a fração de maior
numerador

é

a

maior

fração.

Isso

é

consequência da definição de desigualdade.
Em Caraça (1998) ordenação é sinônimo de
(desigualdade).
Definição – De dois números
racionais r e s, diz-se maior
àquele que, com o mesmo
segmento unidade, mede um
segmento maior.
Consequências - 1ª – se os
dois números têm o mesmo
denominador, é maior (menor)
o que tiver maior (menor)
numerador.
(CARAÇA, 1998, p.40 – grifo
nosso).
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Outros cursistas dividiram o numerador pelo
denominador e compararam os resultados.
Houve

também

retângulos

de

aqueles
mesmo

que

desenharam

tamanho

e

foram

divididos em partes iguais de acordo com o
número de tacadas. O número de partes
pintadas correspondeu ao número de tacadas
certas. Era só verificar qual ficou com o maior
pedaço pintado

2.4 FRAÇÃO COM A IDEIA DE RAZÃO
Para Kieren (1988), o significado razão é uma
relação de comparação multiplicativa entre
duas quantidades de mesma grandeza ou não.
a) Como podemos representar em forma de fração as
situações descritas acima. b) Compare o número de
colheres de remédio em relação ao número de
colheres de groselha.

Trouxemos esse texto 4 e 5 neste lugar, não
porque os dois tem a ideia de razão mas,
porque foi a forma que trabalhamos no curso e
parece ter dado certo. Primeiro, buscando as
ideias e, só depois em seu lugar é que
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discutimos. Logo, vamos responder a primeira
questão que é sobre a escrita fracionária de
cada um deles.
Situação desencadeadora de aprendizagem
Texto 4:

Texto 5:

Para melhorar o gosto de
um remédio para tosse, um
médico recomenda que
seja misturado groselha ao
remédio para tornar o sabor
mais agradável.
Assim ele receita quatro
colheres de groselha para
cada colher de remédio.

Sabe-se que 25% dos
participantes do curso
(Re)descobrindo frações e
seus significados, também
participaram da formação
do Pacto Nacional para a
Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC).

Fontes: Magina e Campos, 2008, p. 23-40 e Carvalho,
2016

Em relação a proposição do texto 4
encontramos resposta dos cursistas que é
fração com a ideia de razão.
Quadro 17: Relação das respostas dos cursistas
Qual a relação entre a quantidade de remédio (R) e
a quantidade de groselha (G)? (mistura (M)) Relação
entre:
G: 4

R: 1

R: 1

G: 4

M:
5

R: 1

G: 4

M: 5

M: 5

R: 1

Fonte: arquivo da pesquisa
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Texto 4: resposta

Texto 5: resposta
2
4

Professor
Ficou um pouco mais claro qual a nossa intenção em
trazer mesmas representações? Olhando as escritas
fracionárias verificamos que trata da mesma em
situações completamente distintas. Eles trazem a
mesma ideia de fração? Não. O primeiro traz a ideia
de razão já o texto 5 Parte-todo.

Veja discussão dessa questão no quadro 18
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Quadro 18 : Discussão da situação encontro presencial
A mistura são 5 colheres ( 4 de groselhas + 1 de
remédio - Todo). A colher de remédio representa que
fração em relação a mistura?
A groselha representa que fração em relação à mistura?
4
.
Quando eu trabalho com as relações elas me ajudam
inclusive em outras situações, eu amplio, eu [...]. Se eu
tivesse que trabalhar com 5 crianças.
Quantas colheres de remédio eu teria e quantas de
groselha? .
2

Fonte: Arquivo de pesquisa

Com o desenvolvimento dessa ideia de fração
como

razão

percebemos

por

meio

das

questões colocadas por alguns professores,
que não conseguiam entender a relação entre
groselha e remédio em algumas proposições. A
orientadora Sandra em uma dessas questões
fez outra pergunta para a cursista Raquel. Ela
quis saber quantos alunos à professora tinha
em sua sala de aula ao que ela respondeu 28
alunos. Sandra continuou suas questões e quis
saber quantos desses são meninas? Raquel
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disse que 15 eram meninas. O quadro seguinte
continua com a mediação da orientadora.
Quadro 19: discussão sobre ideia de razão
[...]A importância da mediação.
Raquel- nós já havíamos concluído. Mas o fato da
Sandra tá aqui do nosso lado abrindo outras
possibilidades que eu realmente na minha humilde
significância... assim, ela perguntando e eu
respondendo. Quantos alunos você tem? -28. Quantas
meninas? -15. E sobram quantos meninos? – 13.
Quantas meninas em relação aos meninos?-15/13.
Então significa que deu um pouquinho, uma coisinha a
mais de meninas do que meninos. E é fato a gente vive
isso, comparando [...]
Sandra: quando você pede para fazer a comparação
entre o número de meninas e meninos vocês não vão
escrever 15/28 não é mesmo?
Cursistas – NÃO!
Fonte: arquivo de pesquisa

