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RESUMO 

 

 

 Os educadores em geral detectam grande dificuldade dos alunos na aprendizagem de 

conceitos matemáticos complexos, como é o caso das frações; as avaliações diagnósticas são 

unânimes em apontar uma urgente necessidade de desenvolvimento de novas metodologias de 

ensino que potencializem a aquisição desse conteúdo por parte dos alunos. Pesquisadores da 

abordagem comportamental têm ensinado repertórios matemáticos com base no paradigma da 

equivalência de estímulos. Tal paradigma permite explicar a emergência de comportamentos 

novos, a partir de outros previamente ensinados; para tanto, classes de estímulos diferentes 

devem se tornar equivalentes. Com base em tal paradigma, a presente pesquisa teve por 

objetivos elaborar e testar uma proposta de ensino de frações, utilizando como recurso o 

software educativo MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005). Foram utilizadas três 

classes de estímulos: frações proporcionais ditadas (A), frações pictoriais (B) e frações 

proporcionais impressas (C), com valores inferiores a 9. A programação de ensino foi 

aplicada a dois participantes com a idade de 9 anos, alunos da 3ª série (4º ano de 

escolarização) de instituições educacionais privadas da zona sul da cidade de São Paulo. Foi 

proposto delineamento envolvendo Pré-Teste, Ensino, Teste de emergência de relações, Teste 

de generalização. Foram ensinadas as relações AB e BC, avaliando-se se emergiam, sem 

ensino prévio, as relações BD, CB, AC e CD (leitura pelo aluno de frações proporcionais 

impressas). Verificou-se a generalização do desempenho do aluno através de um teste 

contendo frações não ensinadas, parte delas com denominadores ensinados e outra parte 

contendo denominadores inéditos. Os resultados indicaram a emergência das relações não 

ensinadas BD, CB, AC e CD (leitura pelo aluno de frações proporcionais impressas), 

evidenciando que as classes de estímulos A, B e C tornaram-se equivalentes, além de 

evidenciar que ocorreu generalização para frações inéditas, indicando que a programação de 

ensino foi eficiente. Os resultados obtidos demonstram ser o ensino, tendo por base o 

paradigma da equivalência de estímulos, um possível caminho a ser trilhado no sentido de 

preencher lacunas deixadas pelas metodologias predominantes nas escolas. 

 

 

Palavras chaves: ensino de matemática, ensino de frações, equivalência de estímulos, 

software educativo, análise do comportamento.  
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ABSTRACT  

 

 

According to the majority of educator’s elementary school students show difficulties 

in  learning complex mathematic concepts, such as fractions. Such results urgently 

recommend the development of new teaching methodologies able to help students to 

overcome their difficulties. Behavioral analyst researchers have been making use of the 

stimulus equivalence paradigm in order to teach a mathematical repertoire. This paradigm 

allows to account for the emergency of new behaviors from other previously instructed, and 

that happens when different stimulus classes are made to be equivalents. Based on this 

paradigm point the present work elaborated and tested a procedure for teaching fractions 

using the MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005) software as a tool. Three stimulus 

classes were used: dictated proportional fractions (A), pictorial fractions (B) and printed 

proportional fractions (C), all of them with values lower than 9.Participated of the study two 

children age 9, in the 3rd grade of  two private elementary schools of São Paulo city. The 

teaching Schedule was applied over two participants with nine years old, students of the third 

grade in private educational institutes (Sao Paulo – South Square). Design involved pre-tests, 

teaching phase and tests for emerging relations and generalization test. The AB and BC 

relations were taught; relations BD, CB, AC and CD were only tested for emergency of other 

relations (subjects should read printed proportional fractions). Generalization was tested 

submitting students to fractions not previously taught. Part of these had denominators which 

had not been employed during the training phase. Results indicated that not trained relations 

BD, CB, AC and CD (where subjects should read printed proportional fractions) emerged 

showing that stimulus classes A, B and C became equivalents. Besides students proved to be 

able to read fractions without explicit training, making evident that the educational program 

was effective and that the equivalence paradigm is a helpful tool the fill the gaps left behind 

by ongoing educational practices.  

 

 

 

Keywords: Math Teaching, Fraction Teaching, Stimulus Equivalence, Educational Software, 

Behaviorism. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A idéia da realização da presente pesquisa deu-se após a verificação informal, no 

cotidiano escolar, quanto à importância de uma melhor compreensão, por parte dos alunos, na 

aprendizagem de frações. Embora seja este um assunto com implicações indispensáveis na 

resolução de diversos problemas do dia-a-dia como, por exemplo, o cálculo de medidas planas 

e espaciais, tais como medidas de partes de um terreno, volumes de caixas, e até mesmo na 

leitura de partituras, entre outros, enquanto profissional da área de educação, atuando na 

disciplina de matemática, pude constatar a dificuldade apresentada por alunos de diversas 

faixas etárias quanto à compreensão das frações e de suas três formas de representações 

simbólicas (decimais, pictoriais e frações escritas na forma proporcional).  

A presente pesquisa apóia-se no modelo da equivalência de estímulos proposto por 

SIDMAN e TAILBY (1982), que ao permitir estudar comportamentos complexos, pode 

contribuir para a facilitação do ensino de frações. O estudo realizado amplia as possibilidades 

do ensino do comportamento matemático pautado na equivalência de estímulos, bem como dá 

oportunidade, ao professor de matemática, de ter conhecimento de propostas fundamentadas 

na abordagem comportamental, possibilitando-lhe uma posterior adaptação das atividades 

descritas com vistas à sua adequação à realidade específica de cada aluno. 

Como o presente trabalho tem importância para boa parte dos educadores, os quais em 

sua grande maioria não conhecem, ou têm informações incorretas sobre a abordagem 

comportamental como constado por RODRIGUES (2006), optou-se por, inicialmente, 

apresentar algumas considerações sobre o behaviorismo radical e a educação. Após tais 

considerações, passar-se-á a considerar especificamente o foco central do presente trabalho – 

o ensino de frações. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O BEHAVIORISMO RADICAL  

 

Na segunda metade do século XIX, a discussão no campo da Psicologia ocorria em 

torno da polêmica questão da classificação desta como ciência da mente ou do 

comportamento. De acordo com ZANOTTO, MOROZ e GIÓIA (2000), em defesa da 

Psicologia enquanto ciência do comportamento estavam os behavioristas, que contaram com 

Watson1 como seu precursor de maior renome.  

Segundo ZANOTTO, MOROZ e GIÓIA (2000), Pavlov muito contribuiu realizando 

estudos que permitiram o conhecimento sobre os comportamentos reflexos2; este tipo de 

comportamento é inato e característico de todas as espécies de animais; nas palavras de 

MOREIRA e MEDEIROS (2007), “Esses reflexos são uma “preparação mínima” que os 

organismos têm para começar a interagir com o seu ambiente e para ter chances de 

sobreviver” (p. 17). 

Segundo MOREIRA e MEDEIROS (2007), apoiando-se nas descobertas de Pavlov, 

Watson passa a defender que todos os comportamentos, inclusive os mais complexos, 

poderiam ser explicados a partir da noção de reflexo condicionado, ou seja, defendia que um 

determinado evento ambiental antecedente levaria necessariamente ao desencadeamento de 

um dado comportamento, o que o levou a empenhar-se na realização de inúmeras 

experiências que comprovassem suas teorias. Burrhus Frederic Skinner como behaviorista e 

exímio estudioso das descobertas de Watson, reconheceu a importância de seu trabalho acerca 

                                                 
1 O behaviorismo de Watson é conhecido como behaviorismo metodológico e tem como uma das características 
a crença de que o ambiente refere-se apenas às condições externas.   
2 O reflexo incondicionado é um comportamento produzido por um estímulo antecedente e é constante e inato; já 
no caso do reflexo condicionado2, as reações do organismo também são produzidas pelas condições que o 
antecedem, mas porque tais condições foram associadas aos estímulos incondicionados. Em virtude de tal 
associação, o estímulo que era neutro, isto é, não produzia reações, passa a exercer a mesma função do estímulo 
incondicionado. 
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do comportamento reflexo, porém ampliou o entendimento sobre os comportamentos dos 

seres vivos quando propôs o conceito de comportamento operante, em 1937.  

