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RESUMO 

 

 

Este estudo teve por objetivo analisar o material sugerido para professores da 

rede estadual de ensino do Estado de São Paulo, apresentando de possíveis 

sugestões para o ensino de números fracionários. Para elaboração deste material 

analisamos a organização do caderno do professor e do aluno, desenvolvido e 

proposto pela Secretaria da Educação de São Paulo, para o ensino dos números 

fracionários, na 5ª e 6º série (6º e 7º ano) do Ensino Fundamental ciclo II, em uso 

desde 2008. Esta análise contou com estudos e pesquisas em Educação 

Matemática e teve como referencial teórico os registros de representação 

semiótica de Raymond Duval (2003) e os significados dos números fracionários: 

parte-todo, medida, quociente, razão e operador.  

 

 

Palavras-chave: Material textual. Ensino de Matemática. Números fracionários: 

parte-todo, medida, quociente, razão e operador. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to draw up a supplementary material for teachers in state 

schools of São Paulo, making suggestions for the teaching of fractional numbers. 

To prepare this material analyzed the organization of the notebook of teacher and 

student, developed and proposed by the Ministry of Education of São Paulo, for 

the teaching of fractional numbers in the 5th and 6th grade (6 and 7 years) 

Elementary School Second Cycle, in use since 2008. This analysis relied on 

studies and research in mathematics education and has a theoretical semiotic 

representation of the records of Raymond Duval (2003) and the meanings of 

fractional numbers: part-whole, measure, quotient, ratio and operator. 

  

 

 

Keywords: Language material. Mathematics Teaching. Fractional Numbers part-

whole, measure, quotient, ratio and operator. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde 2008, foi distribuído na rede pública de ensino do Estado de São 

Paulo dois cadernos, o do aluno e do professor, com o objetivo de melhora do 

ensino e aprendizagem. Examinamos essa organização, no que diz respeito ao 

ensino dos números fracionários, procurando verificar se essa foi elaborada 

levando em consideração estudos em Educação Matemática referentes ao tema. 

O ensino dos números racionais tem início no ciclo I do Ensino 

Fundamental, e prossegue no decorrer da vida escolar do educando. Embora 

esse material tenha sido preparado para melhorar o desempenho dos alunos, 

pesquisas mostraram que uma parcela dos educandos continua obtendo baixo 

desempenho no ciclo II do Ensino Fundamental sem construir o significado para 

os números fracionários. 

O objetivo deste estudo foi analisar o material elaborado pela Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo, SEE/SP, para o ensino dos números 

fracionários e fornecer possíveis sugestões para que o professor possa utilizar o 

caderno do aluno e do professor de maneira mais profícua. 

Analisamos as atividades para as 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental, 

Ciclo II, identificando os significados de números fracionários que estão presentes 

nelas. A análise teve como referencial teórico os registros de representação 

semiótica de Raymond Duval (2003) e como metodológia a análise de conteúdos 

de Laurence Bardin (2009). 

Este estudo está dividido em três capítulos. No primeiro, descrevemos a 

problemática, apresentando uma breve revisão dos estudos e pesquisas em 

Educação Matemática ligados ao tema, bem como o quadro teórico e a 

metodologia adotada. No segundo capítulo, examinamos a organização. Nele 

descrevemos os cadernos do professor e do aluno e as orientações curriculares. 

No terceiro capítulo, apresentamos a análise do material e a conclusão.  
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 CAPÍTULO I  

 

 

Neste capítulo, apresentamos a justificativa, nossa investigação, uma breve 

revisão de estudos relacionados ao ensino de números racionais, a 

apresentações de alguns dos diversos significados para esses números e, 

finalmente, a organização de nossa pesquisa. 

 

 

1.1 Justificativa 

 

 

Em linhas gerais, o ensino dos números racionais tem início no Ensino 

Fundamental, ciclo I. Vários estudos já foram dedicados a esse tema (SILVA, 

1997; MOUTINHO, 2005; CANOVA, 2006; SILVA, 2007) entre outros. A esse 

respeito Silva (1997, p. 3) observou que: “o ensino de frações, no Brasil, é 

apresentado a partir da segunda ou terceira série do primeiro grau1 e, a cada ano, 

é, teoricamente, aprofundado.” 

Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 80), o início do ensino dos números 

racionais, está previsto no ciclo I do Ensino Fundamental,2 tendo por finalidade 

levar o aluno a construir os diversos significados dos números racionais e de suas 

representações a partir de seus diferentes usos e contextos. 

Em relação ao significado dos números fracionários, os PCN (BRASIL, 

1998) sugerem que no Ciclo I do Ensino Fundamental seja trabalhada a 

compreensão dos significados de quociente, parte-todo e razão e que o ensino 

com números racionais seja contemplado ao longo de todo o Ensino 

Fundamental.  

Os PCN (BRASIL, 1998) constatam ainda que: “os alunos chegam ao 

terceiro ciclo sem entender os significados associados a esses números e os 

procedimentos de cálculo com o mesmo.” (BRASIL, 1998, p. 100). E sugerem que 

                                                 
1
 Equivale ao 4º ano (3ª série) e 5º ano (4ª série) do Ensino Fundamental ciclo I. 

2
Utilizamos a organização em ciclos conforme o proposto em São Paulo, 2009q, ciclo I refere-se 

ao 2º, 3º, 4º e 5º ano (antiga, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série) e ciclo II refere-se ao 6º, 7º, 8º e 9º ano (antiga 
5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries) ambos pertencem ao Ensino Fundamental. 
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seja desenvolvida, a partir do ciclo II, a compreensão dos significados: parte-todo, 

quociente, razão e operador. Apontam ainda para a importância de se trabalhar 

os números racionais em seus diferentes significados e contextos, não sendo 

desejável abordar as suas interpretações isoladamente. 

Tais como os documentos oficiais, pesquisas mostraram a importância de 

se trabalhar com os números racionais em seus diferentes significados e diversas 

situações, como por exemplo, em (KIEREN 1983, 1988, BEHR 1983, SILVA 1997, 

SILVA 2005, MOUTINHO 2005, RODRIGUES 2005, SANTOS 2005, CANOVA 

2006, DAMICO 2007) entre outros. Esses autores têm em comum a ideia de que, 

para a construção do conceito de número racional, é preciso tempo e uma 

abordagem adequada. 

Para Caraça (1951) o conjunto dos racionais é um novo campo numérico 

que: “compreende o conjunto dos números inteiros e mais os formados pelos 

números fraccionários; estes são, de fato, os números novos. (CARAÇA, 1951 p. 

36)”. 

Para o autor os números fracionários devem satisfazer os seguintes 

requisitos: 

 

Sejam dois segmentos de recta AB  e CD , em que cada um dos quais se 

contém um número inteiro de vezes o segmento u - ABcontém m vezes 

e CD contém n vezes o seguimento u. Diz-se, por definição, que a 

medida do segmento AB , tomando CD  como unidade, é o número 
n

m
, 

e escreve-se  

1) AB
n

m
 . CD quaisquer que sejam os números m e n (n não nulo); 

se m for divisível por n, o número 
n

m
 coincide com o número inteiro que 

é cociente da divisão; se m não for divisível por n, o número 
n

m
 diz-se 

fraccionário. O número 
n

m
 diz-se em qualquer hipótese, racional – ao 

número m chama-se numerador e ao número n denominador. Em 
particular, da igualdade 1) resulta que 

2) n =
1

n
 visto que, se   n.   =AB CD , é também AB  = 

1

n
CD , e que 

3) 
n

n
1 Porque as igualdades AB n. AB  e, se AB  

n

n
 ABsão 

equivalentes. (CARAÇA, 1951, p. 35 e 36). 
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Utilizaremos neste trabalho o termo números fracionários3 como o 

representante da classe de frações equivalentes. Em seu estudo, Silva (2005, p. 

54) diferencia o objeto número fracionário de sua representação por classes de 

frações equivalentes, destacando que para os fracionários, manipulam-se 

representações de mesmo tipo para representar o mesmo número, por exemplo, 

 

 
, 
 

 
, 

 

  
, todas são frações que representam o número fracionário 

 

 
. 

Os fracionários estão presentes a todo o momento em nosso cotidiano. 

Tomemos, por exemplo, receitas para fazer um bolo. Quase sempre encontramos 

nelas medidas fracionadas. Na construção civil, por exemplo, encontramos 

medidas tais como “barra de ferro de meia polegada”; em alguns mercados, a 

barra fracionada de chocolate; nas várias modalidades de esportes, costumamos 

dizer que uma moto ou carro venceu uma corrida “por uma fração de segundos”, 

etc.  

No entanto, pesquisas mostram a existência de dificuldades para a 

construção do conceito de números fracionários na escola. Nos PCN (BRASIL, 

1998) há constatações de que as dificuldades encontradas pelos alunos em 

relação à aprendizagem dos números racionais podem ter como explicação as 

rupturas com ideias construídas para os números naturais. 

De fato, pesquisas em Educação Matemática apontaram para essa 

direção. Silva (1997), por exemplo, observa que o trabalho com racionais 

apresenta obstáculos:  

 

O conhecimento dos números naturais constitui em si mesmo um 
obstáculo ao aprendizado dos números fracionários. A maioria das 
crianças passa pelo mesmo processo dos matemáticos da história, pois 
também para ela só os números naturais têm o status de número. Como 
todo o seu conhecimento numérico está relacionado ao conjunto dos 
naturais, as crianças ao iniciarem o trabalho com frações tentam aplicar 
os conhecimentos que já possuem, tratando as frações como dois 
números naturais, que estão escritos um em cima do outro. (SILVA, 
1997, p. 29). 

 

Assim, as crianças ao iniciarem os estudos de números fracionários tratam-

nas como uma extensão dos números naturais. Nesse mesmo sentido, Nunes 

(1997) afirma que as aparências enganam, pois, muitas crianças podem 

aparentar ter uma compreensão sobre frações, e não as terem. De acordo com 

                                                 
3
 Números fracionários nesta pesquisa doravante fracionários. 
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Nunes (1997, p. 191), “elas usam os termos fracionários certos; elas falam sobre 

frações coerentemente; elas resolvem alguns problemas fracionais; mas diversos 

aspectos cruciais ainda lhe escapam.” 

Nunes (1997) mostrou que alguns alunos entendem a fração não 

necessariamente como partes iguais do todo. Por exemplo, se dividirmos um todo 

em duas partes iguais, e uma dessas partes em três partes iguais, nem sempre 

para esses estudantes a fração dessa nova divisão será um sexto do inteiro. 

Nunes et al (2005, p. 158) têm ainda como hipótese que a dificuldade que 

os alunos encontram em estabelecer uma vinculação clara entre frações e a 

conexão com o raciocínio multiplicativo, provém da dificuldade resultante de um 

ensino inadequado, para os autores : 

 

Muitas vezes o conceito de fração é ensinado apenas como rotulação de 
partes de um inteiro. Essa rotulação é o produto de uma dupla contagem 
das partes: o denominador é o número de partes que um todo foi dividido 
e o numerador é o número de partes que foram pintadas. (NUNES et al 
2005, p.158).  

 

Os autores observam ainda que: 

 

Os alunos aprendem frações apenas como uma rotina que leva a 
encontrar um nome para um pedaço de algo que não se dão conta de 
aspectos de grande importância para a compreensão do conceito de 
fração, como a necessidade de termos partes iguais e de equivalências 

de frações. (NUNES et al 2001, p. 135). 

 

Constatamos que além das dificuldades referidas anteriormente, outras são 

relatadas nos exames oficiais, motivando várias pesquisas para a área. Os 

resultados insatisfatórios dos alunos brasileiros nas avaliações4 oficiais motivaram 

os estudos de Bezerra (2002), Merlini (2005), Moutinho (2005), Canova (2006) 

entre outros. 

  

                                                 
4
 Como no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Sistema de Avaliação e 

Rendimento Escolar (SARESP). 
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De acordo com Campos e Magina (2008): 

 

O SAEB (2001) aplicado em 287 719 alunos de 4ª e de 8ª séries do 
Ensino Fundamental e de 3ª série do Ensino Médio, de um total de, 
aproximadamente, 40 milhões de alunos matriculados nos Ensino 
Fundamental e Médio, conclui em seu relatório de Matemática que o 
conceito de número racional, especialmente a sua representação 
fracionária, precisa ser mais bem explorado. O relatório recomenda a 
exploração desse conceito especialmente em situações práticas, de 
modo a oferecer significado para os alunos. Vale ressaltar que o sucesso 
dos alunos da 4ª série em questões envolvendo representação de fração 
proposta no SAEB (2001), ficou em patamares de 35%. (CAMPOS e 
MAGINA, 2008 p. 26). 

 

Os exames oficiais e as pesquisas na área da Educação Matemática 

comprovam os problemas no ensino dos números racionais, em particular sua 

representação fracionária. 

Em 2007 houve uma nova ação integrada entre o Governo Estadual de 

São Paulo e a Secretaria do Estado da Educação, com o objetivo de organizar 

melhor o Sistema Educacional Paulista e uma nova Proposta Curricular5 foi 

elaborada. Faz parte dessa Proposta, o material6 do professor e do aluno, 

elaborado para todas as disciplinas do Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino 

Médio, que foi disponibilizado pensando em melhorar o ensino público e sugere 

para o professor um tratamento diferenciado para os conteúdos bimestrais. 

A Proposta Curricular indicou o uso do caderno do professor em 

matemática por serem conteúdos vinculados para orientar o trabalho do professor 

no ensino dos conteúdos disciplinares específicos. 

Verificamos que mesmo com o uso do material fornecido pela SEE/SP7 e 

com a proposta de um novo Currículo, os resultados de rendimento do corpo 

discente continuam insatisfatórios. Esse fato é constatado pelos dados 

apresentados no exame do SARESP8 de 2009, como mostrado no gráfico da 

figura 1 a seguir. 

                                                 
5
 Proposta Curricular é um documento elaborado com a finalidade de apresentar diretrizes, 

sugestões e metodologias para o sistema de ensino. 
6
 Material nesta dissertação faz referência aos cadernos do professor e do aluno da SEE/SP. 

7
 Secretaria do Estado da Educação doravante SEE/SP 

8
 Sistema de Avaliação de Rendimento do Estado de São Paulo, doravante SARESP. 
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Figura 1: Gráfico com os percentuais de desempenho do SARESP 

Fonte: São Paulo, 2009a 

Conforme os resultados do SAREP 2009, mostrados no gráfico da figura 1, 

há uma grande porcentagem de alunos no Estado de São Paulo que continuam 

obtendo baixo desempenho, e estão abaixo do básico para todas as séries/anos 

consideradas no SARESP. 

O estudo do material proposto para o ensino, assim como as Propostas 

Curriculares, provocam uma grande influência no ensino. Podemos comprovar 

isso em Valera (2003) que descreveu que os documentos oficiais provocam 

mudanças na metodologia do ensino de matemática no Estado de São Paulo. 

 

Os professores ativos no Estado de São Paulo tiveram ao seu alcance, 
ao longo do tempo, vários documentos contendo orientações 
identificadas de reforma de ensino, com as teorias da aprendizagem que 
de algum modo se projetavam. 
As práticas dos professores foram influenciadas diretamente, em maior 
ou menor grau, por esses documentos ou indiretamente, por meio da 
incorporação feita pelos livros didáticos, através de muitas das suas 
idéias. (VALERA, 2003 p. 88). 

 

Diante do exposto, analisamos a organização proposta para o ensino dos 

números fracionários, na 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental, ciclo II, 

desenvolvido e recomendado pela SEE/SP. O intuito desse estudo é utilizar nossa 

inferência e tentar ajudar o professor com uma análise complementar. 
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1.2 Revisão da bibliografia referente ao estudo dos números racionais 

 

 

De acordo com o levantamento de alguns estudos sobre o ensino dos 

números racionais que foram desenvolvidos nos últimos anos no campo da 

Educação Matemática na PUC/SP, foi considerado algumas pesquisas 

pertinentes ao que examinamos. 

A princípio relacionamos as pesquisas em Educação Matemática da 

PUC/SP que tinham como características o ensino dos números racionais até 

2008. Para tanto, foi confeccionado um resumo dos objetivos de investigação das 

pesquisas realizadas ao longo dos anos nessa instituição. 

Em seguida, foram enfatizados os mais recentes e/ou aqueles que sejam 

pertinentes à nossa pesquisa. Utilizamos também, trabalhos realizados em outras 

Universidades, aqueles que consideramos relevantes para nossa pesquisa, bem 

como um dos projetos mais citados entre os estudos que encontramos, o Rational 

Number Project (RNP), um dos principais grupos de pesquisas que se dedicaram 

a estudar pontos pertinentes ao ensino dos números racionais. 

Devido a grande quantidade de pesquisas relacionada ao tema, fez-se 

necessário a seleção de estudos que se relacionam com este estudo. Utilizamos 

alguns critérios para a escolha, tais como:  

a) pesquisas que trataram da análise de livros didáticos; 

b) pesquisas que utilizaram como referencial teórico, os registros de 

representações semióticas de Raymond Duval; 

c) pesquisas que trataram do ensino dos números fracionários com 

abordagem dos significados: parte-todo, medida, quociente, operador e 

razão. 