Observem que essa mediação foi feita para
que os professores cursistas percebessem que
não estávamos trabalhando com o todo e sim
com relação entre as partes.
2.5

FRAÇÃO E A IDEIA DE QUOCIENTE

A fração como quociente acontece na relação
de

divisão

entre

dois

números

inteiros,
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considerando que o divisor seja diferente de
zero. A fração como quociente, indica uma divisão
e seu resultado. Cabe destacar que, na maioria das
vezes podemos ter grandezas ou objetos diferentes
a ser divididos.
2.5.1 FRAÇÃO COM A IDEIA DE QUOCIENTE
2
PARTITIVO

Situação desencadeadora de aprendizagem
Dinâmica 1-Cada grupo recebeu uma quantidade
. de folhas tamanho A4. O grupo deverá reparti-las
igualmente de modo que cada pessoa receba uma
parte. Após seguir essas instruções registre suas
conclusões.
a) Quantas partes cada um recebeu?
b) Qual fração que representa uma dessas partes?
c) Registre como o grupo realizou a tarefa.
Fonte: Adaptado de Silva, 1997. Fonte: Lopes, 2017

Quociente partitivo é a forma mais comum de
divisão abordada em Formação e/ ou sala de
aula. Durante o desenvolvimento e discussões

2

Professor o tamanho da folha não é relevante. O
importante é que todas as folhas sejam de mesmo
tamanho.
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com os grupos foi observado que quando
apareceu a fração mista em algumas respostas
e ao serem perguntados sobre o significado
daquela escrita, ou melhor, como entendiam
aquela

representação

alguns

professores

apresentaram dúvidas. Trouxemos uma parte
da discussão no quadro seguinte.
Quadro 20: Discutindo a fração mista
[...] Então, cada um ficou com um inteiro e três pedaços.
3
1 inteiro e
. A cursista já ia sentar-se quando de
2
novo nós mediamos.
Mestranda R: E se você fosse escrever isso com uma
fração só, como ficaria?
7
7
Raquel- Uma fração seria .
ou...não
4
28
Acreditamos que para ela o todo era o 28 e desse, ela
tomou sete partes. Estava considerando parte-todo.
Raquel – é dá também... Não. É. Pera aí, se eu
7
simplificar que dá .
28
4
Ela está bem confusa.
Mestranda R: - é isso?
Raquel – Não. 1 inteiro mais três quartos?
4
3
7
Mestranda R: um inteiro é igual a
+ = .
4
4
4
Raquel: Ah! As sete folhas divididas em quatro!!!
Colocando a mão a boca em sinal de surpresa.

Fonte: Lopes, 2017
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Professor

Veja

que

a

abordagem

foi

intencional.

Pretendíamos levantar a discussão sobre a fração
mista e isto foi muito importante para aqueles
professores.

Percebemos

que

alguns

não

conseguiam entender o significado da fração mista
e parece ter sido esclarecedor para a professora
Raquel. É importante aproveitarmos as situações
para outras abordagens.

5.2. FRAÇÃO COM A IDEIA DE QUOCIENTE
QUOTITIVO

Situação desencadeadora de aprendizagem
Dinâmica 2 - Cada grupo receberá uma garrafa pet
comum determinado volume de água. Os grupos deverão
realizar a divisão do líquido em partes iguais conforme
definição abaixo:
Fonte Adaptada: Santos, 1997 v. 1 224p.
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Grupo 1
Dividir todo
líquido em
quantidades
iguais de

Grupo 2
Dividir todo
líquido em
quantidades
iguais de

Grupo 3
Dividir todo
líquido em
quantidades
iguais de

Grupo 4
Dividir todo
líquido em
quantidades
iguais de

200 ml

400 ml

250 ml

700 ml

Grupo 5
Dividir
todo
líquido
em
quantidad
es
iguais de

900 ml

Professor

Essa tarefa foi proposta com objetivo de estudarmos
fração com a ideia de Quociente Quotitivo que é pouco
abordado no ensino, segundo estudos constantes em
nossa pesquisa.