O behaviorismo, tal como proposto por Skinner, denominado behaviorismo radical, 

apresenta características que surgiriam principalmente da contraposição do autor às propostas 

em vigor na época; para ele, “o indivíduo opera no seu meio” e não apenas responde 

automaticamente. Em sendo assim, o organismo é entendido como ser ativo e não passivo. 

Nesta nova concepção, conforme destacado por ZANOTTO, MOROZ e GIÓIA (2000), 

entende-se que há comportamentos que não ocorrem confiavelmente a partir de um estímulo; 

existe maior ou menor probabilidade de ocorrer determinado comportamento diante de 

determinadas condições, em função do que ocorreu no passado. 

As autoras destacam, também, que Skinner não aceitava os eventos internos como 

fatores explicativos do comportamento, apesar de reconhecer a existência deles. O autor opõe-

se ao dualismo, que distinguia o mundo físico do mundo mental, supondo serem mundos de 

naturezas diferentes – física e não-física; ele defende que fenômenos relativos ao mundo 

físico e ao mundo privado do indivíduo têm a mesma natureza física. O distanciamento do 

chamado “mentalismo” deu-se, de acordo com SÉRIO (2005), pela inserção da Psicologia 

entre as ciências naturais, tornando os organismos vivos como seu objeto de estudo; o próprio 

SKINNER (1963/1969) afirmou que a Psicologia: “(...) é parte da Biologia” (p. 221). 

Segundo SÉRIO (2005), a diferença entre o caminho trilhado pelo “mentalismo” e o caminho 

do “behaviorismo” (...) não está propriamente nos eventos que são considerados como 

pertencentes ao domínio de estudo da psicologia, mas sim em como eles são considerados” 

(p. 249). Skinner, além de se diferenciar de Watson ao defender que a maior parte dos 

comportamentos humanos é operante e não reflexo, também se diferencia ao afirmar que os 

eventos privados também são eventos físicos e, portanto, passíveis de serem estudados pela 

ciência do comportamento, o que não era aceito pelos behavioristas até aquele momento, os 
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quais se recusavam a estudar fenômenos que não eram possíveis de serem diretamente 

observados pelo pesquisador, caindo desta forma em severa contradição: a de considerar a 

existência de tais fenômenos ao mesmo tempo em que os excluíam de consideração nos 

estudos científicos que realizavam.       

Skinner defendia seu ponto de vista, indicando que os eventos privados não podem ser 

“(...) classificados como não observáveis já que podem ser observados por meio da auto-

observação” (SÉRIO, 2005, p. 257). De acordo com o próprio SKINNER (1963/1969): “O 

fato da privacidade não pode, é claro, ser questionado. Cada pessoa está em contato especial 

com uma pequena parte do universo contido dentro de sua própria pele” (p. 225). SÉRIO 

(2005) complementa dizendo que o autor defendia a necessidade do estudo da totalidade dos 

fenômenos por parte da Psicologia, não sendo para ele necessária a incorporação do conceito 

de que existiria um mundo diferente ou à parte da dimensão material. 

A autora destaca que o termo “behaviorismo radical” foi utilizado com as 

características atuais pela primeira vez por Skinner em seu texto publicado em 1945. Através 

do termo radical, Skinner demonstrou o quanto havia “radicalizado” as crenças behavioristas, 

afirmando que todos os eventos, inclusive os ditos “internos”, são também eventos físicos e 

que, portanto, deveriam ser estudados, opondo-se à idéia de que tais eventos não deveriam ser 

estudados pela Psicologia por serem eles inacessíveis, como criam seus antecessores.  

Tendo em vista o exposto anteriormente, pode-se dizer que, “(...) o behaviorismo 

radical apresenta uma visão determinista do comportamento, opondo-se às concepções tanto 

de indeterminação quanto de pré-determinação do comportamento.” (MOROZ, LUCCI e 

SILVEIRA, 2004, p.1) Como destacado pelos autores, a indeterminação supõe que o homem 

não sofra interferências externas, ou seja, age por sua própria vontade e decisão, sendo que na 

concepção de pré-determinação a ação é vista como algo que necessariamente ocorrerá de 

uma dada forma.  
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A razão da oposição do behaviorismo radical a tais concepções reside no fato de que, 

para Skinner, enquanto defensor do determinismo, é perfeitamente possível estabelecer as leis 

que regem as interações organismo-ambiente, as quais, por serem passíveis de conhecimento, 

permitirão ao homem atuar sobre os determinantes de sua ação. Conforme afirmam os 

autores, “As leis, a que se referem Skinner, expressam-se em termos funcionais; em outras 

palavras, para Skinner, é preciso identificar em função de quê o organismo age.” (p. 2). 

Assim, a noção de determinismo que orienta a análise do comportamento se expressa no 

estudo da relação entre a ação, o contexto em que ocorre tal ação e as conseqüências por ela 

produzidas. 

A concepção determinista do behaviorismo radical encontra suporte no modelo de 

seleção por conseqüências, tal como proposto por Skinner, baseando-se no modelo de seleção 

natural de Darwin. 

De acordo com ANDERY, MICHELETTO e SÉRIO (2002), o modelo de seleção 

natural de Darwin afirma que a sobrevivência das espécies ocorre em função das condições 

existentes no ambiente. Os membros das espécies que sobreviverem propagarão as variações 

que possuem, e que lhes favoreceram a sobrevivência, a seus descendentes. O modelo de 

seleção natural de Darwin aponta para a ocorrência de um processo nos organismos 

denominado variação, que atribuirá a cada membro da espécie características peculiares e que 

serão herdadas (ao menos em parte) pelos descendentes.  O processo de variação é 

responsável pela produção da diversidade e possui como características básicas, como 

afirmam ANDERY, MICHELETTO e SÉRIO (2002), a casualidade, ou seja, a variação 

ocorre ao acaso, isto é, não se inclina de maneira arbitrária para a adaptação, além de 

acontecer em pequena escala em relação à extensa mudança evolutiva que ocorre para a 

geração de novas espécies. 
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Um segundo processo, apresentado também por Darwin em sua teoria da seleção 

natural, é denominado seleção. A seleção pode ser entendida como o processo que opera 

sobre a variação; o ambiente seleciona algumas dessas variações, que serão continuadas em 

outros organismos a partir da reprodução, como afirmam ANDERY, MICHELETTO e 

SÉRIO (2002). 

Um exemplo simples pode ser dado de forma a ilustrar o processo de variação/seleção. 

Imaginemos um caso de inundação; nesse caso, é maior a probabilidade de sobrevivência 

daquelas espécies cujos membros possuem características/variações genéticas que lhes 

permitam viver na água. No exemplo, observa-se que o processo de seleção operou a partir da 

variação, pois aqueles organismos que desenvolveram a possibilidade de viver na água 

(variação) tiveram aumentadas suas chances de sobrevivência num ambiente inundado 

(seleção) e, conseqüentemente, transmitiram às gerações futuras tal característica necessária à 

sobrevivência da espécie. 

Segundo ANDERY, MICHELETTO e SÉRIO (2002), apoiando-se neste modelo, 

Skinner propõe o modelo causal de seleção por conseqüências. Para Skinner a variação e 

seleção ocorrem em três níveis distintos, ou seja: 

Filogenético - próprio da espécie (tal como proposto por Darwin). 