Em linhas gerais, encontramos pesquisas em vários segmentos, que 

trataram do ensino dos números racionais na PUC, entre eles um projeto de que 

se mostrou mais amplo, desenvolvido por meio de uma cooperação internacional 

entre o grupo da Oxford Brookes University e o Centro das Ciências Exatas e 

Tecnologia da PUC/SP.  

Esse Projeto teve como objetivo estudar o processo de ensino e 

aprendizagem dos fracionários, fazendo um mapeamento das concepções e 

desempenhos de alunos do Ensino Fundamental e Médio bem como o de 
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professores que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Participaram 

desse projeto vários pesquisadores ao longo dos anos, entre eles citamos: 

a) Merlini (2005) realizou uma pesquisa diagnóstica com objetivo de 

investigar as estratégias de alunos, de 5ª e 6ª séries do Ensino 

Fundamental, frente a problemas que abordam o conceito dos números 

fracionários; 

b) Moutinho (2005) investigou o ensino do conceito dos números 

fracionários, objetivando identificar as concepções que alunos de 4ª e 

8ª séries do Ensino Fundamental ao lidar com problemas que abordam 

este conceito, em um estudo diagnóstico; 

c) Rodrigues (2005) realizou um estudo diagnóstico, objetivando 

identificar aspectos do conceito de números fracionários, relativos aos 

significados parte-todo e quociente, que permanecem não apropriados 

por alunos em fase de escolarização posterior ao ensino formal desses 

números; 

d) Santos (2005) objetivou compreender o estado - concepções - em que 

se encontra o conceito de fração, para professores que atuam no 

Ensino Fundamental; 

e) Canova (2006) realizou um estudo diagnóstico, tendo por objetivo 

identificar e analisar as crenças, concepções e competências dos 

professores que atuavam no 1º e 2º ciclos no Ensino Fundamental no 

que diz respeito ao conceito de números fracionários; 

f) Damico (2007) investigou a formação inicial de professores de 

Matemática para o ensino dos números racionais no Ensino 

Fundamental, em que os resultados foram analisados quanto ao o 

conhecimento matemático (conceitual e processual) dos estudantes 

para professores em relação a cinco subconstrutos ou significados das 

frações (parte-todo; operador; quociente ou divisão indicada; medida e 

coordenada linear); o conhecimento matemático e o PCK 

(conhecimento pedagógico do conteúdo ou conhecimento didático) em 

relação às operações básicas com frações (adição, multiplicação e 

divisão) e os números racionais na formação universitária; 

g) Silva (2007) investigou os fatores que podem interferir no 

desenvolvimento profissional de professores das primeiras séries do 
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Ensino Fundamental, como resultado de uma formação continuada 

com a finalidade de discutir questões relacionadas à abordagem da 

representação fracionária dos números racionais e seus diferentes 

significados; 

h) Teixeira (2008) objetivou traçar um diagnóstico das competências e 

concepções de professores do 2º Ciclo do Ensino Fundamental da 

cidade de Itabuna-Bahia, a respeito do conceito de fração.  

Foram desenvolvidos outros estudos na área da Educação Matemática da 

PUC sobre o ensino dos números racionais. Esses estudos não fizeram parte do 

projeto supracitado, mas tiveram importância no cenário das pesquisas. Os 

objetivos de alguns pesquisadores que desenvolveram esses estudos foram: 

a) Silva (1997) realizou uma intervenção com uma sequencia didática 

com a intenção de permitir a reflexão de futuros professores das séries 

iniciais do primeiro grau (atual Ensino Fundamental ciclo I) quanto a 

introdução do conceito de fração por meio das concepções parte/todo, 

medida e quociente; 

b)  Woerle (1999) aplicou uma sequência didática para o ensino dos 

números racionais na representação fracionária e decimal, em alunos 

da 6ª série. A análise enfatizou fenômenos didáticos ocorridos nas 

conversões de registro e evidenciou um modo de compreensão dos 

números racionais positivos em que se integraram aspectos da 

sémiosis (representação) e noésis (conceitualização) dos diferentes 

sistemas de representação: verbal, fracionário, decimal e geométrico 

de Raymond Duval; 

c) Catto (2000) objetivou analisar livros didáticos, em relação aos 

números racionais, do ensino fundamental, à luz da teoria dos registros 

de representação de Raymond Duval; 

d) Bezerra (2001) investigou uma abordagem para o ensino dos números 

fracionários, em que se pretendeu estudar a aquisição do conceito 

deste e de suas representações com base em situações-problema que 

fossem significativas e desafiadoras para o aluno; 

e) Notari (2002) objetivou em sua pesquisa obter um diagnóstico 

sistemático dos principais erros e dificuldades manifestados por alunos 
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do Ensino Fundamental e do Ensino Médio na simplificação de frações 

aritméticas e algébricas; 

f) Fonseca (2005) investigou a compreensão de quatro alunos da 6ª série, 

sobre divisão de números racionais na forma decimal; 

g) Silva (2005) realizou uma pesquisa ação, que visava investigar as 

concepções de números fracionários com um grupo de professores de 

Matemática perante as dificuldades, autonomia e concepções em uma 

formação continuada, juntamente com a aprendizagem de alunos de 

uma quinta série (atual 6º ano do Ensino Fundamental ciclo II); 

h) Lage (2006) investigou os conceitos, propriedades e procedimentos 

matemáticos, bem como quais domínios (em termos de representação 

numérica, gráfica e outras) que são utilizados por estudantes de uma 

classe de sétima série do ensino fundamental na resolução de 

atividades com números racionais; 

i) Souza (2006) se apropriou de uma pesquisa desenvolvida por Régine 

Douady (1986) envolvendo enquadramento de números racionais em 

intervalos, voltadas a alunos franceses, correspondente ao ensino 

fundamental do Brasil e atualizou as atividades, estabelecendo diálogo 

com pesquisas brasileiras utilizando os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de 1997 e 1998; 

j) Malaspina (2007) realizou um estudo intervencionista para introdução 

do conceito de número fracionário com alunos da 2ª série do Ensino 

Fundamental; 

k) Pereira (2007) analisou fatores que podem interferir no 

desenvolvimento profissional de professores das primeiras séries do 

Ensino Fundamental, como resultado de uma formação continuada, 

discutindo questões relacionadas à abordagem da representação 

fracionária dos números racionais e seus diferentes significados; 

l) Silva (2008) realizou um estudo sobre uma abordagem semiótica de 

ensino, fundamentada na teoria dos registros de representação de 

Raymond Duval (1993, 1995, 2005), apresentada num artigo dos 

pesquisadores franceses Adjiage e Pluvinage (2000).  

O estudo dos números racionais foi alvo constante de pesquisas nessa 
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instituição ao longo de 11 anos (1997 - 2008).  

Segue um resumo das pesquisas, que consideramos útil para a realização 

desse estudo, e que serão utilizadas em nossa investigação. 

 

 

a) Catto 

 

 

Catto (2000) objetivou analisar duas coleções de livros didáticos, do ensino 

fundamental, à luz da teoria9 dos registros de representação de Raymond Duval, 

o qual se relaciona com nossa pesquisa.  

A análise realizada por Catto (2000) é referente ao estudo dos números 

racionais, considerando as representações fracionária e decimal. Duas coleções 

de livros didáticos foram submetidas à análise pela autora, e a escolha foi em 

função de apresentarem abordagens dos conteúdos com características distintas. 

Sendo uma delas de forma compartimentalizada e a outra em forma de espiral. 

A autora avaliou em que medida os diversos registros do número racional 

foram apresentados, como foram trabalhados os tratamentos (transformações no 

interior de um mesmo registro) e as diferentes possibilidades de conversão 

(transformações de um registro ao outro). 

A autora constatou ainda que uma das coleções privilegiou o tratamento no 

registro numérico, enquanto a outra foi além e os realizou em registro figural. Ao 

analisar as coleções no tocante conversões, Catto (2000) constatou que uma 

delas apresentava as conversões entre os registros figural e o simbólico, bem 

como entre os registros numéricos, fracionário e decimal, e na outra as 

conversões apareceram de forma pouco significativa, mas, em ambas coleções, 

foi priorizado um dos sentidos de conversão entre dois registros. 

 

  

                                                 
9
 Abordamos essa teoria em nossa pesquisa no item 1.4 que descreve os Registros de 

Representações Semióticas e os números fracionários. 



26 

 

b) Silva  

 

 

Silva (2005) investigou as concepções de números fracionários com um 

grupo de professores de Matemática em relação às dificuldades, autonomia e 

concepções, simultaneamente com a aprendizagem de alunos de uma quinta 

série (atual 6º ano do Ensino Fundamental ciclo II). 

O fator que nos levou a investigar a pesquisa de Silva foi a reflexão 

realizada por esta autora sobre os números fracionários, assim como a 

concepção da gênese desse número, bem como a sequência didática organizada 

para o ensino dos números fracionários. Outro aspecto foram as mudanças 

ocorridas pela ação formativa realizada nessa pesquisa. 

A característica da pesquisa de Silva (2005) foi a realização de uma 

pesquisa-ação, no sentido de investigação colaborativa em ação. A autora buscou 

responder entre outras, a questão: que Organização Didática os professores 

constroem para o ensino de números fracionários para a quinta série do Ensino 

Fundamental durante a formação?  

A autora relatou que os professores apresentaram bloqueio devido a 

percepção de seus não-saberes, precisando da intervenção da mesma. Houve 

ainda, uma conscientização do grupo em relação às limitações do domínio que 

tinham desse conteúdo e da falta de eficácia de um ensino baseado em regras, 

sem compreensão.  

Silva constatou que os professores participantes tomaram consciência que 

sua formação inicial não foi suficiente para capacitá-los a ensinar conteúdos 

matemáticos básicos, tampouco para desenvolverem autonomia suficiente para 

aprofundamento desses conhecimentos com apropriação de resultados de 

pesquisa, que trariam melhoras em funções didáticas.  

 

 

c) Damico 

 

 

Damico (2007) teve como finalidade discutir questões relacionadas à 

abordagem da representação fracionária de números racionais e seus diferentes 
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significados. Objetivou analisar fatores que pudessem interferir no 

desenvolvimento profissional de professores como resultado de uma formação 

continuada. 

Nosso interesse por essa pesquisa ocorreu pela utilização que Damico 

(2007) faz das ideias de Kieren sobre os construtos dos números racionais. 

Foram pesquisados 346 estudantes para professores de Matemática (189 

iniciantes e 157 concluintes) e 41 formadores de professores de duas 

universidades do ABC Paulista. A coleta de dados foi realizada por intermédio de 

cinco fontes, denominadas instrumentos. 

O autor optou por uma abordagem qualitativa de interpretação dos dados 

precedida por um resumo estatístico. Os resultados foram apresentados em três 

unidades de análise que abordaram: o conhecimento matemático (conceitual e 

processual) dos estudantes para professores em relação a cinco subconstrutos ou 

significados das frações (parte-todo; operador; quociente ou divisão indicada; 

medida e coordenada linear); o conhecimento matemático e o PCK 

(conhecimento pedagógico do conteúdo ou conhecimento didático) em relação às 

operações básicas com frações (adição, multiplicação e divisão); os números 

racionais na formação universitária. 

O autor identificou alguns fatores que podem exercer influência sobre o 

processo de desenvolvimento profissional dos docentes. Sendo um deles 

referente às dificuldades relativas ao conhecimento matemático do professor, 

constatando que existe a necessidade, tanto em cursos de formação inicial como 

de formação continuada, de um enfoque mais amplo do conceito de números 

racionais, tendo como complemento a análise dos diferentes significados de sua 

representação fracionária. O mesmo fator foi identificado por Silva (2005) em sua 

pesquisa. 

Como conclusão o autor acredita que as condições fundamentais para o 

desenvolvimento profissional dos docentes seja uma constante reflexão sobre a 

prática, sobretudo em ambientes que propiciem um trabalho colaborativo sobre o 

objeto matemático números racionais. 
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d) Valera  

 

 

Em sua pesquisa Valera (2003) teve como inquietação as dificuldades 

apresentadas pelos alunos do Ensino Fundamental e Médio em relação à 

apreensão dos números racionais.  

A autora verificou os erros que os alunos cometeram nas provas oficiais 

(SARESP, SAEB...) e procurou analisar as dificuldades decorrentes da diferença 

instituída entre o uso cotidiano dos números racionais pelo aluno e a maneira 

como são ensinados na escola. A autora também verificou o desconhecimento 

por parte dos docentes de matemática, da multiplicidade dos significados dos 

racionais, verificando que essa separação vem sendo reforçada nos documentos 

oficiais por meio das propostas pedagógicas e curriculares. 

A autora constatou como os diferentes documentos e publicações oficiais 

abordam os números racionais. Como tratam da articulação entre as perspectivas 

do uso escolar e a do uso cotidiano dos números racionais. Essa pesquisa 

possibilitou a compreensão de diferentes tipos de argumentações e justificativas 

para o ensino das frações presentes nos currículos oficiais. Também explicitou os 

conteúdos e metodologias adequadas às concepções apresentadas nesses 

documentos. 

Com essa pesquisa a autora teve a possibilidade de conhecer parte dos 

problemas que ocorrem com o ensino de frações e suas causas, sugerindo 

propostas que sinalizam para uma superação. 

Em suas conclusões constatou que as relações entre o uso social e uso 

escolar ainda não ocorre de maneira efetiva. Valera reconheceu que as 

orientações dos múltiplos significados dos números racionais e, 

conseqüentemente, pela resolução de diversificadas situações-problema 

associadas ao tema, abrem caminho para uma aproximação entre ambos 

possibilitando o enfrentamento de rupturas verificadas no ensino e na 

aprendizagem dos Números Racionais.  
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e) Rational Number Project (RNP) 

 

 

Esse grupo de pesquisa foi fundado em 1979 e terminou oficialmente em 

agosto de 2002. Mesmo com seu término, as publicações no seu formato original 

foram disponibilizadas10. Pesquisadores e futuros profissionais interessados 

nessas pesquisas, que trataram do ensino e aprendizagem dos números racionais 

poderão ter acesso as mesmas. 

Em relação ao ensino dos números fracionários, esse projeto enfatizou 

múltiplas representações e ligações entre diferentes representações, em um 

modelo com base no trabalho teórico de Jerome Bruner e Dienes Zoltan. 

Silva (2005) estudou esse projeto e cita que: 

 

Conforme citam Cramer e outros (1998) consiste de um programa de 
pesquisa cooperativa que muito tem contribuído para a compreensão do 
pensamento das crianças a respeito desses números. Nesse artigo, os 
autores fazem uma retrospectiva do projeto, lembrando que o primeiro 
trabalho estudou o impacto de materiais manipulativos na compreensão 
das crianças a respeito do conceito de número racional e, os últimos, 
estendem o estudo dos números racionais para proporcionalidade, nas 
séries que equivalem a nossos terceiro e quarto ciclos do Ensino 
Fundamental. (SILVA, 2005, p. 25). 

 

A autora constatou ainda que houve a colaboração de Tom Kieren com 

uma estrutura conceitual importante para o RNP. Abordamos a visão de Tom 

Kieren em relação à construção do domínio matemático dos números racionais, 

no próximo item de nossa pesquisa. 

De acordo com Silva (2005), Kieren considera o domínio matemático dos 

números racionais como uma construção com base na visão integrada das 

concepções: medida, quociente, operador e razão, bem como das relações entre 

elas. 

Uma boa parte das pesquisas examinadas que investigou de alguma forma 

o ensino dos números fracionários quase sempre concordou com a importância 

de seus significados11, aparecendo, quase sempre como sendo: parte-todo, 

quociente, medida, razão e operador, em diversos contextos e ao longo da 

                                                 
10

 Domínio para pesquisa dos projetos relacionados e desenvolvidos pelo RNP disponível em: 
<http://www.cehd.umn.edu/rationalnumberproject > acesso em: 11 jan. 2011. 
11

 subconstrutos dos fracionários tem o mesmo sentido de significado dos fracionários ou 
concepção dos fracionários. 

http://www.cehd.umn.edu/rationalnumberproject


30 

 

escolaridade.  

Existem outras pesquisas com pontos em comum referentes ao ensino dos 

fracionários, que em geral são: a preocupação com os resultados das avaliações, 

que ao longo dos anos não mostrou resultados satisfatórios; a abordagem feita do 

conceito de número fracionário não garante a possibilidade do aluno construir o 

conhecimento desse conceito, como encontramos em Merlini (2005), Moutinho 

(2005) entre outros; a formação inicial dos professores de Matemática no Brasil 

não os prepara nem para ensinar conteúdos matemáticos básicos, como 

encontramos em Silva (2005) e o material utilizado para o ensino dos fracionários 

não abrangendo as diferentes concepções do conceito assim como relatado em 

Merlini(2005). 

 

 

1.3 Significado para os números fracionários 

 

 

Não estudamos as representações decimais, nem as fracionárias que não 

fossem racionais, como o caso das frações algébricas, tampouco as operações 

com números fracionários. Tivemos como objetivo apresentar resultados de 

pesquisas sobre o ensino de números fracionários e seus significados. 