Normalmente a fração que mais usamos é a
partitiva, quando buscamos o resultado de uma
divisão como proposto na dinâmica anterior.

Professor
Essa tarefa é uma tarefa que leva tempo para ser
realizada. Melhor que se faça em aulas
geminadas e planeje com cuidado.
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Cada grupo recebeu um vasilhame de mesmo

tamanho e capacidade, não graduado, sem
nenhum

dado

capacidade,

que
porém,

informasse
com

a

sua

quantidades

diferentes de líquido.
Para encontrarem o volume desse líquido
recebido, eles poderiam escolher dois entre os
copos disponibilizados e graduados (500 ml,
300 ml e 50 ml). De acordo com a distribuição
feita cada grupo foi orientado em relação a sua
cota e a resposta deve ser dada de acordo com
a cota do grupo.

Assim por exemplo
Se o recipiente tem 1litro de líquido, o grupo deve
responder de acordo com as medidas que estavam
disponíveis para ele. Se tivesse com copos de 300 ml e
50, então poderia dizer que foi preciso usar 20 copos de
50 ml. Se tivesse com copos de 500 e 300 ml então
poderia dizer que a cota foi dois copos de 500.
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Professor

Os valores trabalhados nos grupos foram
planejados e calculados anteriormente e assim
ficou garantido que encontrariam um resultado
inteiro com o material que poderia ser escolhido
por eles.

Seguem

as

perguntas

que

ajudaram

na

condução e direcionamento das discussões do
grupo.

Para a realização da atividade, cada grupo deverá
escolher dois, dos copos disponíveis, que se encontram
sobre a mesa. As capacidades de cada um são: 500 ml,
300 ml e 50 ml. Após a realização da partição,
respondam as questões abaixo:
a) Quais as capacidades dos copos que o grupo
utilizou?
b) E qual a capacidade do copo que você utilizou
como medida para resolver o problema?
c) Quantos desses copos, respondidos na
alternativa anterior, foram necessários
para medir todo o líquido recebido pelo grupo?
d) Qual fração representa a relação do volume de
água do copo que utilizaram para resolver o
problema e o volume de água recebido na
garrafa pet?
e) Qual a quantidade de líquido que havia na
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garrafa?
Qual foi a estratégia utilizada pelo grupo para a
realização da atividade?
3) Após a realização das dinâmicas 1 e 2 discuta com
seu grupo.
a) O grupo encontrou dificuldades na realização
das tarefas? Em caso positivo, exponha-as.
b) Quais as semelhanças e diferenças que o
grupo observou entre as dinâmicas1 e 2?
c) Qual(is) significado(s) de fração vocês
acreditam que esteja(m)relacionado(s) a essas
dinâmicas?
f)

Explorar este tipo de situação desencadeadora
de aprendizagem contribui para abordagem de
quantidades contínuas. O volume é uma
quantidade contínua.

Quando trabalhamos

com

contínuas

quantidades

quantificando

grandezas

(área,

estamos
volume,...).

Assim podemos colocar o mesmo volume de
um determinado líquido em recipientes distintos
e ainda assim eles manteriam a mesma função
social. Lopes, Silva e Côco (2017, p.2),
explicam que

são chamadas quantidades

contínuas quando é possível fazer a divisão em
quantidades infinitas de vezes sem perder as
características e função social. Ao dividirmos 4
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maças para 3 crianças. Não encontramos um
número inteiro que represente o resultado da
divisão, as maças poderiam ser fracionadas em
partes iguais de modo que cada criança
recebesse a mesma quantidade de maças (1
1/3), preservando as características de maça.
Professor
Leia o problema dos 35 camelos no livro de Malba
Tahan e discuta com seus alunos o mistério por
trás dessa divisão.

O problema dos 35 camelos do livro o homem
que calculava do autor Malba Tahan trata da
herança deixada por um pai a seus três filhos.
A partilha deveria ser feita atendendo os
critérios seguintes: Ao filho mais velho caberia
½ da herança; Ao filho do meio 1/3 da herança
e 1/9 dessa mesma herança para o filho
caçula. Para atender esses critérios o objeto
perderia a sua função social, porque para fazer
a

divisão

sem

que

isso

ocorresse

precisaríamos de um número inteiro como
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resultado para cada uma das divisões. Mas,
atendendo

aos

critérios

teremos

como

resultado um número decimal. O problema trata
de camelos, animais vivos que ao serem
fracionados perdem a sua função. Esse é um
problema bem interessante para falar sobre as
quantidades contínuas e discretas com seus
alunos. Ele foi citado como sugestão de leitura
neste

livro.