Ontogenético – próprio do indivíduo, isto é, em nível comportamental. 

Cultural – envolvendo as práticas culturais. 

Cada um dos níveis acima descritos produz algo específico; segundo Skinner, a 

seleção natural (filogenético) é responsável pela produção do organismo, o condicionamento 

operante (ontogenético) produz a pessoa e a evolução cultural leva ao self. Como resultado da 

seleção natural (nível filogenético), destaca-se os repertórios respondentes e a possibilidade 

de o organismo ser modificado pelas conseqüências de suas ações, aspecto importante para os 

processos comportamentais operantes constituintes do organismo. 
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A aquisição do que Skinner chama de repertórios individuais (pessoa) ocorre a partir 

de tal sensibilidade em relação à conseqüência de suas ações; as conseqüências modelam as 

ações produzindo, assim, respostas novas. A existência de repertórios individuais 

diferenciados é possível porque cada organismo tem uma história de interações com o 

ambiente, agindo de maneira própria frente à determinada situação e sendo individualmente 

transformado pelas conseqüências da própria ação.  

Um exemplo simples para esta afirmação é o de uma situação em que dois indivíduos 

necessitam tomar uma injeção por se encontrarem adoentados. Em um deles a aplicação do 

medicamento veio a trazer melhoras do sintoma; já no segundo houve uma reação alérgica 

que lhe causou extremo mal estar. As conseqüências para os dois organismos foram distintas, 

o que pode levar um deles a apresentar tranqüilidade frente a uma futura situação de aplicação 

de medicamentos por injeção, enquanto o outro pode desenvolver uma espécie de “pânico” 

frente à necessidade de se submeter a tal procedimento. Neste caso, as conseqüências 

trouxeram aos organismos respostas novas, respostas estas que não estavam presentes. No 

caso do exemplo citado, houve também a produção de duas pessoas, termo utilizado por 

Skinner, a partir das conseqüências. 

Em suma, o conjunto de comportamentos diferenciados a partir do efeito das 

conseqüências das ações é o que Skinner chama de repertórios comportamentais, e são eles 

que diferenciam a pessoa do organismo filogenético. 

De acordo com Skinner os produtos das contingências de reforçamento operante e das 

práticas culturais, estas configurando o terceiro nível de seleção por conseqüências, entre eles 

a imitação, modelação e principalmente o comportamento verbal, é que levam ao surgimento 

do produto do terceiro nível de variação e seleção que é chamado self.  Skinner denomina self 

a "(...) um conjunto de estados internos que acompanham o comportamento, é observado 

somente através de sentimentos ou introspecção” (MICHELETTO e SÉRIO, 1993, p. 16). O 
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self é algo particular da pessoa. A ação de dois indivíduos pode ser semelhante, porém os 

sentimentos produzidos pela realização dela são próprios de cada “self”; por exemplo, a 

realização de uma obra de caridade pode ser praticada por interesses de autopromoção (a 

conseqüência seria ser valorizado pelos outros) e alguém que o praticou pode sentir-se bem 

com isso. Mas outra pessoa que faz caridade por preocupação com o “próximo” somente se 

sente bem quando resolve problemas para o outro. Neste caso, as ações podem ser 

semelhantes, mas o “motivo” que levou a essa ação é muito diferente, assim como são 

também diferentes os sentimentos produzidos.   

Assim, o lado dessa visão determinista, o behaviorismo radical de Skinner concebe o 

homem como um ser em constante transformação, que age sobre o ambiente, alterando-o e ao 

mesmo tempo sendo por ele alterado. 

Muitas críticas são feitas ao behaviorismo radical, principalmente no que se refere à 

sua concepção de homem; a maioria delas parte do pressuposto equivocado de que, na 

concepção behaviorista radical, por não ter livre arbítrio, o homem seria uma espécie de robô, 

que não teria nenhuma possibilidade de interferência sobre suas decisões, já que elas são 

completamente impostas pelo meio. 

A afirmação acima não encontra suporte na visão de Skinner, quando analisamos a 

real posição do autor. Skinner afirma não existir a liberdade como algo em si; por outro lado, 

aponta para a presença de uma sensação de liberdade, isto é, o homem pode sentir-se bem e 

livre. Para o behaviorismo radical, a liberdade é “um sentimento produzido por determinadas 

contingências de reforçamento, e como tal é um efeito tão importante quanto à própria 

alteração do comportamento” (MICHELETTO e SÉRIO, 1993, p. 15-16). Por exemplo, 

pode-se dizer que alguém exerce seu “poder de decisão” frente a uma situação de regime 

alimentar imposta pelo médico por encontrar-se obeso; neste caso pode escolher fazê-lo ou 

não. Porém, ao realizar o regime, terá de abrir mão de alimentos que gostaria de comer. Por 
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outro lado, se não se propuser a fazê-lo poderá sofrer com as conseqüências de tal escolha. 

Em outras palavras, sua decisão sofre interferências de fatores, tanto no caso do fazer regime 

ou de permanecer obeso. No exemplo acima, poder-se-ia dizer que o indivíduo age, ou em 

função do regime ou da obesidade. Este exemplo foi utilizado como forma de mostrar que tais 

escolhas não são tomadas de forma independente pelo homem, mas têm determinações 

impostas pelo meio. Em outras palavras, o homem pode decidir os cursos de ação alternativos, 

pode ter níveis de determinação sobre sua ação, porém estas não são desvinculadas da 

imposição do ambiente físico e social.   

Apesar de o indivíduo sofrer constantes interferências em suas escolhas, isso não faz 

dele um robô. Na visão de MICHELETTO e SÉRIO (1993), a noção de operante de Skinner, 

que afirma que o homem opera sobre o ambiente, é um dos principais argumentos contra as 

críticas feitas à concepção de sujeito no behaviorismo. De acordo com as autoras, para o 

behaviorismo radical, o sujeito (homem) está submetido a leis universais e também por esse 

motivo é passível de ser conhecido. Apesar de Skinner conceber o sujeito como relação, assim 

como outros pesquisadores também o fazem, ele o faz de forma distinta dos demais. 

Na visão de Skinner, o comportamento operante possui por característica básica a ação 

do homem sobre o ambiente, o que o coloca indiscutivelmente em uma posição ativa no que 

diz respeito à produção daquilo que o produzirá (o ambiente) e o determinará enquanto 

indivíduo. Nas palavras de MICHELETTO e SÉRIO (1993); “(...) a conseqüência depende 

do comportamento e o determina” (p.13). Nesta relação entre homem e ambiente não existe, 

para as autoras acima, nenhuma autonomia de um dos pólos da relação; ou seja, nenhum deles 

pode ser compreendido por si mesmo, sem a relação com o outro. Assim, o indivíduo (com 

seu aparato fisiológico, suas ações, seus sentimentos) é fruto da relação que estabelece com o 

ambiente físico e social. Cada um dos indivíduos (produto do ambiente) é distinto do outro e 
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isto se deve às distintas histórias de vida de cada um, isto é às diversas influências sofridas no 

decorrer dessa história.  

 

Focalizando o campo da educação 

O Behaviorismo Radical muito tem contribuído para o desenvolvimento de ações em 

vários campos de estudo, entre eles o da educação. Em acordo com a proposta behaviorista 

algumas diretrizes norteadoras da atividade educacional podem ser traçadas. 

ZANOTTO, MOROZ e GIÓIA (2000), ao discorrerem sobre o processo de 

planejamento do ensino, dentre outros aspectos destacam a importância de o educador atentar 

para:  

- A quem ensina (o ponto de partida deve ser o aluno). 

- O que se espera do aluno (objetivos a serem alcançados). 