Kieren (1976, apud SILVA, 2007) introduziu a ideia de que, à construção do 

conceito dos números racionais exigiu várias interpretações. De acordo com o 

autor as conjunções entre essas interpretações levam a construção do conceito12. 

Em outros artigos Kieren (1981, 1988 apud SILVA, 2007) modificou as 

classificações originais das interpretações para os números racionais, enfatizando 

as estruturas cognitivas em que: 

  

                                                 
12

 Ver Silva (2007, p. 85) 
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discute e apresenta um modelo teórico de construção de conhecimento 
matemático, relacionando-o especificamente ao conhecimento de 
número racional. Kieren (1988) fundamentado em estudos de Morgenau 
(1961) revê a expressão utilizada inicialmente, interpretações do número 
racional para termo subconstrutos, ou seja, denomina construtos teóricos 
os objetos mentais que podem ser construídos a partir de idéias mais 
simples que se complementam (Kieren, 1988, p. 162). No mesmo artigo, 
o autor apresenta os quatro subconstrutos de números racionais: 
– medida: a unidade é introduzida na forma de uma figura contínua ou 
um conjunto discreto, e o todo é repartido em partes iguais; 
– quociente: um número de objetos precisa ser repartido ou dividido 
igualmente num certo número de grupos; 
– número proporcional: é uma relação de comparação multiplicativa 
entre duas quantidades; 
– operador: semelhante ao processo de “encolher” ou “esticar”, de 
“reduzir” ou ampliar”. (SILVA, 2007, p. 86, grifos nosso). 

 

Kieren (1988, apud SILVA, 2007) considerou importante o favorecimento 

de atividades, com os alunos, relativas aos números racionais, que associem 
 

 
 

com objetos e ações em qualquer um dos quatro subconstrutos. 

Kieren (1976, apud. BEHR et al, 1983) considerou o domínio matemático 

dos números racionais como uma construção com base na visão integrada das 

concepções: medida, quociente, operador e razão, bem como das relações entre 

elas. 

Constatamos que diversos estudos se inspiraram nas ideias de Kieren 

(1988) tais como Behr et al (1983, p. 99), Nesher (1985), Ohlsson (1987) entre 

outros, citados em Silva (2007) e em outros estudos ao longo da década de 1970 

até a atualidade. 

Damico (2007) identificou o crescimento dos estudos sobre os construtos 

dos números racionais, ao longo dos anos, e averiguou que esses estudos se 

tornaram uma base conceitual sólida para a identificação de problemas e 

soluções que as crianças têm ao longo do processo de escolarização. 

Utilizamos os significados dos fracionários, parte-todo, medida, quociente, 

operador e razão, em nossa análise e algumas dificuldades relacionadas à 

aprendizagem dos mesmos. 

 

  



32 

 

a) Significado parte-todo 

 

 

Um dos significados dos fracionários mais comuns, nos livros didáticos, e 

um dos primeiros abordados na escola é o significado parte-todo.  

Kieren (1981 apud DAMICO 2007, p. 68) considerou o subconstruto parte-

todo como uma importante linguagem a ser construída, sendo de fundamental 

importância para o entendimento de interpretações posteriores mais complexas. 

Esse autor não considera o subconstruto parte-todo como outros 

pesquisadores, por entender que as ideias que o constituem encontram-se 

presentes nos subconstrutos quociente, operador e medida (KIEREN, 1993 apud 

TEIXEIRA, 2008, p. 67) 

Em contra partida, Nunes (2003, apud MAGINA et al, 2006, p. 127) 

apresentou o significado da relação parte-todo da seguinte forma: “a idéia 

presente nesse significado é a partição de um todo em n partes iguais, em que 

cada parte pode ser representada com 1/n.” Como exemplo desse tipo do 

significado de fração parte-todo uma criança divide seu doce em três partes iguais 

e come uma dessas partes. A fração, nesse caso, representa a parte que a 

criança comeu, ou seja, uma representação de grandeza contínua. Outro caso 

seria um buquê que contém dez rosas, das quais três delas são amarelas e o 

restante vermelhas, 7/10 é a fração do buquê que corresponde às rosas 

vermelhas, ou seja, uma representação de grandeza discreta. 

Utilizaremos o significado parte-todo assim como Silva (2005, p. 24) 

apresentou que embora esse conceito se faça necessário para capacitar a criança 

a chegar a algumas respostas corretas, a concepção parte-todo orienta as 

crianças para uma dupla contagem das partes, ou seja, a criança entende o 

procedimento sem entender o significado do novo número. Como podemos ver na 

figura 2 a seguir. Basta contar o total de partes em que o inteiro foi dividido e a 

parte que está pintada. Relacionando esses resultados ao número fracionário 
 

 
, 

pois, a figura 2 foi dividida em partes congruentes. 

De acordo com a autora, a criança pode não entender o significado 

envolvido do novo número, passando a considerar a fração como uma extensão 

dos números naturais, isto é, a parte que vai ser considerada é um número 
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natural e a parte que o inteiro foi dividido outro número natural, um embaixo do 

outro. 

 

 

 
 

 
Fonte: elaborado pela autora 

Silva (2005) orientou ainda para um modelo mental mais adequado que foi 

sugerido por Vergnaud (1983), que é a medida (comparação com a unidade). 

Alertando para que haja a diferenciação entre situações, como: quando se divide 

uma unidade em cinco partes e se considera três dessas partes (concepção 

parte-todo), e quando que se dividem três unidades em cinco partes iguais 

(concepção quociente), pois o resultado é o mesmo. 

A autora questionou a ênfase dada, pelo ensino dos números fracionários 

com atividades em contextos contínuos, em que a concepção parte-todo é 

associada a dupla contagem das partes, o que pode constituir, segundo a autora 

um obstáculo didático13. A autora trouxe como observação erros que podem 

acontecer e afirma que: 

 

não é possível representar a parte pintada dessas figuras por um 

fracionário ou, simplesmente, aplicar a dupla contagem das partes em 

figuras que não estão divididas em partes "iguais", em relação à forma 

ou à área, como no caso da Figura 10, em que se relacionam os 

números 3/5 e 2/6, respectivamente. (SILVA, 2005 p. 110). 

 

Esses erros são apresentados na figura 3 a seguir. 

 
Figura 3: Representação das dificuldades da relação parte-todo, caso contínuo. 

Fonte: Silva, 2005, p. 110 

                                                 
13

 Os obstáculos de origem didática são aquelas que dependem das escolhas ou de um projeto do 
sistema educativo, nascendo das escolhas e estratégias de ensino. Ver Almouloud (2007, p. 141) 

Figura 2: Representação geométrica do significado parte-todo 
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Esse obstáculo pode ser evitado se for trabalhado o conceito relacionado à 

área da figura. Sendo perceptível a equivalência do número fracionário e da área 

da figura, conforme descreveu a autora. 

Silva (1997) questionou o uso de atividades em que são apresentadas 

como divisões visuais de pães, bolos entre outros, supostamente pelas áreas, ao 

ponto que essas só poderiam ser determinadas pelo peso, argumentando o 

significado dessas situações que para o aluno: 

 

também é questionável, pois ninguém corta uma maçã em três pedaços 
como os livros sugerem e ninguém corta um bolo em duas ou três 
partes, normalmente vai-se cortando em fatias aleatoriamente. Estas 
situações não fazem parte da realidade. (SILVA, 1997, p. 40) 

 

Silva (2005) apontou ainda para situações em que são apresentadas 

atividades com grandezas discretas, como por exemplo 
 

 
 de 25 bolinhas. Como o 

número de bolinhas não é múltiplo do denominador, essa situação descaracteriza 

o objeto. Não sendo possível a concepção parte-todo para esse tipo de situação, 

devido a ser um caso de divisões com resto dos naturais. 

 

 

b) Significado de medida 

 

 

Caraça (1951, p. 29) mostrou que, medir consiste na comparação entre 

duas grandezas de mesma espécie, sendo necessária, uma unidade de medida 

de grandeza do que está sendo tratado. Como o objetivo de se ter um número, 

expressando o resultado da comparação, é necessário responder a seguinte 

pergunta: “quantas vezes cabe?” Esse número ele chama de medida. 

Quanto às grandezas Silva (2005) argumentou que: “Entendemos essas 

quantidades, como resultados de atos de contagem ou de medições, dependendo 

do que estamos quantificando: grandezas discretas ou contínuas”. (SILVA, 2005 

p. 103). 

Concordamos com Silva (2005, p. 117) que entendeu que situações que 

envolvem medições de comprimentos são apropriadas para: “a percepção da 

limitação dos números naturais, como resultados de medições, e da necessidade 
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de "novos números" para a quantificação adequada de comprimentos”. 

Para o trabalho com medidas de comprimento, por exemplo, seria ideal o 

uso tiras de papel, servindo como unidade de medida. Isso porque, a régua 

graduada já traz as divisões de modo que os alunos não as (SILVA, 2005 p. 269). 

A autora destacou outro ponto que considera satisfatório na concepção de 

medida que não ocorre da mesma forma na concepção parte-todo que é: 

 

a ocorrência, de forma natural, de frações maiores que a unidade, da 
notação de números mistos e da soma de duas medidas, o que favorece 
a percepção da equivalência no reconhecimento de que a mesma 
medida recebe nomes diferentes em função de novas divisões da 
unidade. (SILVA, 2005, p. 264) 

 

Kieren (1980, apud DAMICO, 2007, p. 75) fez referência ao ensino dos 

números racionais, defendendo a ideia de que: “as frações interpretadas como 

medida proporcionam um contexto natural para a “soma” de frações (união de 

duas medidas) e, também, facilita a introdução dos decimais (notação decimal)”. 

Por outro lado, para Nunes (2003, apud MAGINA et al, 2006, p. 127) fração 

como uma medida é entendida por: “algumas medidas envolvem fração por se 

referirem a quantidades intensivas, nas quais a quantidade é medida pela relação 

entre duas variáveis.” Podemos citar como exemplo as orientações constantes 

num rótulo de um suco concentrado que traz a seguinte instrução: “um copo de 

suco concentrado para dois copos de água”. Uma jarra contendo nove copos de 

suco já preparado terá que fração de suco concentrado? Ou ainda, minha mãe 

comprou nove cartelas de uma rifa para concorrer a uma bicicleta, essa rifa 

contém 200 cartelas. Qual a chance dela ganhar essa bicicleta? 

Desse modo, temos que tomar cuidado para não associar medida à razão, 

tal como menciona Nunes (2003, apud MAGINA et al, 2006), pois entendemos 

que, situações como “um copo de suco concentrado para dois copos de água” 

são consideradas duas grandezas que estão relacionadas, sendo mais apropriado 

o significado de razão, por mais que a pergunta seja relacionada ao suco já 

preparado. 
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c) Significado quociente 

 

 

Utilizaremos o significado de quociente para os números fracionários assim 

como Silva (2005) apresentou como atividades relacionadas a distribuições de 

grandezas, afirmando que:  

 

Em contextos discretos, a técnica
14

 é a divisão de naturais, não cabe a 
representação fracionária como resposta, mas a associação da 
concepção de operador. No caso de contextos contínuos, a técnica pede 
um plano de ação que pode tornar a divisão mais complexa dependendo 
da distribuição solicitada. (SILVA, 2005, p. 121).  

 

Silva (2005, p. 266) descreveu que a concepção de quociente está 

relacionada ao ato de distribuição ou divisão, em que o numerador está 

representando algo que será dividido em partes, considerando no significado de 

quociente, duas variáveis, como por exemplo, dividir bolinhas de gude com 

crianças, temos as variáveis criança e bolinhas de gude.  

Nunes (2003, apud MAGINA et al, 2006, p. 127) entende “fração como 

quociente: indicando uma divisão e seu resultado – esse significado está presente 

em situações em que está envolvido a idéia de divisão.” Um exemplo desse tipo 

de significado da fração seria uma torta que deve ser dividida entre seis pessoas, 

nesse caso a fração representaria uma divisão. Nesse caso particular, Magina et 

al (2006, p. 128) ainda observaram que situações de quociente podem ser usadas 

para a apropriação da ordenação das frações, ou seja, para o exemplo dado: 

quanto mais pessoas menor seria o pedaço da torta. Uma relação inversa entre o 

divisor e o quociente, pode facilitar o entendimento de quanto maior for o 

numerador menor a parte.  

 

 

d) Significado operador 

 

 

A definição de Behr et al (1983 apud DAMICO, 2007) para o subconstruto 

                                                 
14

 Técnica faz referencia a teoria Antropológica do Didático de Chevallard (1999) utilizado por Silva 
(2005) em seu trabalho. 
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de número racional como operador consiste em: 

 

[...] uma estrutura multiplicativa em que o operador 
 

 
 faz duas operações: 

uma de multiplicação por p e outra de divisão por q. Neste caso, 
 

 
 impõe 

aos números racionais uma interpretação algébrica podendo ser 
pensado como uma função que transforma um conjunto em outro 
conjunto. Ao operar em objeto contínuo (por exemplo, comprimento), nós 

pensamos em 
 

 
 como uma combinação entre esticar e encolher. 

Qualquer segmento de reta de comprimento _ operado por meio de 
 

 
 será “esticado” de um fator p e “encolhido” de um fator q. Uma 

interpretação de multiplicador/divisor será dada a 
 

 
 quando operar em 

um conjunto discreto. O número racional 
 

 
 transforma um conjunto com n 

elementos em um conjunto com np elementos e, então, este conjunto é 

reduzido a 
  

 
 . (BEHR, LESH, POST E SILVER, 1983, apud DAMICO 

2007, p. 75) 

 

Ao descrever as frações nessa interpretação, as mesmas fazem o papel de 

um transformador, o qual o autor destaca: “algo que atua sobre uma situação 

(estado) e a modifica. Concebesse aqui a fração como uma sucessão de 

operações: multiplicação e depois divisão, ou o inverso” (DAMICO, 2007 p. 76). 

Utilizaremos o significado de operador para os números fracionários 

conforme Silva (2005) que apresentou a mobilização da concepção de operador 

do fracionário 
 

 
 entendido como "algo que atua sobre uma quantidade" 

modificando-a para produzir uma nova quantidade e destacou: 

 

As tarefas que pedem a mobilização da concepção de operador 
envolvendo grandezas contínuas devem construir o conhecimento de 

que o operador 
 

 
 provoca uma redução na medida do original, quando    

a < b ou amplia essa medida, quando a > b. (SILVA, 2005, p. 135). 

 

Uma dificuldade encontrada para esse significado acontece no ensino de 

Geometria, como apontou Silva (2005). Quando se trata de razão de semelhança 

que é dada pelo operador, como exemplo, na ampliação feita pela razão 
 

 
 (para 

cada cinco da figura inicial consideramos oito na nova figura) terá como razão de 

semelhança o operador 
 

 
 (a figura ampliada terá oito quintos da figura de 

referência). (SILVA, 2005, p. 136) 
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e) Significado razão 

 

 

A concepção de razão para Silva (2005), geralmente, não se associa com a 

ideia de partição, e sim com a ideia de comparação entre medidas de duas 

grandezas e suas representações: 
 

 
        entendido como um índice 

comparativo, em que:  

 

a representação fracionária 
 

 
 , por exemplo, associada à concepção de 

razão, não permitiria a leitura "dois terços" e, sim, "dois para três". O 
entendimento da razão como “x para y” encaminharia, naturalmente, 
para a equivalência de razões e para o raciocínio proporcional que, por 

sua vez, solicita uma representação
15

. (SILVA, 2005, p. 125) 

 

A autora apresentou como exemplo situações onde a razão aparece como 

noção de grandeza relativa definindo uma nova grandeza a partir de duas outras 

grandezas. Como velocidade média; escalas nos mapas planos e miniaturas, 

receitas culinárias e misturas de líquidos; densidade demográfica; probabilidade; 

porcentagem.16 

Quanto aos cinco significados dos fracionários que mencionamos acima, 

podemos destacar que, algumas escolhas podem gerar obstáculos para o 

entendimento desses números, dependendo das escolhas didáticas adotadas. 

 

 

1.4 Registros de Representações Semióticas e os números fracionários. 

 

 

Utilizamos como uma de nossas ferramentas de análise a teoria dos 

Registros de Representações Semióticas, do pesquisador francês Raymond 

Duval (2003). Essa teoria versa sobre o funcionamento cognitivo que está 

relacionado com a aquisição do conhecimento matemático. 

Considerando que o grau de dificuldade de uma tarefa proposta ao 

educando, levará em conta os símbolos matemáticos envolvidos, e quais as 

possíveis estratégia de resolução. Para solucionar uma questão podem existir 

                                                 
15

 Ver Silva (2005, p. 30) 
16

 Ver Silva (2005, p. 271) 
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diversas formas de resolução, dependendo da leitura do aluno. O fato é que, a 

matemática apresenta sua própria linguagem, o que muitas vezes torna 

inacessível ao aluno determinadas tarefas. 