2.6 FRAÇÃO COM IDEIA DE OPERADOR
MULTIPLICATIVO
O significado operador multiplicativo nos dá a
com b ≠ 0, que ao

ideia de função

ser aplicada em um número, que nesse
contexto referencia o “todo” e transforma-o. Por
exemplo, ao calcular

3

do número 20, o

4

operador faz duas operações: uma divisão do
todo em

“quartos” e, em seguida, uma

multiplicação

tomando-se

três

(3)

dessas

partes, ou ainda, uma multiplicação do todo por
três (3) e, em seguida, a divisão em “quartos”.
Em grandezas contínuas o significado de um
operador

multiplicativo

é

semelhante

ao

processo de “encolher” ou de “esticar”, de
“reduzir”

ou

tomemos

de

como

“ampliar”.
“todo”

comprimento d e seja

3
4

um

Por

exemplo,

segmento

de

o operador utilizado

para transformar o número d. O resultado
dessa

operação

interpretamos

é

o

número

geometricamente

3
4

como

que
uma
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parte

do

todo

(segmento)

que

tínhamos

inicialmente. Nesse caso, o efeito do operador
3

sobre o “todo” foi de redução, pois o número 4<
1. Se tomarmos como operador um número
maior

que

um,

de

maneira

análoga,

interpretamos geometricamente uma ampliação
do

segmento.

Quando

trabalhamos

com

comprimentos de figuras planas temos a
relação com a homotetia e o operador é a
razão

de

operadores,

ampliação
a

relação

ou

divisão.

significante

Nos
é

a

comparação entre a quantidade resultante de
uma operação e a quantidade que atuou nela.
Estas foram as situações desencadeadoras de
aprendizagens

discutidas,

debatidas

e

resolvidas no curso de extensão.
Nestas situações propusemos o trabalho em
dupla para posterior debate e discussões.

Situações desencadeadoras de
aprendizagem
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1. Uma propaganda ocupa um outdoor de
dimensões 1m por 1,25m. Para que esta mesma
propaganda saia no Jornal Folha de São Paulo é
3

preciso que sofra uma redução de

em suas

medidas. Quais as dimensões deste anúncio no
Jornal?
Discuta com sua dupla.
Fonte: SANTOS, 1997, v.1 224 p.

2. Discuta com sua dupla sobre a situação
abaixo e registre suas discussões.
a) Uma fotografia de 3 x 4 foi ampliada para 9 x
12. Qual foi a razão de ampliação?
b) Para fazer um pôster de uma foto 9 x 12, foi
preciso ampliá-la por uma razão

7
9

. Quais as

dimensões da nova foto no pôster? Explique com
suas palavras como pensou para resolver o
problema.

3. Se minha receita de bolo pede 3 copos de leite
mas eu só tenho 2, como devo adequar os outros
ingredientes para fazer o bolo com esses 2 copos
de leite?
4.

Se

3
2

de 8 é 12, por quanto tenho que

multiplicar 12 pra obter 8? Como pensou para
resolver o problema? Justifique
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5. Baseando–se no texto da tirinha, discuta
com seu grupo as questões abaixo e registre
suas discussões.

Fonte: Santos, 1997

a) Quanto Calvin estaria querendo ganhar, agora,
se pedisse um total igual a 3,5 vezes a quantia
inicialmente estipulada?
2

b) E Susie tivesse conseguido da quantiainicial
com o seu pai e com sua mãe, ela já teria
arrecadado mais ou menos do valor necessário?
Quanto ela teria arrecadado?
c) Se R$ 100, 00 correspondessem a da quantia
7

.

que Calvin estava querendo, quanto Susie
precisaria colocar no envelope?
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2

d) Se o pai de Susie lhe emprestasse da quantia pedida
por Calvin e sua mãe,

4

, qual dos dois estaria

emprestando uma maior quantia?
e) Se a mãe de Susie lhe emprestasse 20% dessa
quantia, quanto ela estaria oferecendo?
f) Quanto Calvin estaria querendo ganhar, agora, se
pedisse um total igual a 0,1; 0,5; 1,2; 1,5 dessa quantia?
Represente cada um desses números 0,1; 0,5; 1,2; 1,5
em forma de fração.