Para o Behaviorismo Radical, os objetivos do ensino devem ser expressos na forma de 

comportamentos que esperamos que o aluno apresente, o que de acordo com ZANOTTO, 

MOROZ e GIÓIA (2000) implicará no estabelecimento de melhores condições de 

acompanhamento, avaliação e possíveis alterações no processo de ensino.  

Para que os comportamentos desejados se tornem possíveis, faz-se necessário o 

planejamento de contingências de reforçamento a serem utilizadas no decorrer do processo de 

ensino-aprendizagem. “Para os behavioristas ensinar é planejar contingências de 

reforçamento de modo a possibilitar que a aprendizagem ocorra de modo eficiente.” 

ZANOTTO, MOROZ e GIÓIA (2000, p. 232). 

Existem dois pontos fundamentais que caracterizam a visão do Behaviorismo Radical 

em relação à educação. De acordo com ZANOTTO, MOROZ e GIÓIA (2000), são elas: o 

papel do professor e o caráter arbitrário do processo de ensino-aprendizagem. 
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No que tange ao papel do professor na educação formal, cabe a ele não apenas 

planejar e estabelecer condições para que a aprendizagem ocorra, mas também deve estruturar 

as conseqüências que no futuro garantirão a manutenção dos comportamentos aprendidos pelo 

aluno, mesmo após a sua desvinculação do ambiente escolar. 

De acordo com MOROZ (1993), inicialmente o aluno necessita de ajuda do professor 

para apresentar o comportamento a ser ensinado, porém, deve haver desvinculação gradativa 

dessa ajuda, de forma que tal comportamento, uma vez adquirido, possa ser generalizado, de 

modo que possa ser emitido em situações diversificadas e ocorra na presença de “coisas do 

mundo”, ao invés de ocorrer apenas na presença do professor. 

Ao se analisar o segundo ponto fundamental, verificamos uma estreita ligação com o 

papel do professor, na visão do Behaviorismo Radical, pois ao caracterizar a arbitrariedade da 

educação, torna-se inevitável a retomada do papel do professor no planejamento das 

condições para a promoção da aprendizagem no ambiente escolar e para a generalização do 

que foi ensinado. 

 ZANOTTO, MOROZ e GIÓIA (2000) advertem que, inicialmente, a utilização de 

condições e conseqüências arbitrárias (que necessitam da interferência direta do professor) é 

inevitável, todavia deve ele planejar como realizará a substituição delas por condições e 

conseqüências naturais, que possibilitarão ao aluno a apresentação de determinado 

comportamento mesmo quando não estiver mais na escola. 

Como salientado por ZANOTTO, MOROZ e GIÓIA (2000), uma das principais uma 

das principais funções do professor é levar o aluno a não mais agir em função de reforçadores 

arbitrários, utilizados inicialmente, mas sim em função dos reforçadores naturais, o que 

comprovará a real eficiência do ensino e, portanto, a promoção da aprendizagem.  

Note-se que a simples repetição, por parte do aluno, daquilo que foi “ensinado” pelo 

professor não é evidência de eficiência do ensino. A eficiência do trabalho docente, ao 
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contrário, é observada na aplicação e generalização dos conceitos aprendidos pelo aluno fora 

do ambiente escolar. 

Skinner demonstra-se enfático quanto a real função do professor; para ele o professor 

é o agente principal da educação e, apoiando sua concepção, utiliza com autoridade ímpar o 

termo ensinar. Como afirma SKINNER (1972): “A escola da vida não é bem uma escola, não 

porque ninguém nela aprende, mas porque ninguém ensina. Ensinar é o ato de facilitar a 

aprendizagem, no sentido de que quem é ensinado aprende mais rapidamente do que quem 

não é.” (p. 4). 

Skinner critica a idéia de que os comportamentos devam aparecer sem serem 

ensinados ou de maneira espontânea; tal posição torna-se explicita no trecho acima transcrito, 

no qual o autor defende a necessidade da existência de métodos especialmente propostos de 

forma a facilitar a aprendizagem daquele que se dispõe a se submeter ao ensino sistemático. 

Daí a crítica à escola da vida, pois nela aquele que supostamente ensina não tem seu foco 

naquele que adquire o conhecimento, mas sim em sua própria ação; desta forma, não é ele 

facilitador da aprendizagem. Muito embora possa até mesmo ter ocorrido aprendizado de 

algo, sua aquisição foi mais difícil e demorada e, em sendo assim, a “escola da vida” 

distancia-se da função proposta por SKINNER (1972) para a escola. Como destacado pelo 

autor: “Tudo o que hoje se ensina deve ter sido aprendido pelo menos uma vez, por alguém 

que não foi ensinado, mas graças à Educação já não é preciso esperar por estes eventos 

raros.” (SKINNER, 1972, p.4). 

A posição skinneriana demonstra-se também muito crítica quanto às contingências 

predominantes nas escolas atuais. Com fundamento nas considerações feitas por MOROZ 

(1993) e HÜBNER (2005), alguns desses aspectos errôneos da escola moderna podem ser 

enumerados: 

-  Pune o aluno mais do que o reforça positivamente. 
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- A curiosidade do aluno é muitas vezes desconsiderada pelo professor. 

- As regras da instituição escolar, e até da sala de aula, enfatizam o controle coercivo 

(castigos, retirada de privilégios, humilhação, etc.). 

- Muitas vezes não se utiliza a estratégia de ensinar diretamente comportamentos de 

auto-governo intelectual, esperando-se que os alunos já os tenham adquirido em determinado 

momento que não no período escolar. 

- Apesar do foco de atuação educacional ser o indivíduo, as agências educativas 

deveriam ter como meta os interesses do grupo social, pois são os comportamentos 

socialmente aceitáveis que garantirão a sobrevivência do grupo e do indivíduo em seu meio. 

De acordo com o próprio SKINNER (1972), ao referir-se ao método de ensino 

utilizado nas escolas, a escola: “(...) não ensina; apenas seleciona os que aprenderam sem ter 

sido ensinados.” (p. 112). Diferentemente, Skinner almejou uma educação voltada para a 

autonomia do indivíduo e a formação de seu auto-governo intelectual (dependência das coisas 

e não das pessoas), de modo que aja visando não somente o benefício próprio, mas o de seu 

grupo social. Ao mesmo tempo em que a educação, do ponto de vista skinneriano, facilita a 

aprendizagem e o desenvolvimento da criatividade, também deve contribuir de forma 

acentuada tanto para inserção social do indivíduo quanto para o desenvolvimento da própria 

sociedade; isso somente é possível porque a educação visa à formação de um repertório 

comportamental que permita ao indivíduo agir da maneira mais eficiente frente às situações 

do dia-a-dia, garantindo dessa forma não somente sua sobrevivência, mas também a de sua 

espécie. 

Como frisa HÜBNER (2005), a escola ideal para Skinner será: 

“(...) um lugar muito diferente de qualquer um 
que tenhamos visto até o momento. Elas serão locais 
agradáveis. Da mesma forma que as lojas bem 
administradas, restaurantes, teatros, elas serão bonitas, 
soarão bem, cheirarão bem. Os estudantes virão para a 
escola, não porque serão punidos por ficarem longe dela, 
mas porque serão atraídos pela escola” (p. 49). 
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Para que isto ocorra, é fundamental que a escola seja um ambiente reforçador e que 

exerça com competência, sua função – a de ensinar. Neste ponto, pode-se questionar: como 

vem se desempenhando a escola, no ensino do repertório de matemática? É isto que será 

tratado no capítulo a seguir. 
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O ENSINO DA MATEMÁTICA   

 

 “Em nosso país, avaliações oficiais e extra-oficiais revelam um estrepitoso fracasso 

do sistema escolar no ensino da matemática.” (CARMO e PRADO, 2004, p. 146). De fato, 

de acordo com a avaliação realizada pelo PISA (Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos)  publicada em dezembro de 2004, o Brasil ocupa uma posição preocupante no quadro 

avaliativo internacional, juntamente com outros 18 países que compõem o grupo 3, o qual 

agrupa os países com índices de rendimento abaixo da média, não somente em relação ao 

conteúdo matemático, mas também aos relacionados às áreas de Ciências e Leitura.  