As representações semióticas, de acordo com Duval (2003) são 

instrumentos para exteriorizarmos as representações mentais, com a finalidade 

de comunicação. Esse autor expõe a abordagem cognitiva quando:  

 

A originalidade da abordagem cognitiva está em procurar inicialmente 
descrever o funcionamento cognitivo que possibilite a um aluno 
compreender, controlar e efetuar ele próprio a diversidade dos processos 
matemáticos que lhes são propostos em situações de ensino. (DUVAL 
2003, p. 13) 

 

Silva (2009) mostrou que as representações semióticas17 são importantes 

para o exercício cognitivo do pensamento e da comunicação e que, 

desempenham um papel essencial na atividade matemática, no desenvolvimento 

das representações mentais, na realização de diferentes funções cognitivas e na 

produção de conhecimentos. 

É necessário entender melhor o papel desempenhado pela linguagem 

matemática e suas representações, considerando este como o ponto estratégico 

para a aprendizagem dessa área. A distinção entre um objeto e sua 

representação é então um ponto crucial para a compreensão da matemática e, 

dessa forma, entendemos que a teoria dos registros de representação semiótica 

de Raymond Duval têm um papel fundamental. 

Catto (2000) descreveu duas aquisições funcionais que, necessitam ser 

consideradas na formação do indivíduo: a aquisição funcional do sistema 

orgânico, que são os nossos sentidos, dos quais dispomos desde que nascemos 

e as aquisições funcionais relativas aos sistemas semióticos, utilizados pelo 

indivíduo em uma mesma cultura para se comunicar assim como para tratar a 

informação. 

Cada vez mais, pesquisas em educação matemática vêm se preocupando 

em entender a forma como o saber pode ser estruturado, com o objetivo da 

aprendizagem. Os registros de representações semióticas são uma ajuda para 

entender os fundamentos e pressupostos da organização dos conteúdos 

                                                 
17

 São exemplos de representações semióticas e se inserem em diferentes sistemas semióticos: 
uma figura geométrica, um enunciado em língua natural, uma fórmula algébrica, um gráfico. Silva 
(2009, apud DUVAL 1993). 
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matemáticos a serem trabalhados na escola. Sendo esse um dos motivos da 

escolha dessa teoria. 

Algumas pesquisas em educação matemática, que tiveram como foco o 

ensino dos números racionais no Brasil, utilizaram como referencial teórico a 

teoria de Registros de Representações Semióticas, como encontramos em Catto 

(2000), Cunha (2002), Silva (2008) entre outras. 

Maranhão e Igliori (2003) tiveram um enfoque de explorar situações de 

ensino e aprendizagem do número racional. Utilizaram essa teoria para evidenciar 

a estruturação da análise de atividades, contribuindo assim para a compreensão 

das dificuldades relacionadas ao conceito dos números racionais. 

Segundo Duval (2003) existem quatro tipos diferentes de registros, como 

podemos ver no quadro 1.  

 
Quadro 1: Os quatro tipos diferentes de registros 

Fonte: Duval, 2003, p. 14 

Jesus (2008) entendeu o processo de manipulação de fazer dobradura, 

como sendo um registro de representação semiótica material, em seus estudos, 

ele relata que nos trabalhos de Duval não existe tais informações, porém ele 

descreve que o registro material: “possui as características que um registro de 

representação semiótica exige18. (JESUS, 2008, p. 92)  

Utilizamos nesta pesquisa, apenas os registros: língua materna, figural, 

fracionário e registro material para os números racionais, como podemos observar 

no problema ou exemplos apresentados nas figuras 4, 5 e 6 a seguir . 

Quando nos referimos ao registro da língua materna temos como exemplo: 

Em um tabuleiro sobrou um terço dos 18 bolinhos.  

                                                 
18

 Ver mais em Jesus (2008, p. 29) 
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Figura 4: Exemplo de registro figural. 
Fonte: elaborado pela autora 

Nos exemplos apresentados na figura 4, temos alguns fracionários em 

grandezas contínuas e discretas em sua representação figural. 

 
Figura 5: Exemplo de registro fracionário. 

Fonte: elaborado pela autora 

No exemplo apresentado na figura 5 temos o registro numérico do 

fracionário um terço. O registro material são atividades com dobradura, como 

podemos observar no exemplo da figura 6 a seguir. 

 
Figura 6: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume II exemplo de registro material 

Fonte: São Paulo, 2009k, p. 03. 
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Duval (2003) alertou para a seriedade da distinção do objeto matemático e 

de suas representações, sendo essa distinção importante no ambiente de ensino 

e aprendizagem, pois, as compreensões dos objetos matemáticos são feitas 

através de suas possíveis representações: 

 

começando pelos números, não são objetos diretamente perceptíveis ou 
observáveis com a ajuda de instrumentos. O acesso aos números está 
ligado a utilização de um sistema de representação que os permitem 
designar. (DUVAL, 2003, p. 14). 

 

Nesse sentido estudaremos o objeto número racional, por meio de suas 

representações figurais, língua materna ou registro fracionário. Por exemplo, 

quando dizemos: Um terço das quarenta e cinco crianças assistem desenhos 

animados, estamos nos referindo ao número racional 
 

 
 em sua representação no 

registro da língua materna. 

Existem dois tipos diferentes de mudanças de registros e são elas: os 

tratamentos e as conversões. Os tratamentos representam transformação de uma 

representação em outra, porém permanecendo no mesmo registro. 

Como exemplo, temos o exercício retirado do caderno do aluno 1º bimestre 

5ª série apresentado na figura 7 a seguir. 

 
Figura 7: Atividade apresentada no caderno do aluno, 5ª série – volume I. 

Fonte: São Paulo, 2009a 

Possível resolução: 

a) 
 

 
 = 

  

  
 = 

 

  
 = 

  

  
 = 

  

   
 

No exemplo da figura 7, temos que fazer o tratamento, transformando o 

número fracionário 
 

 
 em suas representações equivalentes, frações equivalentes, 
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permanecendo no mesmo registro numérico. 

As conversões representam a transformação de uma representação em 

outra, porém mudando de registro, que de acordo com Duval (2003, p. 16) temos: 

“As conversões são transformações de representações que consistem em mudar 

de um registro para outro conservando os mesmos objetos denotados”. 

No exemplo apresentado na figura 8 o enunciado foi dado no registro da 

língua materna, o aluno terá que fazer a conversão do registro numérico 

fracionário para o registro figural, realizando o tratamento no registro figural, 

dando a resposta no registro da língua materna. 

 
Figura 8: Atividade proposta na 6ª série – volume I 

Fonte: São Paulo, 2009g 

Evidenciando ainda a questão do tratamento de conversão para a 

apreensão dos objetos matemáticos, Almouloud (2007) apoiando-se em Duval 

(1999), chamou a atenção para o engano de se imaginar que converter a 

representação de um registro para o outro seja uma operação simples e local. 

Normalmente associa-se a conversão a uma ideia pré-estabelecida entre 

nomes e figuras, ou ainda, costuma-se reduzir essa conversão a uma 

“codificação”. 

Assim, podemos entender que “a originalidade da atividade matemática 

está na mobilização simultânea de ao menos dois registros de representação ao 

mesmo tempo, ou na possibilidade de trocar a todo momento de registro de 

representação” (DUVAL, 2003, p. 14).  

O sujeito para mobilizar a concepção parte-todo deve relacionar um, ou 

mais, registros escritos; uma, ou mais, figuras divididas e vice versa, ou ainda, 

criar relações pertinentes como, por exemplo, as apresentadas em conforme 
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quadro 2 a seguir (SILVA, 2005, p. 106). 

 
Quadro 2: Representação simbólica da concepção parte-todo. 

Fonte: Silva, 2005, p. 106 

Esse exemplo vai ao encontro do que Catto (2000, p. 30) destacou: 

 

Para que uma aprendizagem se efetue é necessário que se tenham duas 
ou mais representações do mesmo objeto matemático, de preferência 
em sistemas semióticos diferentes (semiósis). Mas a conceituação 
(noésis) só será atingida quando de fato o indivíduo consegue mobilizar 
e identificar as diversas representações semióticas como sendo um 
mesmo objeto matemático. Duval chama de “semiósis” a apreensão ou a 
produção de uma representação semiótica e, “noésis” a apreensão 
conceitual de um objeto. 

 

A autora diferencia ainda a apreensão da representação semiótica com a 

apreensão conceitual do objeto matemático, identificando que as duas são 

importantes na aprendizagem. 

Para Duval (2003) podemos comparar dois fenômenos que são: o registro 

de partida e o registro de chegada, para assim analisar as atividades de 

realização de conversão, no que diz respeito à congruência ou não-congruência 

dessas conversões.  

Assim, as conversões podem ser mais ou menos complexas, dependendo 

desses fenômenos, duas situações podem ocorrer: a representação de chegada 

deixa transparecer a representação de partida e a conversão estar próxima de 

uma simples codificação, que denominamos conversão congruente; ou a 

representação de chegada não transparece absolutamente a representação de 

saída, neste caso denominamos conversão de não-congruente.  

Catto (2000) afirma que é imprescindível às conversões nos dois sentidos 

pois, a aprendizagem requer uma coordenação dos distintos registros de 

representação que um domínio de conhecimento mobiliza. 
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Neste sentido, Silva (2005) descreveu a importância para uma boa 

compreensão dos fracionários, a apresentação de atividades nos dois sentidos, 

apresentando aos alunos tarefas que: 

 

as figuras representem partes e solicitar que o inteiro seja reconstituído. 
Uma boa compreensão de frações deve permitir que a partir do inteiro se 
identifique qualquer parte desse inteiro, mas também, que a partir de 
partes se reconstrua o inteiro. (SILVA, 2005, p. 255) 

 

Ensinar matemática, sob o ponto de vista de Raymond Duval, é antes de 

tudo possibilitar o desenvolvimento geral das capacidades de raciocínio, de 

análise e de visualização.  

A atividade matemática, neste caso, é caracterizada pela dependência das 

representações semióticas, bem como pela grande variedade destas 

representações. Isso porque, as representações semióticas, no domínio da 

matemática, assumem um papel considerável, já que os objetos matemáticos, 

não sendo acessível pela percepção, o serão por suas representações. 

Lembrando que, um mesmo objeto matemático poderá ter representações 

diferentes, dependendo da necessidade e do uso. 

Podemos entender a necessidade de um trabalho articulado com os 

diferentes registros de representação, uma vez que, ao coordenar diferentes 

registros sobre um mesmo objeto do saber matemático o educando evidencia sua 

potencialidade em relação à flexibilidade cognitiva. 

 

 

1.5 Organização da pesquisa. 

 

 

O objetivo deste estudo é elaborar um material complementar, com 

sugestões, que o professor possa utilizar juntamente com o caderno do professor 

e do aluno. Para tanto, analisamos o material proposto para o Ensino 

Fundamental ciclo II. Esse material está em uso desde 2008 na rede Pública do 

Estado de São Paulo. Analisamos aqui a organização apresentada nesse material 

para o ensino dos números fracionários nas duas primeiras séries do Ensino 

Fundamental, ciclo II. 
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As orientações contidas nos PCN (1997)19 e nas pesquisas recentes na 

área da educação matemática podem trazer contribuições ao ensino dos números 

fracionários. Examinamos os cadernos do professor e do aluno, investigando a 

integração dos significados dos números fracionários, bem como das relações 

entre eles.  

Levantamos questionamentos para verificação da organização desse 

material referentes às atividades apresentados para as 5ª e 6º séries do Ensino 

Fundamental Ciclo II, no que diz respeito aos significados dos números 

fracionários:  

 

Questão 1) Essa organização proposta para a 5ª e 6º série do Ensino 

Fundamental ciclo II, percorre quais significados dos números fracionários? 

Que em nossa pesquisa considera o conjunto: parte-todo medida, 

quociente, razão e operador. 

 

De acordo com Duval (2003) para que aconteça a aprendizagem na 

matemática é necessária a utilização de diferentes registros de representação 

para um mesmo objeto. Contudo só se atinge a conceituação quando o aluno 

consegue articular o registro de representação desse objeto. O autor denomina de 

atividade de conversão essas articulações. 

Em relação aos registros e representações semióticas elaboramos 

questões para verificar se há articulação exposta por Duval nessas atividades: 

 

Questão 2) As atividades propostas favorecem a ocorrência de conversões 

entre os Registros de Representações Semióticas? 

 

Temos por hipótese que a organização didática, que pretendemos analisar, 

para o ensino dos números fracionários, não considera as pesquisas sobre o 

ensino dos números fracionários, tampouco seus significados.  

Para tentarmos responder as questões relacionadas e por se tratar de uma 

pesquisa qualitativa documental optamos por utilizar a metodologia de análise de 

conteúdo descrita por Laurence Bardin (2009) que se resume em um comjunto de 

                                                 
19

 Descritas no 2º capítulo desta dissertação 
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técnicas das comunicações visando: 

 

obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência do conhecimento relativo às condições de produções/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN 2009, p. 44)  

 

A análise de conteúdo é visto não apenas com um alcance descritivo, mas 

com um objetivo de inferência, ou seja, pelos resultados da análise pode-se 

entender às causas.  

Ao investigar os dados a partir da perspectiva da análise de conteúdo, 

Bardin (2009) descreve que quem investiga sempre está procurando um texto 

atrás de outro texto, um texto que não está aparente na primeira leitura e que 

precisa de uma metodologia para ser desvendado. 

As fases da análise de conteúdo organizam-se em três: pré análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados e a inferência e interpretação 

(BARDIN 2009, p.121). 

A pré-análise corresponde à fase da organização que, de acordo com 

Bardin (2009, p. 121) geralmente possui três missões: “a escolha dos documentos 

a serem submetidos a análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a 

elaboração dos indicadores que fundamentem a interpretação final”. 

A pré-análise, desta pesquisa foi feita no primeiro capítulo, sendo o 

material da SSE/SP a ser analisado: 

 

Caderno do Professor - Matemática, Ensino Fundamental, ciclo II – 
5ª a 6ª séries do 1º, 2º, 3º e 4º bimestres. Doravante citado como 
material ou caderno do professor. 
 
Caderno do aluno - Matemática, Ensino Fundamental, ciclo II – 5ª a 
6ª séries do 1º, 2º, 3º e 4º bimestres. Doravante citado como material 
ou caderno do aluno. 
 
Proposta curricular do Estado de São Paulo – Matemática - Ensino 
Fundamental, ciclo II e Ensino Médio, 2008. Doravante citado como 
Proposta. 
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O objetivo, as questões de pesquisa assim como as hipóteses foram 

descritas anteriormente. A análise de uma parte da bibliografia existente sobre o 

ensino dos números racionais e o quadro teórico que servirá como fundamentos 

para a interpretação final, também fazem parte do primeiro capítulo. 

A fase da exploração do material consiste no momento da codificação, que 

para Holsti (1969 apud BARDIN 2009, p. 129): “é o processo pelo qual os dados 

brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais 

permitem uma descrição das características pertinentes do conteúdo”.  

Essa fase da exploração do material será feita no segundo capítulo, em 

que descrevemos as orientações curriculares do Estado de São Paulo que foram 

a base para a elaboração do material que pretendemos analisar. Tratamos dos 

documentos escolhidos na pré-análise, que a partir de recortes, mostrarão as 

características e organização das atividades do caderno do aluno e orientações 

do caderno do professor que são referentes à organização desse material quanto 

ao ensino dos números fracionários.  

Para Bardin (2009, p. 127) no tratamento dos resultados a inferência e a 

interpretação são tratados de forma a serem significativos e válidos e permitem o 

estabelecimento de resultados que condensam expondo as informações 

fornecidas pela análise. Uma vez que esses resultados forem significativos, então 

se pode propor interpretações ou inferências, que podem ser utilizadas em 

resultados de análises com fins teóricos, ou orientações para uma nova análise. 

O tratamento dos resultados a inferência e a interpretação serão realizadas 

no terceiro capítulo. Fazemos o exame dos dados coletados na exploração do 

material, utilizando para a organização dessa análise as seguintes categorias: 

  



                                                                        49 

Categoria A: quanto ao significado dos fracionários: parte-todo, medida, 

quociente, razão e operador. 

Categoria B: corresponde a mudança de registro: registro numérico, língua 

materna ou figural, ou seja, conversões, ou tratamento realizados.  

Como exemplo apresentado na figura 9 a seguir. 

 
Figura 9: Atividades do caderno do aluno, 5ª série - volume I 

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 40 

Nessa atividade o aluno é solicitado a preencher os retângulos 

correspondentes a representação fracionária indicada, comparando-as as 

medidas das demais representações.   

Categoria A: medida. 

Categoria B: Conversão do registro numérico para o figural, 

tratamento no registro figural. 

  

Solução dada no registro numérico.  
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 CAPÍTULO II  

 

 

Nesse capítulo apresentaremos as orientações para o ensino dos números 

fracionários contidos nos documentos oficiais e na nova proposta Curricular do 

Estado de São Paulo assim como as orientações do caderno do professor e as 

atividades do caderno aluno para o ensino dos números fracionários.  