Trouxemos essa situação para mostrarmos
mais de perto como ela foi resolvida.
Situação desencadeadora de aprendizagem

Texto 1
Alice e Pedro receberam um bolo de mesmo
tamanho cada um. Alice comeu ¼ do bolo dela e
Pedro comeu ½ do bolo dele. Quem comeu mais
bolo, Alice ou Pedro? Justifique sua resposta
Fonte: Lopes, 2017

A primeira questão era quem comeu mais
bolo?
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Além de responder esta questão teriam que
justificar a resposta. Veja a resolução da
cursista LIA. Uma resolução usando geometria.
Quadro 21 : a resolução de Lia

Transcrição:
Ela partiu o bolo em 4 partes. Ele em duas partes, se
cada um comeu 1 parte ele comeu mais.
Fonte: Lopes, 2017.

Professor

Ao discutirmos sobre frações precisamos falar
de partes iguais?
Observe que a cursista ao dar a sua explicação não
disse que as partes tinham o mesmo tamanho. Então
aqui você pode levantar a discussão

Entendemos que a professora conhece essa
necessidade

para

discutir

frações

como
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representante

do

conjunto

dos

números

racionais. Às vezes está tão claro isso para
quem ensina que nos esquecemos de detalhar
para quem está aprendendo.
Observe

que

comparando

nessa

dois

tarefa

números

eles

estão

fracionários

e

especificamente neste contexto os números
possuem o mesmo numerador e como
comparar dois números fracionários?
Pense que para fazer isso ele pode usar como
análise o princípio de ordenação definido por
Caraça (1998). É uma questão de ordem
“ordenação é sinônimo de (desigualdade)”. Ser
desigual significa negar a igualdade e aquilo
que não é igual ou é maior ou é menor.
“[...] dois números racionais r e s, diz-se maior àquele
que, com o mesmo segmento unidade, mede um
segmento maior. E como consequência [...] segunda, se
os dois números têm o mesmo numerador, é maior o que
tiver o menor denominador [...]” (CARAÇA,1998,

p.40).
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Professor

Nesse caso de NUMERADORES iguais, só é preciso
proposta no O
encontro
comparar osTarefa
denominadores.
que tem o maior
denominador é o que corresponde a menor fração.

Em nossos estudos muitos autores apontaram
a necessidade de espaços formativos. Nesse
curso

de

extensão

que

proporcionamos

pudemos comprovar e, engrossar o número de
estudos

que

apontam

nessa

direção.

É

importante demais e necessário esse espaço
de formativo. Os sete encontros presenciais e
mais o espaço virtual foi pouco, mas, suficiente
para entendermos que precisamos garantir e
valorizar esses momentos. Percebemos a
necessidade de troca de saberes, de reflexões,
mediações, interações entre os participantes. ,
quando o professor se apropria de novos
conhecimentos e/ou amplia os que já possui a
partir do processo Lógico-histórico, ele poderá
proporcionar mudança na sua forma ou modo
de organizar o ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Professor

diante

dos

nossos

estudos

verificamos poucos trabalhos desenvolvidos
sobre

Números

Racionais

em

sua

representação fracionária para professores dos
anos iniciais. Este trabalho é resultado de uma
pesquisa que buscou atender anseios de
professores

dos

anos

iniciais

sobre

os

diferentes significados de frações em formação
continuada. Assim, entendemos que ele poderá
ser útil para ampliar o conhecimento de
professores dos anos iniciais e todos que
tiverem interesse em conhecer os resultados
da pesquisa relacionada ao ensino de frações
de maneira coletiva. sobre esse conceito.
É produto de uma formação com situações
desencadeadoras de aprendizagem, que foi
aplicada e desenvolvida de forma coletiva com
os professores e essas estão contempladas
neste guia. Algumas estão sendo comentadas,
mas, você tem acesso a todas como apêndice
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nesse livro. O material foi validado no decorrer
do próprio curso e foi sofrendo alterações de
acordo

com

as

contribuições

do

grupo.

Trouxemos inclusive essas contribuições que
diziam respeito a enunciados mostrando a
importância
proposições.

desses

no

entendimento

das
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