Outro espelho do fracasso do ensino é o SARESP (Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) de 2007 que revelou uma situação ainda mais 

alarmante no ensino brasileiro; a avaliação apontou um desempenho dos alunos “pior” do que 

o apresentado em 2005, conforme destacado por MACHADO (2008). Um exemplo notório da 

situação calamitosa, segundo o autor, é com certeza o da matemática, na qual, no mínimo 

44% dos alunos apresentaram nível de ensino abaixo do básico esperado, nas séries avaliadas 

da rede estadual de ensino de São Paulo. 

O autor também faz comparações e tece comentários em relação aos dados do 

desempenho por séries. Por exemplo, a avaliação das 4ª séries do Ensino Fundamental em 

2007 registrou um índice de 44% dos alunos com índice abaixo do nível básico de 

conhecimentos em matemática, contra 47% registrado no SARESP 2005. Segundo análise de 

MACHADO (2008), dos 56% restantes, “(...) 37% possuem apenas conhecimentos básicos 

em matemática; 17% conseguiram atingir o nível adequado na área e apenas 2% 

demonstram conhecimentos avançados” (p. 3). 

 Os dados de 2007 revelaram que 55% dos alunos da 6ª série do Ensino Fundamental 

da rede estadual de São Paulo possuem conhecimentos matemáticos abaixo do nível básico 
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(esta série não foi avaliada no SARESP de 2005). Ainda, em relação ao Ensino Fundamental, 

na 8ª série, a situação não se demonstrou diferente, pois 50% dos alunos avaliados revelaram 

estar abaixo do nível básico de conhecimentos em matemática; segundo MACHADO (2008), 

o ensino nessa série sofreu uma ligeira piora em relação à avaliação de 2005, que apontava 

um índice de 48% de alunos sem conhecimentos básicos na área. O autor afirma que, de 

acordo com o SARESP 2007, “(...) 4% conseguiram atingir o nível adequado na área e 

apenas 1% demonstra conhecimentos avançados.”(p.3). 

Em relação ao Ensino Médio, o SARESP de 2005 registrou uma média de 63% dos 

alunos da 3ª série que saem da escola sem conhecimento suficiente dos conteúdos básicos, 

índice que de acordo com o SARESP de 2007 cresceu para 71%. O autor afirma ainda que na 

3ª série do Ensino Médio “Além dos 71% de estudantes abaixo do básico em matemática 

tivemos 25% com conhecimentos elementares (nível básico), 4% atingiram o patamar de 

saberes adequados a essa faixa etária e 1% demonstrou estar em nível avançado.” (p. 3). 

MACHADO (2008) fecha sua reflexão sobre a educação no Estado de São Paulo 

frisando que se deve dar um basta na busca de culpados pela catástrofe que abala a educação 

em nível tanto estadual quanto nacional; segundo ele, “A hora é de ações que revertam em 

favor de melhorias rápidas e de eficiência no trabalho em nossas salas de aula.” (p. 4).                             

Ao se fazer referência a uma busca de soluções para o caos que encontramos na 

disciplina de matemática, não há como ignorarmos diversos aspectos, dentre os quais se 

podem destacar a manifestação de afirmações rotulando tal disciplina como sendo a mais 

aversiva, tanto no contexto do ensino, quanto da aprendizagem, assim justificando-se, de 

forma grosseira, a decadência dessa disciplina. Torna-se um equívoco tentar mapear 

exatamente a origem de tal afirmação sem voltar-se à literatura científica, pois desta feita 

corre-se o risco de apoiar tal afirmação sob um olhar do senso comum. 
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A questão sobre a origem do caráter aversivo à disciplina da matemática recebe 

especial atenção de pesquisadores em diferentes áreas científicas.  A realização de inúmeras 

pesquisas sobre tal aspecto possibilita a defesa de que o problema tem origens bastante claras, 

pois os dados apontam quase sempre para um ensino deficitário e para a utilização de 

metodologias que não possibilitam a assimilação de seus conceitos, além de não facilitar sua 

compreensão e aplicação concreta.  

O fracasso escolar, na visão dos pesquisadores, é apontado como sendo o principal 

responsável pela aversão que se observa em relação à disciplina de matemática, ou seja, 

quando o aluno não aprende torna-se efeito previsível o não gostar.  O fracasso escolar é um 

problema tomado como chave na discussão entre os pesquisadores e educadores matemáticos, 

por ser este um fator que pode levar à desistência dos estudos e posterior evasão escolar. 

Entre pesquisadores do assunto, está PIRES (1987) que chama a atenção para o uso de 

metodologias inadequadas, pois não promovem a aprendizagem; conforme afirma: 

“Seu ensino (da matemática) tem sido 
caracterizado pela preocupação de ‘passar’, aos alunos, 
definições, regras, técnicas, procedimentos, 
nomenclaturas da maneira mais rápida possível, sem um 
trabalho com as idéias matemáticas que os leve a uma 
aprendizagem com compreensão.” (p. 102). 

 
Ainda, há que se considerar outras deficiências apontadas por pesquisadores, e que são 

avaliadas por PIRES (1987) como possíveis fatores explicativos. Por exemplo, há a 

desconsideração e não aproveitamento, por parte da escola, do chamado conhecimento 

informal do aluno, que é adquirido pela criança fora do ambiente escolar, como destacado por 

MIRANDA (1990). Também, é importante considerar o efeito cumulativo da não 

aprendizagem; por exemplo, muitos alunos que chegam ao Ensino Fundamental II (5º a 8º 

séries) apresentam falta de domínio completo dos conceitos elementares da matemática. A 

não aprendizagem de certos conceitos, ainda nos primeiros anos de escolarização, leva os 

professores expostos a tal situação a manifestarem maior dificuldade no processo de ensino, 
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pois se vêem na obrigação de suprir as lacunas encontradas, impossibilitando ou retardando a 

apresentação de conceitos inéditos. 

Ao lado da utilização de metodologias arcaicas, servindo-se freqüentemente da típica 

estratégia de levar os alunos a decorarem propriedades, os profissionais da educação insistem 

no uso de controle aversivo. 

Há várias décadas, SKINNER (1968), fazendo referência ao modo como professores 

atuam para o estabelecimento do chamado comportamento matemático, chama a atenção de 

que este se dava pelo controle aversivo. Conforme o autor, se no passado o tipo de controle 

aversivo mais utilizado era explícito (punição física), em tempos recentes, e podemos 

acrescentar na atualidade, passou a ser utilizado o controle aversivo sutil. Como 

conseqüência, o aluno atua mais como forma de se livrar de possíveis punições do que para 

aprender matemática.  