 

 

2.1 Organização para o ensino no Estado de São Paulo e documentos 

oficiais 

 

 

Em 2007, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo iniciou uma 

nova ação integrada, com o objetivo de organizar melhor o Sistema Educacional 

desse Estado do Brasil. Esta Proposta (SÃO PAULO, 2008) buscou criar uma 

base curricular comum para toda a rede de ensino a partir dos resultados do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)20 (hoje PROVA BRASIL21), do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)22 entre outras avaliações realizadas 

neste mesmo ano.  

Para tanto, o Governo o Estado de São Paulo estabeleceu dez metas para 

a educação paulista que deveriam ser conquistadas até 2010. Estas metas são: 

  

                                                 
20

 Foi criado em 1990  
21

 Criada em 2005, que em 2007, por usar a mesma metodologia, passou a ser realizada em 
conjunto com o Saeb oferecendo dados não apenas nacionais e por estado, mas também para 
cada município e escola participante. 
22

 (Enem) é uma prova criada em 1998 pelo Ministério da Educação do Brasil que é utilizada como 
exame de acesso ao Ensino Superior em universidades brasileiras e como ferramenta para avaliar 
a qualidade geral do Ensino Médio no país. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=87027
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=87027
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1 - Alfabetização plena de todos os alunos de oito anos;  
2 - Redução de 50 % nas taxas de reprovação das 8ª série;  
3 - Redução de 50% nas taxas de reprovação do Ensino Médio;  
4 - Implantações de programas de recuperação de aprendizagem nas 
séries finais de todos os ciclos (2

a
, 4

a
 e 8

a
 séries do Ensino Fundamental 

e 3ª série do Ensino Médio)  
5 - Aumento de 10% nos índices de desempenho dos ensinos 
fundamental e médio nas avaliações nacionais e estaduais;  
6 - Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino 
Médio com oferta diversificada de currículo profissionalizante;  
7 - Implantação do Ensino Fundamental de nove anos, em colaboração 
com os municípios, com prioridade à municipalização das séries iniciais 
(1

a
  a 4

a
  séries); 

8 - Utilização da estrutura de tecnologia da informação e Rede do Saber 
para programas de formação continuada de professores integrada em 
todas as 5.300 escolas 
9 – Descentralização e/ou municipalização do programa de alimentação 
escolar nos 30 municípios que ainda encontram-se centralizados  
10 - Programa de obras e infra-estrutura das escolas: (SÃO PAULO, 
2007) 

 

Além dessas dez metas foi considerado, para a elaboração da Proposta 

Curricular, relatos de experiências de aprendizagem dos professores na rede 

pública de ensino (SÃO PAULO, 2007a). 

Este documento (SÃO PAULO, 2008) propôs um currículo único para a 

Escola Básica, que compreende o Ensino Fundamental e Médio. Seu objetivo 

principal é amparar o trabalho realizado nas escolas estaduais e contribuir para 

qualidade da aprendizagem, tendo como princípios norteadores: 

 

a escola que aprende, o currículo como espaço de cultura, as 
competências como eixo de aprendizagem, a prioridade da competência 
de leitura e de escrita, a articulação das competências para aprender e a 
contextualização

23
 no mundo do trabalho. (SÃO PAULO, 2008, p. 11). 

 

Podemos dizer que esta Proposta (SÃO PAULO, 2008) priorizou a leitura, a 

escrita e a aprendizagem constante, buscando articulá-las com as competências 

necessárias para que o aluno fosse inserido no mercado de trabalho, como um 

cidadão crítico e consciente de sua cultura e de seu papel na sociedade. 

No que diz respeito à organização do ensino de Matemática o documento 

apresenta ideias gerais com competências básicas24 a serem desenvolvidas ao 

                                                 
23

 Nesse documento entende-se contextualização atividades que tenha relação com problemas da 
vida. 
24

 (as cinco competências básicas: capacidade de expressão; capacidade de compreensão de 
fenômenos; capacidade de contextualizar, de enfrentar situações problemas; capacidade de 
argumentar de forma consistente e a capacidade de decidir, após análises argumentativas.). 
Proposta Curricular (2008, p. 43) 



                                                                        53 

longo da Escola Básica25, em três eixos norteadores:  

 

 eixo da expressão/compreensão: ao lado da língua materna, a 

matemática compõe um par complementar como meio de expressão 
e compreensão da realidade [...] desde leitura de um texto ou a 
interpretação de um gráfico até a apreensão quantitativa das 
grandezas e relações presentes em fenômenos naturais ou 
econômicos, entre outros. 

 eixo argumentação/decisão: o papel da Matemática como 

instrumento para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da análise 
racional – tendo em vista a obtenção de conclusões necessárias [...] 
favorecendo o exercício do movimento argumentar/decidir ou 
diagnosticar/propor. 

 eixo contextualização/abstração: a capacidade de 

contextualização, de enraizamento dos conteúdos estudados na 
realidade imediata, no universo dos significados- sobretudo no 
mundo do trabalho. (SÃO PAULO, 2008, p. 42 e 43, grifos nosso). 

  

Ainda, com relação aos conteúdos disciplinares de Matemática, no Ensino 

Fundamental e Médio, a Proposta (SÃO PAULO, 2008) abrange quatro blocos 

temáticos: Números, Geometria, Medidas e Tratamento da Informação.  

Relacionado ao ensino dos números fracionários identificamos algumas 

orientações, como podemos observar no bloco “Números” que tem como objetivo 

principal ampliar a ideia de campo numérico por meio de situações significativas. 

Nesse bloco é sugerido realizar um trabalho com situações concretas de medidas 

que articule desde a relação entre notação decimal e fracionária de um número 

até a ampliação para o campo real. (SÃO PAULO, 2008, p. 45) 

Um dos destaques no bloco “Medida” é a relações entre o par: grandezas e 

medidas, que remete a naturalidade da conexão com os números e geometria, o 

qual esse documento descreve que, no Ensino Fundamental há uma ligação 

especialmente com os decimais e as frações. (Ibid, p.46)  

Além disso, encontramos mais um item da Proposta (SÃO PAULO, 2008, 

p. 50) com outras questões que remetem ao estudo dos números fracionários no 

Ensino Fundamental, na orientação para a importância da equivalência no estudo 

de números fracionários presentes quando se estuda equações, cálculo de área, 

a ideia de proporcionalidade, estudo de noções de semelhança em geometria, 

entre outros.  

Cabe observar que os blocos Números, Geometria, Medidas e Tratamento 

da Informação presente nessa Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

                                                 
25

 Escola Básica corresponde o Ensino Fundamental e o Médio. 
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correspondem, respectivamente, aos blocos Números e Operações, Espaço e 

Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação constantes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN (BRASIL, 1998, p. 50, 51 e 52).  Mas 

diferentemente da Proposta Curricular, que faz um apanhado geral dos princípios 

básicos de cada bloco, os PCN (BRASIL, 1998) trazem um detalhamento maior 

desses blocos em cada Ciclo do Ensino Fundamental. 

Ainda como orientação ao ensino dos números fracionários os PCN 

(BRASIL, 1997, p. 102) apresentam os distintos significados que podemos 

resumir em: 1º parte/todo, 2º quociente, 3º razão e 4º operador. Apontado para a 

importância de se trabalhar, esses diferentes significados em diversos contextos, 

não sendo desejável o desenvolvimento das interpretações isoladamente: 

1º - relação parte/todo, um todo (unidade) dividido em partes equivalentes, 

supondo que o aluno seja capaz de identificar a unidade que representa o 

todo, sabendo realizar divisões com estas grandezas discretas ou contínuas; 

 

2º - como quociente de um inteiro por outro        
 

 
      ; o aluno 

diferencia essa classificação parte/todo, pois é diferente dividir duas unidades 

em três parte e pegar uma dessas partes, daquela em que se pega duas 

unidades e divide-se em três partes iguais; 

 

3º - quando é interpretado como razão, usado como índice comparativo entre 

duas quantidades, estando presente em situações que envolvem 

probabilidade, escalas de plantas e mapas, porcentagem ou ainda situações 

do tipo: 2 a cada 3 habitantes de uma cidade são imigrantes; 

 

4º - significado de um operador, essa ideia está presente em situações do tipo 

“que número eu devo multiplicar por 5 para obter 2”. (BRASIL, 1997, p. 103). 

Desse modo, podemos dizer que a Proposta (SÃO PAULO, 2008) fez 

pouca menção a respeito do ensino de números fracionários especificamente no 

que diz respeito aos significados atribuídos a ela. Ao ponto que os PCN (BRASIL, 

1997) parece concordar com pesquisas que tratam sobre o ensino dos números 

racionais. 
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Porém, a Proposta (SÃO PAULO, 2008) expressa à preocupação com o 

planejamento e organização prévia observando que o professor dê atenção ao 

planejamento para: “o que”, “como” e “com que grau de profundidade” ira 

abordar os conteúdos sugeridos na grade bimestral. (SÃO PAULO, 2008, p. 48, 

grifo nosso). 

Desse modo, o documento parece dar liberdade ao professor para 

organizar os conteúdos que julgar relevantes em determinado bimestre, 

justificando o seu desenvolvimento na perspectiva curricular das competências, 

de tal modo a poder ou não estender o conteúdo além do bimestre.  

Faz parte também da Proposta (SÃO PAULO, 2008) dois cadernos, o do 

professor e o do aluno, como já foram supracitados. Parte integrante desta 

Proposta, o caderno do professor foi e ainda é distribuído para todo o corpo 

docente da rede pública de ensino desde 2008  

A Proposta (SÃO PAULO, 2008) é referência comum a todas as escolas da 

rede, descrevendo o elenco das metas de aprendizagens desejáveis em cada 

área. Ela estabelece os conteúdos disciplinares que deverão ser desenvolvidos 

em cada ano ou ciclo, como também as sugestões didáticas.  Assim, tem por 

objetivo estabelecer um novo currículo de ensino no Estado de São Paulo, como 

bem expressa à ideia, constante nesse documento: “o Currículo é a expressão de 

tudo o que existe na cultura científica, artística e humana, transposto para uma 

situação de aprendizagem e ensino”. (SÃO PAULO, 2008, p. 13). 

Com o novo currículo, espera-se que os alunos sejam capazes de 

construírem seu conhecimento, expresso nesse documento como formas de 

competências e habilidades. Como o caderno do aluno e do professor faz parte 

dessa Proposta e estamos tentando entender a orientações didáticas para o 

ensino dos números fracionários, no próximo item descrevemos como foi e é 

organizado esse material relacionando os volumes e atividades que abordam os 

números fracionários. 
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2.2 Organização dos cadernos do Estado de São Paulo 

 

 

Durante 42 dias, no ano de 2008, os alunos fizeram uma recuperação em 

português e matemática que englobou um Jornal e a Revista do Professor, 

rebatizada posteriormente de caderno do professor26. 

Os Cadernos do aluno e do professor apresentam organizações didáticas 

dos conteúdos e sugestões de trabalho em sala de aula. O caderno do professor 

trouxe orientações sobre o caderno do aluno, material que passou a ser fornecido 

desde 2009 para todos os alunos da rede estadual de São Paulo pela Secretaria 

de Educação.  

O caderno do aluno tem por objetivo o registro de anotações, observações 

e a realização de exercícios e atividades por parte do aluno, com a devida 

coordenação e mediação do professor.  

Os cadernos do aluno e do professor, os gabaritos com a resposta das 

atividades proposta no caderno do aluno, assim como as erratas, são 

disponibilizados em uma versão digital na pagina da Secretaria da Educação, 

onde só o professor da rede tem acesso com seus dados. 

Esse material, até o presente momento, é distribuído em quatro volumes ao 

ano, isto é, um volume por bimestre, para todas as disciplinas. Cada volume, 

especificamente relacionado à disciplina de matemática, contém quatro situações 

de aprendizagens, que conforme a visão geral da Proposta (SÃO PAULO, 2008) 

faz parte de um conjunto que busca explicitar a interligação dos diferentes temas.  

Em contrapartida com o que é sugerido para o professor quanto à liberdade 

de escolha e relevância da organização dos conteúdos, a mesma Proposta 

Curricular sugere que as organizações do conteúdo do caderno do aluno e do 

professor, não sejam eliminadas, por serem conteúdos conectados.  

Entendemos assim que, por mais que se trate de assuntos interligados, o 

professor é o mediador, ficando ao cargo dele as mudanças de cada tema 

previsto, conforme o público-alvo, bem como as interferências e estratégias 

pedagógicas que achar necessário para a aprendizagem discente. 

A distribuição dos conteúdos nas apostilas desenvolvidas para o ensino de 

                                                 
26

 Ver mais sobre a implantação da nova proposta em Almeida (2010, p.45) 
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matemática, bimestralmente, é feita em oito unidades, essas são organizadas em 

quatro situações de aprendizagens, 1, 2, 3 e 4. Essas unidades são descritas no 

início das orientações do caderno do professor, como podemos observar no 

quadro 3. 

 
Quadro 3: Quadro com o conteúdo do 1º bimestre 

Fonte: São Paulo, 2009b, p 38 

Cada situação de aprendizagem é organizada com um tema principal, 

apresentadas no caderno do aluno conforme a figura 10, que apresenta a 

situação de aprendizagem 3, do volume I da 5ª série do Ensino Fundamental. 

Essa situação apresenta como tema principal: “Dos naturais às frações”. 

 
Figura 10: Título do caderno do aluno de matemática, 5ª série - volume I  

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 32 

Cada tema é distribuído em atividades, que podem ser jogos, problemas, 

exercícios, atividades com dobradura entre outros. 
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As atividades apresentadas no caderno do aluno podem ter como título 

uma pergunta: Você aprendeu? Atividade experimental,ou ainda como proposta 

de tarefas ou pesquisas para o aluno realizar em casa, ou na sala e apresentam 

como títulos: pesquisa individual ou lição de casa. 

Ao final da situação de aprendizagem é sugerido que a criança descreva 

no caderno do aluno, o que aprendeu durante a realização das atividades. Em 

cada caderno do professor, consta a grade com o conteúdo anual, sendo 

destacados os conteúdos a serem abordados no bimestre, como mostra o quadro 

4, que tem como destaque o conteúdo do 1º bimestre da 5ª série. 

 
Quadro 4: Conteúdo do Ensino Fundamental ciclo II do caderno do professor  

Fonte: São Paulo, 2009b, p. 48 

Em sua maioria, as atividades aparecem no caderno do professor com 

comentários didáticos, tempo previstos, objetivos propostos, assim como 

sugestões de fontes para que o professor possa pesquisar mais sobre o tema.  
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São apresentadas também formas de avaliações do conteúdo e ideias para 

uma possível recuperação. 

Ressaltamos que uma semana de aula na escola Pública do Estado de 

São Paulo pode variar de 5 (cinco) a 6 (seis) aulas ( 50 minutos cada aula). São 

salas que tem em média 40 alunos. A proposta visa que cada aluno tenha o 

material (Caderno do aluno) para a realização das atividades. 

Apresentaremos no próximo item as situações que constam no caderno do 

professor para o ensino dos números fracionários na 5ª e 6ª séries do Ensino 

Fundamental Ciclo II. 

 

 

2.3 Situações de aprendizagem a respeito de números fracionários no 

caderno do professor 

 

 

Analisamos oito cadernos do professor, referente aos quatro bimestres da 

5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental Ciclo II, intencionando separar as 

atividades que tratam do ensino dos números fracionários.  

No quadro 5, apresentamos as situações de aprendizagem que constam as 

atividades para o ensino dos números fracionários. 

Relação das atividades com números fracionários nos cadernos de matemática do Estado de São 
Paulo. 

Volumes 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Situação de 
Aprendizagem 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Unidades 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

6º ano / 5ª série          x x x         x         x x                   x       

7º ano / 6ª série     x           x               x x x x x x x x                 

Quadro 5: Unidades dos cadernos com atividades do ensino dos fracionários. 
Fonte: Elaborada pela autora 

Descrevemos nesse item algumas das orientações contidas no caderno do 

professor para cada situação de aprendizagem contendo atividades com 

fracionários.  
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2.3.1 Situações de aprendizagem da 5ª série – volume I 

 

 

No volume I do 1º bimestre da 5ª série, dentro das oito unidades de 

aprendizagem como mostra o quadro 6. Encontramos a terceira e a quarta 

situação de aprendizagem que tratam do ensino dos números fracionários, a 

terceira situação aborda os temas das unidades 6 e 7, enquanto a quarta situação 

aborda o tema da unidade oito. 

 
Quadro 6: Conteúdo do 1º bimestre da 5ª série 

Fonte: São Paulo, 2009b, p. 10 

Volume I - Situação de aprendizagem 3 . Nessa situação de 

aprendizagem encontramos uma atividade referente ao uso do tangran no 

caderno do aluno, conforme figuras 11,12 e 13 a seguir, que não é apresentada 

no caderno do professor. No que segue mostraremos orientações para os 

professores para essa situação de aprendizagem.  
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Figura 11: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I 

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 32 e 33. 

Nesta primeira atividade, foi proposta a confecção do tangram, conforme 
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figura 11, com perguntas pelas quais os objetivos remetem a observação das 

partes que o compõe, como mostra a figura 12, identificando os fracionários 

correspondentes as áreas equivalentes. 

 
Figura 12: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I 

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 32 e 33. 