A preocupação de SKINNER (1968) com o uso do controle aversivo na educação é 

claramente expressa em suas reflexões, já que há conseqüências sérias, como reações 

emocionais negativas. Isso se evidencia quando afirma que “Olhar de relance para uma 

coluna de algarismos, para não mencionar os símbolos algébricos e os sinais de integral, 

provavelmente origina, não o comportamento matemático, e sim uma reação de ansiedade, 

culpa ou medo.” (p.18). Evidenciando que a afirmação de Skinner sobre o uso de controle 

aversivo no ensino da matemática é válida para a atualidade, vale fazer referência a CARMO 

e PRADO (2004), que afirmam:  

“(...) o que se verifica (atualmente) é o aluno 
tentando realizar os exercícios como forma de esquivar-
se à punição ou, em situações de testes, tentando "colar” 
dos colegas ou rapidamente entregando a prova a fim de 
fugir à estimulação aversiva.” (p. 119) 

 
Diferentemente do que vem acontecendo, PRADO e CARMO (2004) recomendam 

que, ao se realizar o ensino da matemática, o professor não economize os reforçamentos 
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positivos, liberando-os sempre que a criança vier a comportar-se adequadamente diante da 

situação proposta. De acordo com os autores: 

“A economia de sorrisos, de palavras elogiosas e 
encorajadoras, aliada às freqüentes carraspanas mais as 
dificuldades inerentes à própria matéria, a tornam 
aversiva para muitos alunos, que acabam desenvolvendo 
estratégias diversas para evitar, procrastinar ou 
simplesmente fugir do estudo daquela disciplina.” 
(PRADO e CARMO, 2004, p. 140). 

 
Ainda, é preciso considerar a má preparação do professor, que muitas vezes não possui 

domínio suficiente de seu conteúdo, o que dificulta a identificação clara dos objetivos a seres 

alcançados, levando-o a propor uma programação única e inflexível, sem uma avaliação 

prévia do conhecimento já adquirido pelo aluno. Além disso, é possível acrescentar, como o 

fazem PRADO E CARMO (2004), que “Embora sejamos inatamente dotados de alguns pré-

requisitos para o aprendizado da matemática, nosso desempenho com essa matéria depende 

do valor que lhe é atribuído pela cultura o que, por usa vez, reflete-se no seu ensino.” (p. 

146). Tal afirmação nos leva a crer na existência, no Brasil, de um descaso social em relação à 

matemática, desencorajando e não valorizando adequadamente o aprendizado do aluno. 

Outras explicações, não tão consensuais, também são apresentadas por pesquisadores 

para a questão da dificuldade presente no processo da aprendizagem matemática. Um aspecto 

interessante é apontado por MACHADO (1991) - a existência de relação de dependência entre 

a aprendizagem da matemática e o domínio da língua materna. Em concordância com 

MACHADO (1991), CARMO e PRADO (2004) afirmam que: 

 “De fato, enquanto sistema simbólico para 
descrever algumas relações lógicas, a matemática é uma 
linguagem que, para ser expressa, lança mão da língua 
materna dos sujeitos. Podemos, então, considerar que o 
aprendiz seria requisitado a ter não somente o domínio 
dos símbolos matemáticos e suas relações, mas 
fundamentalmente aprender o uso adequado e específico 
de sua língua-mãe.” (p. 117) 

 
A relação entre domínio da língua materna e a aprendizagem da matemática, levantada 

por MACHADO (1991), parece encontrar respaldo nos dados coletados pelo PISA (2004), 
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uma vez que se demonstrou o fracasso na disciplina de matemática paralelamente ao fracasso 

na leitura.  

Vários são os conteúdos não dominados pelos alunos; dentre eles pode-se indicar o 

relativo aos números fracionários, pertencentes ao conjunto dos números racionais. Sobre este 

assunto é que se farão considerações, a seguir. 

 
 

Números fracionários 

Segundo FAGUNDES (2005), os números fracionários surgiram no Egito há 

aproximadamente 3000 a.c quando um antigo faraó de nome Sesóstris resolveu repartir as 

terras ao redor do rio Nilo entre alguns dos habitantes de seu reino (alguns poucos agricultores 

privilegiados); a necessidade da utilização das frações deu-se porque o rio Nilo inundava 

levando parte de suas marcações. 

“Logo os proprietários das terras tinham que 
marcá-las novamente e, para isso, eles utilizavam uma 
marcação com cordas, que seria uma espécie de medida, 
denominada estiradores de cordas. As pessoas utilizavam 
as cordas, esticando-as e assim verificavam quantas 
vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados 
do terreno, mas raramente a medida dava correta no 
terreno, isto é, não cabia um número inteiro de vezes nos 
lados do terreno; sendo assim eles sentiram a 
necessidade de criar um novo tipo de número – o número 
fracionário” (FAGUNDES, 2005, p. 12). 

 
Fração é todo par de números naturais na forma a/b, em que o denominador “b” indica 

em quantas partes iguais o inteiro foi dividido e o numerador “a” indica a quantidade utilizada 

dessas partes. Como não existe divisão por zero, não existe fração com denominador igual a 

zero. 

De acordo com organização feita por FAGUNDES (2005), na leitura de frações 

proporcionais deve-se obedecer à seguinte ordem: primeiro lê-se o numerador, depois o 

denominador, da seguinte forma: 
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a) Denominadores 2 e 3 são lidos como meio e terços; 

b) Denominadores entre 4 e 9 são lidos como números ordinais; 

c) Denominadores 10, 100, 1000 são lidos como décimos, centésimos, milésimos; 

d) Denominadores acima de 10 (excluídos os do item c) são lidos acrescentando-se 

a palavra “avos” ao final. 

Recebe o nome de frações equivalentes as frações que representam a mesma parte de 

um inteiro, como mostra o exemplo abaixo: 

 

 

 

Como observado nas representações acima, nota-se que as quantidades demarcadas em 

vermelho são as mesmas em ambas as figuras o que demonstra que a representação fracional  

2

1
 é equivalente a 

4

2
. 

De acordo com MERLINI (2004); “O conceito de número racional, um importante 

saber matemático, tem seu iniciado, formalmente, a partir do 2º ciclo do Ensino Fundamental 

se estendendo, pelo menos, até o final do 3º Ciclo.” (p. 140). A autora destaca que pesquisas 

recentes apontaram dificuldades tanto no campo do ensino como também da aprendizagem 

desse conceito, isso porque o ensino tem se dado a partir da contagem do número total de 

partes da figura seguido pela contagem das partes pintadas, sem que o significado desse novo 

tipo de número seja de fato assimilado. 

Avaliações do Sistema de Avaliação e Rendimento Escolar (SARESP) de 1998 assim 

como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2001, já salientavam 

em suas conclusões que o conceito de número racional/fracionário precisaria ser mais bem 

2

1
 

4

2
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explorado, especialmente em situações práticas, de forma que tal conteúdo passasse a adquirir 

significado para o aluno.  

Atualmente existem muitas discussões no campo da matemática acerca do ensino de 

conceitos complexos como frações, e é evidente que os resultados alcançados no ensino desse 

conteúdo ainda não são nada satisfatórios.  

Alguns pesquisadores de diferentes abordagens buscam respostas para a questão do 

fracasso no ensino de frações e justificam a importância de buscar instrumentos para facilitar 

o ensino de tal conteúdo; entre os autores que apontam a necessidade do ensino adequado das 

frações encontramos BEHR et al. (1993) e MARTINEZ (1992), que justificam a importância 

do ensino de frações e sua manutenção no currículo acadêmico, argumentando que o estudo 

do conceito de frações colabora para o aperfeiçoamento da habilidade de dividir e a maior 

compreensão e manipulação dos problemas do dia-a-dia. Segundo eles, a compreensão do 

número racional é a base sobre a qual serão construídas as operações algébricas elementares, 

além de que o estudo das frações é um campo que proporciona desenvolvimento e expansão 

intelectual dos indivíduos. 

Embora fundamental o ensino de frações, verifica-se que os pesquisadores concordam 

com o fato de que tal ensino não é tarefa fácil, conforme evidenciado nos trabalhos a seguir 

apresentados. 