Depois de realizada a dobradura, os alunos devem comparar as figuras 

geométricas que foram formadas após a construção do Tangram, respondendo o 

questionário, conforme figura 13 a seguir. 

 
Figura 13: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I, adaptado. 

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 34 e 35. 

A segunda atividade dessa situação propõe ao educando a determinação 
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das medidas em polegadas de quatro objetos, como podemos observar na figura 

14 a ilustração de uma caneta. Essa atividade traz ainda as ilustrações de uma 

borracha, uma tesoura e um cd para serem determinadas as medidas em 

polegadas. 

 
Figura 14: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I  

Fonte: São Paulo, 2009a, p.36. 

O que foi descrito no caderno do professor sobre esse tema, está voltado 

para a introdução da construção do conceito dos números fracionários, com o 

objetivo de: 

 

reforçar a idéia de que, do mesmo modo que os números naturais são 
usados para representar os processos de contagem, as frações 
constituem um modelo numérico adequado para representar os 
processos de medidas. (SÃO PAULO, 2009b, p. 35). 

 

A situação de aprendizagem 3, tem como tempo previsto 1 (uma) semana. 

Todas as atividades podem ou não ter o tempo prolongado, conforme a Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo.  

As orientações expõem as Competências e Habilidades ao final dessa 

situação: 
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desenvolver a idéia de que medir significa comparar grandezas da 
mesma natureza; ampliar a noção de número a partir de situações em 
que, á grandeza tomada como unidade, não cabe um número exato de 
vezes na grandeza a ser medida. (SÃO PAULO, 2009b, p. 34) 

  

Como sugestão, é proposto que o professor faça um diagnóstico preliminar 

para avaliar o conhecimento da turma, e garantir, se preciso for, o 

encaminhamento de atividades que garantam o domínio de noções básicas.  

Essa sugestão parece coincidir com a constatação dos PCN (BRASIL, 

1998, 100) que afirma que os alunos chegam ao terceiro ciclo sem entender os 

significados associados a esses números e sem domínio dos procedimentos de 

cálculo com o mesmo. 

Uma das orientações feitas sobre um desses domínios de noções básicas, 

a serem retomadas é a representação da fração parte-todo de uma figura. Como 

exemplo, dessa representação o caderno do professor mostra duas figuras. Uma 

delas tem o registro numérico errado, e não consta na errata, ao invés do registro 

fracionário 
 

 
 para representar parte pintada da figura, o correto seria 

 

 
. como 

podemos observar no exemplo da figura 15 a seguir. 

 
Figura 15: Exemplo do caderno do professor de matemática 

Fonte: São Paulo, 2009b, p. 35. 

Esse exemplo enfoca a concepção parte-todo, de forma a envolver 

superfícies previamente divididas, reforçado da técnica de dupla contagem das 

partes, não orientando para o obstáculo didático, envolvido nesse tipo de 

situação. 

Em contrapartida o material (SÃO PAULO, 2009b, p. 35) orienta de 

maneira sucinta que: “o aluno deve tomar contato com diferentes situações em 

que o uso de frações se faz necessário”, salientando que ele deve ter 

conhecimentos prévios a respeito das frações expressas em diversas linguagens.  

Os exemplos dados não orientam o professor no que diz respeito a uma 
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abordagem mais clara desses tipos de linguagens. 

As orientações das atividades, que consta no 2º item da 3ª situação de 

aprendizagem, apresenta a régua de polegadas para a indicação de medidas não 

inteiras, com uma ilustração, o qual podemos observar na figura 11. Essa 

atividade traz a escala, em polegadas prontas de modo que o ato de mensurar é 

tratado como contagem, impossibilitando o aluno de participar do processo de 

construção das subdivisões de uma medida. 

Existe uma observação sobre a importância da utilização das atividades 

sobre números, medidas e frações. Sugerindo ainda, que, antes do início da 

atividade proposta, o professor desenvolva atividades que os alunos possam 

medir o comprimento de objetos, verificando quantas vezes o comprimento do 

objeto- padrão cabe no objeto a ser medido trazendo como sugestões: 

 
 medir o comprimento de um livro usando um lápis; 
 medir o comprimento de uma mesa usando um livro;  
 medir o comprimento da sala usando um cabo de vassoura. 

[...] O objetivo principal desta atividade é levar os alunos a se deparar 
com a necessidade do fracionamento de uma unidade em um processo 
de medida. Eles devem perceber que as frações e os números mistos 
permitem expressar medidas em que a unidade não cabe um número 
inteiro de vezes no objeto a ser medido. (SÃO PAULO, 2009b, p. 38) 

 

Ao final constam algumas considerações a respeito da aprendizagem 

esperada: 

 

 Compreender o significado dos termos numerador e denominador de 
uma fração. 

 Saber nomear uma fração com uma nomenclatura adequada. 
 Compreender a base dos processos de medidas (comparação entre 

grandezas de mesma natureza) e relacioná-los com a representação 
fracionária. 

 Compreender o significado de um número misto e saber transformá-
lo em uma fração. 

[...] Os conteúdos tratados nesta unidade servirão de base para a 
continuidade do estudo das frações, a ser desenvolvido nesta série e nas 
seguintes (SÃO PAULO, 2009b, p. 39) 

 

Essas primeiras atividades são consideradas a base para que o aluno 

possa prosseguir em seus estudos com números fracionários. 

Volume I - situação de aprendizagem 4. Para essa situação de 

aprendizagem, recomenda-se 2 (duas) semanas e tem como objetivo a 

aprendizagem de equivalência e operações com frações.  
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Apresentamos as atividades de equivalência ou comparação entre os 

fracionários que constam no caderno do aluno, conforme podemos observar nas 

figuras 16, 17, 18, 19, 20 e 21. No que segue mostraremos orientações para os 

professores para essa situação de aprendizagem.  

 
Figura 16: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I  

Fonte: São Paulo, 2009a p. 39 

 

 
Figura 17: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I  

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 39 e 40 
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Figura 18: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I  

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 39 e 40 

 
Figura 19: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I 

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 39 e 40 

 

Figura 20: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I  
Fonte: São Paulo, 2009a, p. 43 e 44 

 
Figura 21: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I 

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 44 
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As Competências e Habilidades que se pretendem atingir ao final da 

situação de aprendizagem que analisamos são: 

 

saber obter frações equivalentes a uma fração dada; comparar, por meio 
de um sinal de desigualdade, duas frações com denominadores 
diferentes; calcular a fração de um número; saber efetuar operações de 
adição e subtração entre duas frações com denominadores diferentes. 
(SÃO PAULO, 2009b, p. 39) 

 

E ao final é exposto a aprendizagem esperada em relação aos números 

fracionários: 

 

Unidade 7: Equivalência de frações. 

 Compreender a ideia de equivalência no âmbito das frações. 
 Comparar frações com denominadores diferentes usando o 
raciocínio lógico ou por meio de frações equivalentes. 
Unidade 8: Operações com frações. 

 Compreender o significado do cálculo da fração de um número 
natural. 
 Compreender o significado e saber realizar operações de adição e 
subtração de frações. (SÃO PAULO, 2009b, p.44) 

 

As atividades de equivalência pretendem viabilizar as operações básicas 

entre números fracionários, indicando, sempre que possível, recorrer ao uso da 

língua materna e a indicação de exercícios que podem ser encontrados em livros 

didáticos. 

 

 

2.3.2 Situações de aprendizagem da 5ª série – volume II 

 

 

No volume II do 2º bimestre da 5ª série, dentro das oito unidades de 

aprendizagem encontramos uma atividade que trata do ensino dos números 

fracionários, a terceira situação aborda o tema na unidade 5, como mostra o 

quadro 7. 
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Quadro 7: Conteúdo do 2º bimestre da 5ª série  

Fonte: São Paulo, 2009d, p. 10 

Volume II - Situação de aprendizagem 3 . As orientações para essa 

atividade são o uso de medidas não convencionais para realizar se mensurar 

alguns objetos. Com o objetivo de mostrar o processo de medida que resulta de 

uma comparação entre grandezas de mesma natureza, no caderno do aluno, 

conforme figuras 22 e 23 a seguir. No que segue mostraremos orientações para 

os professores para essa situação de aprendizagem.  

Essa atividade inicia-se com uma descrição como mostrada no trecho 

dessa orientação que consta no caderno do aluno: 

 

Toda medida envolve a comparação entre grandezas de mesmo tipo. 
Isto é, podemos comparar a altura da girafa com a altura do cachorro, ou 
o peso do cavalo com o peso da girafa. Contudo, não haveria sentido em 
compararmos o peso do cavalo com a altura do cachorro, pois são 
grandezas diferentes. Podemos medir a altura do cachorro comparando-
a com a altura do rato. Para isso, é preciso verificar quantas vezes a 
altura do rato “cabe” na do cachorro. (SÃO PAULO, 2009c, p. 34) 

 

Na sequência, o material propõe uma atividade que deve ser realizada em 

grupo, utilizando os objetos mostrados na figura 22 para medir o comprimento, a 

largura e a altura de alguns objetos na sala de aula. 
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Figura 22: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume II 

Fonte: São Paulo, 2009c, p. 35. 

Utilizando o quadro mostrado na figura 23 abaixo, para dar as respostas 

em números mistos: 

 
Figura 23: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume II 

Fonte: São Paulo, 2009c, p. 36. 

Para a Situação de Aprendizagem 3, recomenda-se 1 (uma) semana e o 

objetivo remete ao uso de medidas não padronizadas e a utilização da 



                                                                        71 

comparação entre duas grandezas de mesma natureza.  

As Competências e Habilidades que se pretendem atingir ao final da 

situação de aprendizagem que analisamos são: 

 

compreender os processos de medida como uma comparação entre 
grandezas de mesma natureza; realizar medidas usando unidades não 
padronizadas. (SÃO PAULO, 2009d, p. 36). 

 

E ao final, espera-se que o educando seja capaz de compreender o 

significado de um processo de medida, ou seja: 

 
toda medida é uma comparação entre duas grandezas de mesma 
natureza, sendo que uma delas e tomada como unidade e que ao 
utilizarem unidades não padronizadas para realizar essas medidas, os 
resultados irão variar de pessoa para pessoa, conforme o tamanho da 
unidade adotada. (SÃO PAULO, 2009d, p. 40).  

 
Tendo como expectativas para essa situação: 

 

Unidade 5: Medidas Informais. 
 Compreender a necessidade da adoção de unidades 
padronizadas para estabelecer medidas precisas e mais universais (SÃO 
PAULO, 2009d, p.49). 

 

Entendemos que não seja apropriada a utilização de um objeto como 

unidade de medida, visto que muitos objetos, tal como uma caneta não pode ser 

dobrada para assim se obter subdivisões da mesma. 

 

 

2.3.3 Situações de aprendizagem da 5ª série – volume III 

 

 

No volume III do 3º bimestre da 5ª série, dentro das oito unidades de 

aprendizagem encontramos uma situação de aprendizagem que trata do ensino 

dos números fracionários, a quarta situação aborda o tema na unidade 5, como 

mostra o quadro 8 a seguir.  
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Quadro 8: Conteúdo do 3º bimestre da 5ª série  

Fonte: São Paulo, 2009f, p. 11. 

Volume III - Situação de aprendizagem 4 . As orientações para essa 

atividade é associar o ângulo da figura com um giro de uma fração da volta 

completa, atividade que consta no caderno do aluno, conforme figura 24 a seguir. 

No que segue mostraremos orientações para os professores para essa situação 

de aprendizagem.  

Essa situação utiliza a geometria para o ensino dos fracionários, conforme 

mostra a atividade representada na figura 24. O objetivo da atividade é fazer  

aluno perceber que o ângulo interno do triângulo eqüilátero tem um sexto do giro 

de uma volta completa: 
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Figura 24: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume IV 

Fonte: São Paulo, 2009e, p. 41. 

Nesse caderno encontramos ainda como orientações da utilização da 

geometria na confecção de mosaicos, para a percepção da simetria de um quarto 

de uma volta completa. 

Para a Situação de aprendizagem 4 não é descrito as competências e 

habilidades para o ensino dos números fracionários com essas atividades.  As 

atividades são referentes aos números fracionários com geometria, e tem por 

objetivo: “trabalhar com ângulo associado a um giro de uma fração da volta 

completa” (SÃO PAULO, 2009f, p.43) 

 

 

2.3.4 Situações de aprendizagem da 5ª série – volume IV 

 

 

No volume IV do 4º bimestre da 5ª série, dentro das oito unidades de 

aprendizagem encontramos uma situação de aprendizagem que trata do ensino 

dos números fracionários, a terceira situação aborda o tema na unidade 6, como 

mostra o quadro 9.  
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Quadro 9: Conteúdo do 3º bimestre da 5ª série  

Fonte: São Paulo, 2009f, p. 11 

Volume IV - Situação de aprendizagem 3 . As orientações para essa 

atividade são a partir dos dados de uma tabela, confeccionar um gráfico, 

permitindo ao aluno perceber o angulo como fração do giro de uma volta 

completa. Essa atividade faz parte do caderno do aluno, conforme figura 25 a 

seguir. No que segue mostraremos orientações para os professores para essa 

situação de aprendizagem.  

 
Figura 25: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume IV 

Fonte: São Paulo, 2009g, p. 25. 
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Na terceira situação de aprendizagem é apresentada uma tabela, como 

mostra a figura 25, com dados de uma entrevista com onze alunos. A partir dos 

dados dessa tabela, o aluno deve preencher uma nova tabela, como mostra a 

figura 26, relacionando o ângulo como fração de uma volta completa. 

Embora essa atividade utilize números decimais na coleta de dados, ao 

preencher a tabela mostrada na figura 26, não se faz uso dos números decimais. 

Essa atividade tem como objetivo o uso dos números fracionários representando 

a fração de uma volta completa, para que posteriormente se faça a confecção do 

gráfico dessa entrevista. 

 
Figura 26: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume IV  

Fonte: São Paulo, 2009g, p. 29. 

 

As orientações para a terceira situação de aprendizagem descrevem que 

essa atividade possa permitir o aluno entender a ideia de angulo como fração de 

giro de uma volta completa e descreve que esse tipo de gráfico é pouco 

trabalhado na 5ª série. Essa atividade não traz como indicação as habilidades e 

competências pretendidas. 
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2.3.5 Situações de aprendizagem da 6ª série – volume I 

 

 

No volume I do 1º bimestre da 6ª série, dentro das oito unidades de 

aprendizagem encontramos uma situação de aprendizagem que trata do ensino 

dos números fracionários, a segunda situação aborda o tema da unidade 3, como 

mostra o quadro 10. 

 
Quadro 10: Conteúdo do 1º bimestre da 6ª série  

Fonte: São Paulo, 2009j, p. 10 

Volume I - Situação de aprendizagem 2 . São apresentadas duas 

questões que faz parte do caderno do aluno, como mostra as atividades 

representadas na figura 27 a seguir. Apresenta figuras ilustradas e um problema 

pretendendo construir a idéia do significado dos fracionários como quociente. No 

que segue mostraremos orientações para os professores para essa situação de 

aprendizagem.  



                                                                        77 

 
Figura 27: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume I 

Fonte: São Paulo, 2009i, p. 19 e 20. 

Para a segunda situação de aprendizagem é proposto o uso da malha 

quadriculada e de figuras, em situações-problema com o objetivo de ensino de 

frações equivalentes. Que seja desenvolvido o significado dos números 

fracionários como quociente, dado como exemplo a fração: 

 

4

3
, que pode significar três partes de um bolo que foi dividido em quatro 

partes iguais, pode também significar a divisão de três bolos igualmente 
por quatro crianças. No caso da segunda interpretação, um bom método 
para realizar a tarefa seria pegar cada um dos bolos e dividi-los em 
quatro partes iguais, cabendo uma parte para cada criança .3 partes de 1 
bolo que foi dividido em 4 partes (SÃO PAULO, 2005j, p. 27 e 28 ) 

 

Nessa orientação há um equívoco, a orientação remete a uma 

compreensão de que o bolo pode ser dividido em três partes de áreas iguais, 

como mostra a representação da figura 28. Quando dividimos um objeto, tal como 

um bolo temos de levar em consideração outra grandeza, ou seja, a quantidade 

de massa. 
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Figura 28: Divisões de bolos entre crianças, representação com áreas.  
Fonte: São Paulo, 2005j, p. 27. 

A orientação expõe que a partir dessa fase a fração passa a ser 

considerada como número sugerindo que haja a incorporação da idéia de que: 

 

uma fração, como
4

3
, deve ser interpretada como o “resultado de uma 

divisão” prepara o caminho para discussões na 7.ª serie sobre os 
números racionais, já que a fração passa agora a assumir status de 
número.(SÃO PAULO, 2005j, p. 27 e 28 ) 

 

Em nossos estudos os números fracionários já são considerados como tal. 

 

 

2.3.6 Situações de aprendizagem da 6ª série – volume II 

 

 

No volume II do 2º bimestre da 6ª série, dentro das oito unidades de 

aprendizagem encontramos uma situação de aprendizagem que trata do ensino 

dos números fracionários, a primeira situação aborda o tema da unidade 2, como 

mostra o quadro 11. 
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Quadro 11: Conteúdo do 2º bimestre da 6ª série  

Fonte: São Paulo, 2009l, p. 10 

Volume II - Situação de aprendizagem 1 . É apresentada uma questão 

que faz parte do caderno do aluno, como mostra as atividades representadas na 

figura 29 a seguir. É proposta a construção de um transferidor, tendo como 

unidade de medida um sexto do círculo. No que segue mostraremos orientações 

para os professores para essa situação de aprendizagem.  

 
Figura 29: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume II  

Fonte: São Paulo, 2009k, p. 03. 
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Essa atividade propõe que o aluno construa seu próprio transferidor, 

utilizando papel, para mensurar alguns ângulos. 

Na situação de aprendizagem 1. a estratégia apresentada foi a utilização 

de dobradura para a obtenção de um dezesseis avos de um círculo, com o intuito 

de utilizá-la como instrumento não convencional de medida e sugere que: 

 

O aluno pode dar um nome para a unidade de medida do transferidor e 
escrever suas marcações numéricas. O professor pode criar situações 
de uso do aparelho onde o aluno sinta a necessidade de fazer 
subdivisões da unidade de medida (por exemplo, situações em que 

tenha que medir um ângulo menor que 
 

  
 da circunferência) (SÃO 

PAULO, 2005k, p. 12). 

 

É argumentado nessas orientações que a atividade assim proposta facilita 

a apresentação do transferidor tradicional que ficará mais natural. É recomendado 

ainda que o professor dê atenção a medida dos ângulos reta, raso agudo e 

obtuso.  

Percebemos que essa atividade propõe que o aluno construa seu próprio 

transferidor com o uso de material manipulativo, ele tem a oportunidade de 

perceber as subdivisões, pois ele as faz, pela necessidade que encontra quando 

a unidade de medida de ângulo é maior que o objeto que ele está medindo. 

 

 

2.3.7 Situações de aprendizagem da 6ª série – volume III 

 

 

No volume III do 3º bimestre da 6ª série, dentro das oito unidades de 

aprendizagem, todas as quatro situação de aprendizagem tratam do ensino dos 

números fracionários abordando as oito unidades mostradas no o quadro 12. 

O número elevado de atividades fez com excluíssemos atividades 

similares. Cada uma das quatro situações de aprendizagem do volume III tem 

como tempo previsto duas semanas 
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Quadro 12: Conteúdo do 3º bimestre da 6ª série  

Fonte: São Paulo, 2009n, p. 10. 

Volume III - Situação de aprendizagem 1 . É apresentada questões que 

fazem parte do caderno do aluno, como mostra as atividades representadas nas 

figuras 30, 31, 32 e 33 a seguir. As atividades dessa situação envolvem o 

reconhecimento da existência e a construção da noção de proporcionalidade e 

também a capacidade de identificar situações em que ela não está presente. No 

que segue mostraremos orientações para os professores para essa situação de 

aprendizagem.  

  
Figura 30: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III 

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 03. 
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São propostas várias atividades com o intuito do reconhecimento da 

proporcionalidade entre as grandezas envolvidas nas situações sugeridas 

conforme as atividades apresentadas nas figuras 30 e 31.  

 
Figura 31: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III 

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 04. 

As atividades apresentadas nas figuras 32 e 33 têm por finalidade a 

utilização ou identificação da proporcionalidade inversa e direta entre as 

grandezas para chegar à solução do problema proposto. 

 
Figura 32: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III  

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 04. 
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Figura 33: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III 

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 04. 

Esse grupo de atividades objetiva a utilização da proporcionalidade entre 

as grandezas para chegar a solução do problema proposto conforme a atividade 

apresentada na figura 34. 

 
 Figura 34: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III 

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 10. 

Na Situação de aprendizagem 1 as atividades envolvem o reconhecimento 

da existência de proporcionalidade. As Competências e capacidades que se 
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pretendem atingir ao final da situação de aprendizagem são: 

 

a competência leitora, que e fundamental para a interpretação dos 
enunciados das situações-problema. Ou ainda, a capacidade de 
expressão, seja na língua materna, seja na matemática usada para dar 

as respostas dos problemas. Alem disso, deve-se valorizar também a 
capacidade de argumentação, envolvida na escolha de determinado 

caminho na resolução de um problema. (SÃO PAULO, 2009n, p. 21). 

 

E ao final espera-se que o educando seja capaz de compreender situações 

que envolvam proporcionalidades direta e inversa, reconhecendo situações que: 

 

envolvam algum tipo de proporcionalidade direta e inversa [...]Do mesmo 

modo, espera-se que eles consigam distinguir as situações em que as 
grandezas variam de modo diretamente proporcional daquelas em que 
variam entre si de maneira inversamente proporcional. Alem disso, que 
saibam resolver problemas envolvendo duas ou mais grandezas, direta 
ou inversamente proporcionais (SÃO PAULO, 2009n p. 21).  

 

Volume III - Situação de aprendizagem 2 . São apresentadas questões 

que fazem parte do caderno do aluno, como mostra as atividades representadas 

nas figuras 35, 36 e 37 a seguir. As atividades dessa situação envolvem iferentes 

tipos de razão como: porcentagem, escala em mapas e desenhos, velocidade ou 

rapidez ou ainda a densidade. No que segue mostraremos orientações para os 

professores para essa situação de aprendizagem.  

 
Figura 35: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III  

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 14 e 15. 
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A atividade apresentada na figura 35 trata o significado do fracionário como 

razão, com o uso em escala.  

 
Figura 36: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III  

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 18 e 19. 

A atividade apresentada na figura 36 trata o significado do fracionário como 

razão, com o uso em probabilidade.  

 
Figura 37: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III  

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 19 e 20. 

A atividade apresentada na figura 37 trata o significado do fracionário como 

razão, utilizado atividades  que envolvem comparação e velocidade.  

A segunda situação de aprendizagem tem como finalidade o 

desenvolvimento do conceito de diferentes tipos de razão com atividades que 

envolvem proporcionalidade direta, orientando para os tipos de razão como: 
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a porcentagem, a escala em mapas e desenhos, a velocidade ou 
rapidez, a densidade, etc. Incluímos também a probabilidade como 
uma razão que expressa a chance de ocorrência de um evento em um 
determinado espaço amostral, como no lançamento de moedas, dados, 
etc. [...]os alunos poderão observar e explorar o conceito de razão por 
meio de medidas e comparações. (SÃO PAULO, 2009, p. 21 grifo 
nosso). 

 

Volume III - Situação de aprendizagem 3 . São apresentadas questões 

que fazem parte do caderno do aluno, como mostra a atividade representada na 

figura 38 a seguir. As atividades dessa situação envolvem razão com o uso na 

geometria em desenhos. No que segue mostraremos orientações para os 

professores para essa situação de aprendizagem.  

 
Figura 38: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III  

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 26 e 27. 

A terceira situação de aprendizagem apresenta atividades que utilizam 

proporcionalidade utilizando formas planas geométricas, organizadas da seguinte 

forma: 
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uma situação envolvendo a ampliação de uma figura, com o objetivo de 
construir a noção de proporcionalidade geométrica. [...] analisamos os 
principais casos envolvendo a determinação da razão de 
proporcionalidade entre as partes de uma figura geométrica. (SÃO 
PAULO, 2009 p. 21). 

 

Volume III - Situação de aprendizagem 4 . São apresentadas questões 

que fazem parte do caderno do aluno, como mostra as atividades representadas 

nas figuras 39 a seguir. As atividades dessa situação envolvem gráficos de 

setores e proporcionalidade. No que segue mostraremos orientações para os 

professores para essa situação de aprendizagem.  

 
Figura 39: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III 

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 40 e 41. 

Na quarta situação de aprendizagem as orientações sobre as atividades 

que articulam os blocos temáticos: 
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do currículo de Matemática: o eixo denominado grandezas e medidas e 
o eixo tratamento da informação. A elaboração e a interpretação de 
gráficos de setores envolvem tanto a noção de proporcionalidade e a 
compreensão da razão parte/todo como a capacidade de representar 
informações por meio de tabelas e gráficos. (SÃO PAULO, 2009 n, p. 21 
grifo nosso). 

 

Propondo atividades que exploram a proporcionalidade na circunferência 

(entre ângulos e arcos), situações envolvendo interpretação e a leitura de gráficos 

de setores e a construção desses gráficos a partir de tabelas com dados 

estatísticos. 

Como orientação esse material sugere atividades, que sirvam de exemplo 

para o professor criar outras similares, de acordo com a característica de cada 

turma. 

 

 

2.3.8 Situações de aprendizagem da 6ª série – volume IV 

 

 

No volume IV do 4º bimestre da 6ª série, dentro das oito unidades de 

aprendizagem tem início o ensino da álgebra como mostra as unidades do quadro 

13. Essa pesquisa não tem intenções de abordar frações algébricas, dessa forma, 

o volume não será analisado. 

 
Quadro 13: Conteúdo do 4º bimestre  

Fonte: São Paulo, 2009, p. 10. 

No que segue reapresentaremos as situações de aprendizagens do 

caderno do aluno, seguida de nossas análises.  
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 CAPÍTULO III  

 

 

3.1 Atividades do caderno do aluno envolvendo os fracionários  

 

 

Nesse capítulo apresentamos as atividades que constam no caderno do 

aluno, relacionadas ao ensino dos números fracionários na 5ª e 6º série do Ensino 

Fundamental Ciclo II e analisamos essas atividades utilizando as categorias 

descritas em nossa metodologia. Foram analisados questões e grupo de 

questões, organizadas, nessa pesquisa, como dispostas no caderno do aluno. 

 

 

3.1.1 Atividades da 5ª série - volume I 

 

 

1. Nesta primeira atividade, foi proposta a confecção do tangram, 

conforme figura 40, com perguntas pelas quais os objetivos remetem a 

observação das partes que o compõe, como mostra à figura 42, identificando os 

fracionários correspondentes as áreas equivalentes. 

Os educandos realizarão a dobradura apresentada na atividade da figura 

40, logo em seguida será feita a comparação com as figuras geométricas que 

foram formadas após a construção do Tangram conforme figura 41 a seguir. 
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Figura 40: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I 
Fonte: São Paulo, 2009a, p. 32 e 33. 
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Figura 41: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I 

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 32 e 33. 

Depois de efetuarem a dobradura descrita na figura 40 e compararem as 

partes conforme figura 41, será respondido o questionário apresentado na figura 

42 a seguir. 

 
Figura 42: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I, adaptado. 

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 34 e 35 

De acordo com as categorias: 

Categoria A: medida 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro material, logo em 
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seguida apresenta uma ilustração e uma atividade no registro da língua materna. 

O aluno fará o tratamento no registro material, fará a conversão para o registro 

fracionário e apresentará a solução em língua materna ou fracionária. 

a) dois b) metade ou 
 

 
  c) um quarto ou 

 

 
  d) um quarto ou 

 

 
 

e) um dezesseis avos ou 
 

  
 f) três quartos ou 

 

 
 g) três quartos ou 

 

 
 

h) três dezesseis avos ou 
 

  
 

Essa é a primeira atividade proposta no início do ciclo II, para o ensino dos 

fracionários. As partes do tangram têm formatos diferentes, fazendo com que o 

aluno não associe a fração somente em figuras previamente divididas em partes 

congruentes. 

 

2. A segunda atividade dessa situação, conforme mostra a figura 43, 

propõe ao educando a determinação das medidas em polegadas de quatro 

objetos, uma caneta, uma borracha, uma tesoura e um cd, no qual só 

apresentamos a ilustração da caneta. 

 
Figura 43: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I  

Fonte: São Paulo, 2009a, p.36. 

Ao analisar essa atividade pelas categorias: 

Categoria A: medida 
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Categoria B: apresentada no registro da língua materna e por uma 

ilustração. O aluno observará essa ilustração e obterá a solução que será 

apresentada no registro numérico.  

 

A régua e os objetos que o aluno deve medir já estão desenhados no 

caderno do aluno. A escala, em polegadas, nesse caso, já está pronta, de modo 

que o ato de mensurar é tratado como contagem, impossibilitando o aluno de 

participar do processo de construção das subdivisões de uma medida. 

Entendemos que o significado de medida é necessário, pois ajuda o aluno 

perceber a necessidade do uso dos números fracionários, no entanto, isso só 

acontece se for proporcionado ao educando o uso de medidas não padronizadas 

de sua escolha. No trabalho com medidas de comprimento, o uso tiras de papel 

servindo como unidade de medida se mostra mais adequado e de acordo com 

Silva (2005, p. 265) nesse primeiro momento não seria aconselhável o uso de 

régua, os alunos não percebem as subdivisões. 

 

3. A atividade apresentada na figuras 44 trata dos números fracionários 

com o significado operador.  

 
Figura 44: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I  

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 39 

Ao analisar essa atividade pelas categorias, temos: 
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Categoria A: operador27 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna e 

fracionária. O aluno poderá fazer o tratamento no registro numérico, obtendo a 

solução nesse mesmo registro. 

 

 
4. A atividade apresentada na figuras 45 trata dos números fracionários 

com o significado parte-todo, em que a figura em que o aluno deve representar o 

fracionário já está previamente dividida.  

 
Figura 45: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I  

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 39 e 40 

Ao analisar esse grupo de atividades pelas categorias, temos: 

Categoria A: parte-todo  

                                                 
27

 Ver mais em Silva (2005, p. 138) 
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Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna e 

figural (grandeza contínua). O aluno fará o tratamento no registro figural e obterá 

a solução no registro numérico.  

 

Ao utilizar o significado parte–todo para comparar as áreas, que nesse 

caso, conforme mostra a atividade da figura 45, já estão previamente divididas, 

pode orientar as crianças para uma dupla contagem das partes, ou seja, ela 

entende o procedimento sem entender o significado. Esse obstáculo pode ser 

evitado, quando o professor faz uso de divisões não usuais da superfície. 

Podemos utilizar outros significados dos fracionários para obter a 

comparação e a equivalência entre os mesmos. 

 

5. A atividade apresentada na figuras 46 não remete a qualquer 

significado de fracionário. 

  
Figura 46: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I 

Fonte: São Paulo, 2009a, p. 39 e 40 

Ao analisar esse grupo de atividades pelas categorias, temos: 

Categoria A: não tem 

A atividade não remete a qualquer significado de fracionário, pois, supõe o 

trabalho do educando no campo numérico já construído. 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna e 

numérico. O aluno fará o tratamento no registro numérico e obterá a solução no 

registro numérico. 

4.   
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6. A atividade apresentada na figuras 47 trata dos números fracionários 

com o significado operador.  

  
Figura 47: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I 

Fonte: São Paulo, 2009a,  p. 39 e 40 

Ao analisar esse grupo de atividades pelas categorias, temos: 

Categoria A: operador 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna. O 

aluno fará a conversão para o registro numérico e obterá a solução no registro 

numérico. 

 

 

7. A atividade apresentada na figuras 48 trata dos números fracionários 

com o significado operador. 

 

Figura 48: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I  
Fonte: São Paulo, 2009a p. 43 e 44 
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Ao analisar essa atividade pelas categorias, temos: 

Categoria A: operador 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna. O 

aluno fará a conversão para o registro numérico e obterá a solução no registro 

numérico. 

 

 
8. A atividade apresentada na figuras 49 trata dos números fracionários com o 

significado operador.  

 
Figura 49: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume I 

Fonte: São Paulo, 2009a p. 44 

Ao analisar essa atividade pelas categorias, temos: 

Categoria A: operador 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna. O 

aluno fará a conversão para o registro numérico, fará o tratamento nesse registro 

e obterá a solução no registro numérico ou língua materna. 

 

 

 

 

3.1.2 Atividades da 5ª série - volume II 

 

 

9. Essa atividade inicia-se com uma descrição como mostrada no 

trecho dessa orientação do caderno do aluno, em que é orientado que toda 

medida envolve: 
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a comparação entre grandezas de mesmo tipo. Isto é, podemos 
comparar a altura da girafa com a altura do cachorro, ou o peso do 
cavalo com o peso da girafa. Contudo, não haveria sentido em 
compararmos o peso do cavalo com a altura do cachorro, pois são 
grandezas diferentes. Podemos medir a altura do cachorro comparando-
a com a altura do rato. Para isso, é preciso verificar quantas vezes a 
altura do rato “cabe” na do cachorro. (SÃO PAULO, 2009c, p. 34) 

 

Na sequência, o material propõe uma atividade que deve ser realizada em 

grupo, utilizando os objetos mostrados na figura 50 a seguir. 

 
Figura 50: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume II 

Fonte: São Paulo, 2009c, p. 35. 
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O aluno utilizará o quadro mostrado na figura 51, para dar as respostas em 

números mistos. 

 
Figura 51: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume II 

Fonte: São Paulo, 2009c, p. 36. 

Ao analisar esse grupo de atividades pelas categorias: 

Categoria A: medida 

Categoria B: a criança terá que fazer a conversão do registro figural para o 

registro numérico, pois o resultado da medida é um número. A da medição é dada 

no registro numérico, (quantas vezes a unidade de medida escolhida cabe no 

objeto a ser medido?) 