CAMPOS e RODRIGUES (2007) propuseram-se a analisar o cenário do ensino do 

conceito de números racionais, sob as concepções de Vygotsky e Vergnaud, procurando 

apontar possíveis causas da dificuldade do ensino de tal conceito matemático, relacionando-as 

às práticas pedagógicas empregadas pelo docente. De acordo com os autores, um dos aspectos 

que dificultam a aprendizagem significativa do conceito de frações é a dificuldade do 

professor em ensinar os aprendizes a estabelecerem relações entre os números naturais e os 

racionais, apesar de serem os números racionais uma extensão dos naturais. Para os autores, 
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assim como para RODRIGUES (2005), uma das alternativas para sanar tal problema é uma 

ênfase maior, a ser dada pelo docente, à preparação do aluno para a aquisição do conceito de 

número racional, assim considerando-se a unidade um elemento fundamental do conceito de 

número fracionário. 

 SANTOS, LIMA e BORGES NETO (2005) preocuparam-se com a questão do preparo 

profissional dos educadores que colocam a criança em contato com as frações pela primeira 

vez. Para tanto, trabalharam com graduandos do oitavo semestre de um curso de pedagogia, 

buscando saber se dominavam conhecimentos suficientes para perceber se a criança com a 

qual lidavam possuía ou não condições para aprender frações. Os pesquisadores chegaram à 

conclusão de que tais graduandos não possuíam conhecimentos suficientes acerca desse 

conteúdo, o que os leva a ensinar, em sala de aula, a memorização das frações, ao invés da 

construção do conceito de número fracionário. Os pesquisadores em questão notaram ainda 

que a dificuldade dos graduandos de pedagogia estava na identificação das grandezas 

discretas e contínuas3; eles não estavam familiarizados com esses termos matemáticos, isto é, 

desconheciam a linguagem matemática adequada, pois muitos deles embora conhecessem 

algo sobre o conceito (grandezas discretas e contínuas) desconheciam totalmente a 

nomenclatura dada. Notaram, também, que a maioria dos alunos não possuía domínio de 

conceitos de geometria, sistemas de numeração e operações fundamentais, além de 

desconhecerem a existência de materiais concretos, como jogos, que pudessem auxiliar no 

ensino de frações. Em suma, os autores identificaram que futuros profissionais da educação, 

                                                 

3     Grandezas como comprimento, área, volume, peso, tempo, proporções, porcentagens, ângulos, valores das 
funções trigonométricas, temperatura, etc., que num determinado intervalo podem tomar quaisquer valores, 
sejam estes inteiros ou fracionários; são chamadas variáveis contínuas.  
       Grandezas outras, como a contagem de pessoas, a soma do número de pontos no lançamento simultâneo de 
três dados, o número de gols por rodada de um campeonato de futebol, não admitem valores fracionários, e por 
isso são denominadas variáveis discretas, ou seja, variáveis que só podem variar por unidades inteiras.  
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dos quais parte pode ser responsável por ensinar conteúdo matemático aos alunos ou pode ser 

responsável por orientar professores a ensinar tal conteúdo, não possuem conhecimentos 

básicos, dentre os quais os necessários ao ensino de frações. 

MERLINI (2004), a exemplo de NUNES e BRYANT (1997), salienta cinco 

significados diferentes das frações:  

- Fração com o significado de Número: Refere-se à posição que a fração em notação 

a/b ocupa no campo da seqüência numérica, ou à sua representação em uma reta numérica. 

- Fração com o significado Parte- Todo: Refere-se à idéia de um inteiro que é 

dividido em um determinado número de partes (n), sendo que cada uma dessas partes pode ser 

representada como 1/n, e o procedimento de dupla contagem é suficiente para se obter uma 

leitura correta da notação. 

- Fração com o Significado Quociente: 

 “Esse significado está presente em situações 
associadas à idéia de partição, o quociente representa o 
tamanho de cada grupo quando se conhece o número de 
grupos a ser formado. Exemplo: Duas pizzas foram divididas 
igualmente para 3 pessoas. Quanto recebeu cada uma?” 
(MERLINI, 2004, p. 144). 

 
- Fração com o significado Medida: Consiste na divisão de uma unidade em partes 

menores e verificar quantas dessas partes (subunidades) serão necessárias para se formar o 

todo ou a parte que se quer medir. 

- Fração com o significado Operador Multiplicativo: Refere-se à ação que se deve 

realizar sobre um número para que este tenha o seu valor transformado satisfatoriamente no 

sentido da obtenção da resposta desejada. Exemplo: Caio possui 20 balas, dentre essas balas 

ele quer separar as de sabor maçã para entregar a Suzane. Sabendo-se que ¼ dessas balas 

correspondem a esse sabor, quantas balas Suzane receberá?  
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                                                (x 5) 

                                       
4

1
                 

20

?
   

  
                                                 (x 5) 
 
No exemplo acima, nota-se que a os denominadores correspondem ao total de balas. 

Neste caso, sabe-se que, para cada quatro balas (total), uma é de maçã. A questão propõe que 

o total de balas seja 20, neste caso, deve-se multiplicar o denominador por 5 para que ele se 

torne 20. Ao multiplicar-se, também, o numerador por 5, é obtido uma fração equivalente, que 

terá como numerador a quantidade de balas de maçãs correspondente ao conjunto de vinte 

balas, proporcional a quantidade de balas apresentada na fração 1/4. 

É evidente que somente estudos e afirmações que indiquem e comprovem a existência 

do fenômeno da aversividade à disciplina de matemática e a não aprendizagem de seus 

conteúdos não são suficientes para reverter à situação, portanto, pesquisadores têm buscado, a 

partir de suas descobertas, encontrarem caminhos que venham diminuir, com vistas até 

mesmo a eliminar, as deficiências detectadas. Uma possibilidade é preparar o professor, não 

apenas em relação ao conteúdo específico, mas também em relação ao próprio processo 

ensino-aprendizagem. Nas palavras de CARMO e  PRADO (2004): 

“(...) o aprendizado da docência requer não 
apenas o domínio da dimensão conteúdo, mas também o 
conhecimento de como ocorre a aprendizagem a fim de 
que as situações didáticas propostas em sala de aula não 
gerem os comportamentos de fuga e esquiva tão típicos 
nas aulas de matemática.” ( p. 119) 

 
A importância dada pela abordagem comportamental ao papel do professor é 

evidenciada por PRADO e CARMO (2004), ao afirmarem que: “(...) o professor é 

compreendido como um elemento do ambiente dos alunos, mas mais do que isso, como o 

profissional cujo papel é o de intervir nesse ambiente com vistas à promoção da 

aprendizagem” (p. 137). 
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Portanto, cabe aos formadores de tais profissionais, prepará-los para atuação eficiente, 

ao mesmo tempo em que cabe a ninguém menos que ao professor, enquanto protagonista do 

processo de ensino/aprendizagem, não se acomodar a espera de receitas prontas, mas passar a 

buscar estratégias para a melhoria das condições e resultados do trabalho educacional. 

As evidências aqui apresentadas, mostrando um panorama geral de problemas 

presentes no ensino de matemática em geral, incluindo frações, indicam a necessidade de 

alterações em diversos aspectos da educação formal. Entre eles, destaca-se a urgência no 

desenvolvimento de técnicas e recursos didáticos que possibilitem ao aluno aprender 

conceitos e habilidades matemáticas de maneira prazerosa e dinâmica, características estas 

pouco presentes em nossas escolas. Pesquisadores da abordagem comportamental têm 

realizado estudos sobre o ensino de matemática, o que vem sendo feito atualmente com base 

nas relações de equivalência entre estímulos. A estes estudos que se fará referência a seguir.    
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O MODELO DE EQUIVALÊNCIA DE ESTÍMULOS E O ENSINO DE 

FRAÇÕES 

 

O primeiro estudo tido como referência dos estudos de equivalência foi realizado por 

Murray Sidman, em 1971, e buscou verificar a aquisição de leitura e escrita em indivíduos 

com deficiência mental. As pesquisas do autor levariam à posterior implementação de uma 

área de pesquisa referida como equivalência de estímulos, como relatam MEDEIROS e 

SILVA (2002). Segundo os autores, a equivalência é produto de contingências de quatro 

termos, isto é, a tríplice contingência é posta sob controle condicional de um quarto elemento 

que determinará “(...) o controle que outro estímulo (estímulo discriminativo) exercerá sobre 

a resposta” (MEDEIROS e SILVA, 2002, p. 587). 