Entendemos que não seja apropriada a utilização de um objeto como os 

apresentados na figura 50, como unidade de medida, visto que muitos objetos, tal 

como uma caneta, não podem ser dobrados para assim se obter subdivisões da 

mesma.  

Assim como a atividade 2 do 1º bimestre da 5ª série, analisada 

posteriormente, seria ideal o uso tiras de papel, servindo como unidade de 

medida.  
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3.1.3 Atividades da 5ª série - volume III 

 

 

10. Essa atividade, conforme mostra a figura 52 trata dos números 

fracionários com o significado parte-todo, com o uso de figuras previamente 

divididas.  

 
Figura 52: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume IV 

Fonte: São Paulo, 2009e, p. 41. 

Ao analisar essa atividade 10 pelas categorias: 

Categoria A: parte-todo 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna e 

figural. O aluno fará o tratamento no registro figural, obtendo a solução no registro 

da língua materna. 
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3.1.4 Atividades da 5ª série - volume IV 

 

 

11. Para a realização dessa atividade foi apresentada uma tabela, como 

mostra a figura 53, com dados de uma entrevista com onze alunos. Com os dados 

dessa tabela, o aluno preencherá o quadro mostrado na figura 54. Embora essa 

atividade tenha dados com números decimais esses dados não são considerados 

para a realização da atividade. 

 
Figura 53: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume IV 

Fonte: São Paulo, 2009g, p. 25. 
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Figura 54: Atividades do caderno do aluno da 5ª série, volume IV  

Fonte: São Paulo, 2009g, p. 29. 

Ao analisar a atividade pelas categorias 

Categoria A: razão 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna e 

numérico. O aluno fará o tratamento no registro numérico e obterá a solução no 

registro fracionário ou da língua materna conforme a quarta coluna do quadro 

abaixo. 
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3.1.5 Atividades da 6ª série - volume I 

 

 

12. Essa situação apresenta duas atividades, conforme mostra a figura 

55 que tratam dos números fracionários com os significados quociente e parte-

todo. 

 
Figura 55: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume I 

Fonte: São Paulo, 2009i, p. 19 e 20. 

Ao analisar a atividade 2 pelas categorias: 

Categoria A: quociente ou parte todo 

Categoria B: a atividade 2 apresentada na figura 55 é apresentada no 

registro da língua materna e fracionária. O aluno fará a conversão para o registro 

figural obterá a solução nesse registro. 

 

Ao analisar a atividade 3 pelas categorias: 

Categoria A: parte-todo 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna e 

fracionária. O aluno fará a conversão para o registro figural, obtendo a solução no 

registro numérico. Como essa atividade já apresenta uma o registro figural 

dividido em partes iguais, pode levar o aluno a dupla contagem das partes. 



104 

 

 

Equivalência entre as frações com o número fracionário dois quintos. 

A orientação do caderno do professor para a atividade 1 expõe que a partir 

dessa fase o fracionário passa a ser considerada como número, enquanto em 

nosso estudo já é considerada como tal. 

 

 

3.1.6 Atividades da 6ª série - volume II 

 

 

13. Essa atividade, conforme mostra a figura 56 trata dos números 

fracionários com o significado medida. Propõe que o aluno construa seu próprio 

transferidor, utilizando papel, para mensurar alguns ângulos. 

 
Figura 56: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume II  

Fonte: São Paulo, 2009k, p. 03. 
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Ao analisar essa atividade pelas categorias: 

Categoria A: medida 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro material. O aluno fará o 

tratamento no registro figural e obterá a solução nesse registro. 

 

Essa atividade tem a mesma característica da atividade 9 que analisamos 

anteriormente, que faz uso de medidas não padronizadas, sendo que agora o 

material é apropriado, podendo ser dobrado para assim, se obter as subdivisões. 

Essa atividade poderia explorar também outras divisões com o círculo, 

como por exemplo, um dezoito avos. Ou ainda explorar a medida de círculos com 

raios diferentes, pois assim o aluno poderá visualizar melhor que o ângulo não 

depende do raio do círculo e sim das suas divisões. 

 

 

3.1.7 Atividades da 6ª série - volume III 

 

 

As atividades mostradas na figura 57 têm a mesma característica, por isso 

analisamos o grupo.  

 

14. São propostas várias atividades com o intuito do reconhecimento da 

proporcionalidade entre as grandezas envolvidas nas situações sugeridas 

conforme figura 57 a seguir. 
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Figura 57: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III 

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 03. 

Ao analisar esse grupo de atividades pelas categorias: 

Categoria A: razão 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna. O 

aluno fará a conversão para o registro fracionário, fará o tratamento nele e obterá 

a solução no registro da língua materna. 
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15. As atividades apresentadas na figura 58 a seguir, são atividades de 

proporcionalidade. 

 
Figura 58: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III 

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 04. 

Ao analisar esse grupo de atividades pelas categorias: 

Categoria A: razão 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna. O 

aluno fará o tratamento no registro fracionário e obterá a solução no registro da 

língua materna. 
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16. Esse grupo de atividades tem o intuito do reconhecimento da 

proporcionalidade entre as grandezas envolvidas nas situações sugeridas, 

conforme a figura 59 a seguir. 

 
Figura 59: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III  

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 04. 

Ao analisar esse grupo de atividades pelas categorias: 

Categoria A: razão  

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna e 

numérica. O aluno fará o tratamento no registro numérico e obterá a solução 

nesse registro da língua materna. 
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17. Esse grupo de atividades, como mostra a figura 57, tem por 

finalidade a utilização da proporcionalidade entre as grandezas para chegar à 

solução do problema proposto: 

 
Figura 60: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III 

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 04. 
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Ao analisar a atividade 17 pelas categorias: 

Categoria A: razão 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna. O 

aluno fará a conversão para o registro fracionário, e o tratamento nesse 

registro e obterá a solução no registro numérico 

 

 

O preço pesquisado foi de 1 real como mostra a tabela 

 

18. Esse grupo de atividades, apresentada na figura 61, objetiva a 

utilização da proporcionalidade entre as grandezas para chegar à solução do 

problema proposto. 

 
 Figura 61: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III 

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 10. 
 

Ao analisar esse grupo de atividades pelas categorias: 

Categoria A: razão 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna. O 

aluno fará conversão para o registro numérico, realizará o tratamento nesse 
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registro e obterá a solução nesse registro da língua materna. 

 

 

19. Essa atividade trata o significado do fracionário como razão, com o 

uso em escala, conforme figura 62 a seguir:  

 

Figura 62: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III  
Fonte: São Paulo, 2009m, p. 14 e 15. 

 

Ao analisar esse grupo de atividades pelas categorias: 
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Categoria A: razão 

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna. O 

aluno fará o tratamento no registro numérico, e obterá a solução nesse registro da 

língua materna. 

 

 

20. Essa atividade faz uso do significado de razão com probabilidade, 

conforme mostra a figura 63 a seguir. 

  
Figura 63: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III  

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 18 e 19. 

Ao analisar esse grupo de atividades pelas categorias: 

Categoria A: razão  

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna. O 

aluno fará o tratamento no registro numérico e obterá a solução nesse registro da 

língua materna. 
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21. Essa atividade faz uso do significado de razão em 

proporcionalidade, conforme figura 64 a seguir. 

 

 
Figura 64: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III  

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 19 e 20. 

Ao analisar esse grupo de atividades pelas categorias: 

Categoria A: razão  

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna. O 

aluno fará o tratamento no registro numérico e obterá a solução nesse registro 

numérico. 

 

 

a) e b) Há proporcionalidade direta, pois a razão de proporcionalidade 

permaneceu constante. 
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22. Nessa situação temos atividades com o significado de razão, 

conforme figura 65 a seguir, que utiliza a ampliação de figuras. 

 

 
Figura 65: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III  

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 26 e 27. 

Ao analisar esse grupo de atividades pelas categorias: 

Categoria A: razão  

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna e por 

ilustrações. O aluno fará o tratamento com a ilustração e obterá a solução no 

registro da língua materna. 
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23. A atividade apresentada na figura 66 utiliza o significado de razão 

em gráficos de setores utilizando a proporcionalidade. 

 

 
Figura 66: Atividades do caderno do aluno da 6ª série, volume III 

Fonte: São Paulo, 2009m, p. 40 e 41. 

Ao analisar a atividade 23 pelas categorias, temos: 

Categoria A: razão  

Categoria B: a atividade é apresentada no registro da língua materna e por 

ilustrações. O aluno fará o tratamento na ilustração. Fará a conversão para o 

registro numérico e obterá a solução no registro da língua materna. 
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Há proporcionalidade, pois, quando duplicamos um ângulo o arco 

correspondente também dobra, além disso, a razão ângulo/arco é constante e 

igual a 15. 

 

 

3.2 Alguns resultados da análise  

 

 

Sintetizamos os resultados das análises, com os dados das conversões e 

significados da fração no quadro 14 a seguir. Analisamos os grupos de questões 

contidas no caderno do aluno da 5ª e 6º séries do Ensino Fundamental Ciclo II, 

que estavam relacionadas com o ensino dos números fracionários. 

Utilizamos como ferramenta para essa análise, a teoria de Duval (2003) 

referente aos registros e representações semióticas. Para que a aprendizagem 

ocorra em matemática, se faz necessária a utilização de diferentes registros de 

representação para um mesmo objeto, de acordo com Duval (2003). Contudo só 

se atinge a conceituação quando o aluno consegue articular o registro de 

representação desse objeto com as conversões.  

No referente à indagação contida no primeiro capítulo dessa dissertação: 

As atividades propostas favorecem a ocorrência de conversões entre os Registros 

de Representações Semióticas? 

A resposta remete-nos a entender que algumas atividades propostas nessa 

organização, favorecem essa articulação entre os Registros de Representação 

Semióticas, entretanto em grande parte isso não acontece. Uma grande parte das 

atividades tem como registro de partida a representação da língua materna, em 

alguns casos essas atividades aparecem em outros registros.  
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Registros semióticos e os significados dos fracionários das atividades analisadas 

Série 
/volume. 

Questão ou grupo de 
atividades 

Houve 
Conversões 

Significado dos fracionários 
Registro de 

partida 

5ª/I 1. sim Medida  
 

material 

5ª/I 2. não Medida 
 

Língua materna 

5ª/I 3. 
não 

Operador  
 

Língua materna 

5ª/I 4. 
não 

Parte-todo 
 

Língua materna/figural 

5ª/I 5. 
não 

Não tem 
Língua 

materna/fracionária 

5ª/I 6. sim Operador  
 

Língua materna 

5ª/I 7. sim  Operador  
 

Língua materna 

5ª/I 8. sim Operador  
 

Língua materna 

5ª/II 9. sim Medida 
Língua 

materna/Figural  

5ª/III 10. 
não 

Parte-todo 
 

Língua materna 

5ª/IV 11. 
não 

Razão  
 

Língua materna/figural 

6ª/I 12. sim/não Quociente e parte todo 
Língua materna/ 

Língua materna/figural 

6ª/I 13. não Medida  
Material/ língua 

materna 

6ª/III 14. sim Razão  
 

Língua materna 

6ª/III 15. 
não 

Razão  
 

Língua materna 

6ª/III 16. 
não 

Razão  
 

Língua materna 

6ª/III 17. 
sim 

Razão  
 

Língua materna 

6ª/III 18. 
sim 

Razão  
 

Língua materna 

6ª/III 19. 
não 

Razão 
 

Língua materna 

6ª/III 20. 
não 

Razão  
 

Língua materna 

6ª/III 21. 
não 

Razão   
 

Língua materna 

6ª/III 22. não Razão  
 

Língua materna 

6ª/III 23. sim Razão  
 

Língua materna/figura 

Quadro 14: Registros e significado dos fracionários nas atividades analisadas.  
Fonte: Elaborado pela autora 

Ao longo desse estudo tentamos responder também a pergunta: Essa 

organização proposta para a 5ª e 6º série do Ensino Fundamental ciclo II, 

percorre quais significados dos números fracionários (parte-todo medida, 

quociente, razão e operador.)? 

Percebemos que a organização desse material busca percorrer esses 

significados, porém, as atividades não parecem ser suficientemente elaboradas 

de modo a fazer com que a criança dê significado a esses números.  

Propõem atividade para o aluno de medidas não convencionais. A 

utilização de um objeto como unidade de medida, tal como uma caneta. Esse tipo 
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de situação não permite a construção das subdivisões, visto que muitos objetos 

não podem ser dobrados. 

Para obter a comparação e a equivalência entre os fracionários, apresenta 

atividades com o significado parte–todo, com a comparação de áreas. Já 

previamente divididas em partes congruentes. Podendo orientar as crianças para 

uma dupla contagem das partes. Visto que podemos utilizar outros significados da 

fração à comparação e a equivalência entre os fracionários. 

Nas orientações contidas no caderno do professor, sugere que utilize a 

divisão de bolo em três partes de áreas iguais, com figuras representando a 

mesma. Quando dividimos um objeto, tal como um bolo temos de levar em 

consideração outra grandeza, ou seja, a quantidade de massa. É sugerido ainda 

que, após a apresentação de atividades com o significado de quociente, o 

fracionário passa a ser considerada como número, enquanto em nosso estudo já 

é considerada como tal. 

Acreditamos que o professor deva ter o devido cuidado quanto à 

organização das atividades propostas para o ensino dos números fracionários. 

Observando sempre as escolhas das atividades para evitar que o ensino desses 

números seja prejudicado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como vimos, a organização didática sugerida pela SEE/SP em uso desde 

2008 para o ensino de números fracionários não parece promover a integração 

dos significados dos números fracionários.  

Nós nos limitamos a analisar as atividades até a 6ª série, pois a partir do 

quarto bimestre, inicia-se o ensino de frações algébricas segundo esse material. 

Não estudamos também as representações decimais, nem as fracionárias que 

não fossem racionais, como o caso das frações algébricas, tampouco as 

operações com números fracionários.  

Respondendo a uma das perguntas que propusemos no início dessa 

pesquisa, ou seja, quais seriam os significados dos números fracionários na 

organização proposta para a 5ª e 6º série do Ensino Fundamental ciclo II, 

podemos dizer que a organização desse material busca percorrer esses 

significados, porém, as atividades não parecem ser suficientemente elaboradas 

de modo a fazer com que a criança dê significado a esses números. É o caso, por 

exemplo, do significado parte–todo, tal como abordamos neste estudo. 

Encontramos nessa organização algumas atividades que tratam a representação 

figural da fração com superfícies previamente divididas em partes congruentes. 

Isso pode fazer com que o significado da parte-todo seja associado à dupla 

contagem das partes, o que pode constituir um obstáculo didático. Esse 

obstáculo, como vimos, poderia ser evitado, se o professor utilizar divisões não 

usuais da superfície. 

Podemos verificar ainda, no caso de medidas não convencionais, a 

utilização de objetos como unidade de medida, tais como uma caneta. Esse tipo 

de situação não permite a construção das subdivisões, visto que muitos objetos 

não podem ser dobrados. Além disso, as orientações contidas no caderno do 

professor sugerem ainda que se utilize a divisão de bolo em três partes de áreas 

iguais, com figuras representando a mesma. Entretanto, não observa que quando 

dividimos um objeto dessa maneira temos de levar em consideração outra 

grandeza, ou seja, a quantidade de massa. 

No que diz respeito a nossa outra questão, ou seja, se as atividades 

propostas favorecem a ocorrência de conversões entre os Registros de 
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Representações Semióticas, podemos constatar que as atividades propostas 

nessa organização, em grande parte, não favorecem a articulação entre os 

Registros de Representação Semióticas. Algumas atividades são apresentadas 

em um registro e para se chegar à solução é necessário o tratamento nesse 

mesmo registro. Além disso, outro aspecto que devemos considerar é que uma 

grande parte das atividades é apresentada no registro da língua materna. Nesse 

sentido, encontramos somente duas atividades que foram apresentadas no 

registro material e poucas no registro figural. 

Por essas e outras razões é notório que cabe ao professor o cuidado de 

fazer uma análise prévia de modo a preparar suas aulas com o intuito de chegar 

ao objetivo proposto, observando a forma em que essas atividades poderiam ser 

abordadas para que o aluno consiga construir seu conhecimento dos números 

fracionários. Para todos esses aspectos é importante o ensino dos significados 

dos números fracionários em seus diversos contextos demandando tempo e uma 

abordagem adequada. 

Assim, o professor deve ter o cuidado ao organizar as atividades propostas 

neste material para o ensino dos números fracionários, observando sempre as 

escolhas das atividades, para evitar que o ensino desses números seja 

prejudicado. 

Como sugestões para pesquisas futuras, propomos que sejam promovidos 

estudos intervencionistas com os professores de matemática da rede estadual, na 

perspectiva de uma pesquisa colaborativa. Temos que, embora esse material 

tenha como propósito a melhora do ensino, a autonomia do professor é 

fundamental. Essa autonomia só acontece quando esse professor lê mais, 

interage com seus pares, sendo modificado e transformando o ensino. Mas para 

que essa autonomia ocorra se faz necessário que o professor tenha acesso e 

conhecimento dos resultados de pesquisas, e consiga utilizá-las. 
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