SIDMAN (1971) trabalhou com um jovem de 17 anos com microcefalia e 

retardamento severo em tal estudo. Torna-se importante ressaltar que o sujeito já vinha 

recebendo tratamento institucional voltado às suas necessidades, sendo capaz de, diante de 

nomes de figuras ditos a ele identificar a imagem correspondente (relação AB), este jovem 

apresentava também outra relação condicional de pareamento, ou seja, diante de uma figura, 

dizia seu nome (relação BD). 

Como o jovem deficiente não era capaz de ler palavras impressas, a fim de ensinar-lhe 

a ler, desenvolveu, como experimentador, um método em que o sujeito aprendeu a relacionar 

as palavras faladas às figuras referentes a tais palavras e a relacionar as palavras faladas às 

palavras impressas, e verificou, ao final do experimento, que houve a emergência da leitura 

oral (nomeação de palavras escritas em voz alta) e a compreensão do lido (relação entre as 

palavras impressas com suas respectivas figuras). 

O método utilizado por SIDMAN (1994) foi o de pareamento de acordo com o modelo 

(MTS), que consiste na apresentação de um estímulo modelo e de pelo menos dois estímulos 
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de comparação, um dos quais deve ser escolhido. Em seu trabalho, a apresentação dos 

estímulos dava-se da seguinte forma: havia uma janela transparente na qual os estímulos-

modelo eram projetados em sua parte posterior; os estímulos-modelo (palavras escritas ou 

figuras) apareciam no centro da janela, rodeado por oito estímulos comparativos, dentre os 

quais o participante deveria escolher um deles (aquele a ser relacionado ao estímulo modelo 

ao centro da janela). A escolha correta resultava no toque de um sino e no recebimento de um 

doce e de um dólar; em contrapartida, as escolhas incorretas não eram recompensadas. 

Os estímulos utilizados por SIDMAN (1994) foram de diferentes modalidades: 

palavras faladas pelo experimentador (classe de estímulos auditivos, denominado A), figuras 

correspondentes às palavras (classe de estímulos visuais, denominado B) e palavras escritas 

(classe de estímulos visuais, no caso texto, denominado C). 

O autor supôs que, se fosse possível treinar algumas relações entre diferentes 

modalidades de estímulos, o sujeito obteria como resultado não somente a decodificação, mas 

uma compreensão daquilo que foi decodificado; em outras palavras, se o sujeito, além de 

pronunciar uma determinada palavra, fosse capaz de relacioná-la à figura a que se refere, 

poder-se-ia concluir que ele compreende aquilo que lê. 

Utilizando o procedimento de pareamento de acordo com o modelo, SIDMAN (1994) 

ensinou a relação AB (palavra falada pelo experimentador e figuras) e a relação BC (figura e 

palavras escritas). Finalizado o ensino das relações AB e BC, houve avaliação acerca dos 

efeitos desse ensino para a emergência da nomeação de palavras e compreensão da leitura 

(decodificação). O autor verificou que houve a emergência da leitura, não apenas no aspecto 

da decodificação, mas também da compreensão. 

Através desse experimento SIDMAN (1994) demonstrou que as palavras escritas e as 

figuras tornaram-se equivalentes umas às outras, pois se antes do ensino estes estímulos 
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(palavras escritas visuais e figuras) não estavam relacionados, após o mesmo haviam se 

tornado equivalentes entre si e também à palavra oralizada. 

O paradigma da equivalência de estímulos tem dado sua contribuição para a educação, 

a partir de pesquisas acerca da emergência de relações entre classes de estímulos e operantes, 

norteando a compreensão de diversos fenômenos, tais como: a aquisição da linguagem, o 

processo de aprendizagem da leitura e escrita, bem como o desenvolvimento de habilidades 

matemáticas simples e complexas.  

Conforme afirmam MEDEIROS e SILVA (2002), “(...) o paradigma de equivalência 

de estímulos tem sido bastante utilizado à medida que oferece bases para uma análise 

comportamental de comportamentos emergentes” (p. 588). Os experimentos utilizando o 

paradigma da equivalência de estímulos foram fundamentais para a obtenção da descrição 

acerca da emergência de novos comportamentos (relações não ensinadas) a partir do ensino de 

outras relações. 

As pesquisas que utilizam o paradigma da equivalência de estímulos têm como 

características o ensino de certa quantidade de relações, buscando verificar a emergência de 

outras novas relações que não foram ensinadas. 

Apesar do objetivo fundamental do presente trabalho estar pautado no ensino de 

frações, antes de adentrar ao campo do ensino de tal comportamento (identificar frações), 

torna-se necessário alguns esclarecimentos de aspectos que caracterizam a equivalência de 

estímulos enquanto um modelo explicativo para os comportamentos ditos simbólicos. 

PRADO e CARMO (2004) esclarecem que a observação do comportamento humano, 

no qual se nota a constante criação de símbolos utilizados freqüentemente em situações do 

dia-a-dia, em substituição à sua representação, contribui para o desenvolvimento dos estudos 

baseados no paradigma da equivalência de estímulos. Fazendo referência ao comportamento 

simbólico do ser humano, os autores afirmam:  
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“Objetos, sons vocais e símbolos passaram a ser 
usados de forma intercambiável. Isto é, uns podem ser 
usados em substituição aos outros. Podemos dizer que 
tornaram-se equivalentes. Temos aqui uma modalidade 
comportamental que poderíamos chamar de 
comportamento simbólico.” (PRADO e CARMO, 2004, 
p. 142). 

 
Desta feita, a presença do chamado comportamento simbólico no ser humano pode ser 

considerada como uma característica decorrente da emergência de novas relações não 

ensinadas, já que, ao ensinarmos algumas relações, outras emergem sem ensino prévio 

(relações emergentes). 

Outro aspecto importante e característico do paradigma da equivalência de estímulos é 

a extensão que é dada por SIDMAN (1994) para a contingência de três termos, ampliando-a 

para uma contingência com quatro termos. Esta extensão é importante para a plena 

compreensão do fenômeno da emergência de comportamentos não treinados. 

Para facilitar a visualização e compreensão desse paradigma na matemática, 

utilizaremos um exemplo simples de aquisição do conceito de número, pelo fato deste 

conceito ser apontado por diversos autores, entre eles DEL REY (2005) e LYNCH e CUVO 

(1995), como um pré-requisito, que deve ser desenvolvido na criança de forma planejada, 

para posterior ensino de novos conceitos, tais como as operações com números naturais e as 

propriedades fundamentais destas operações. Torna-se possível a partir deste ponto transpor 

para o ensino do conceito de número o dito por STROMER, MACKAY e STODDARD 

(1992) em relação à leitura: ao utilizamos os números como estímulos, a definição de 

equivalência é dada pela aprendizagem do significado atribuído a eles, neste caso, a 

quantidade a que estão relacionados. 

De acordo com BARROS (1996), são três os tipos de relações que, se evidenciadas em 

testes empíricos, permitem afirmar a equivalência entre estímulos e que, portanto, “(...) têm 

sido consideradas como propriedades que fazem parte de um critério definidor do fenômeno 

da equivalência de estímulos.” (p. 12). 
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Os tipos de relações entre estímulos, propostos por SIDMAN e TAIBY (1992) a partir 

das propriedades matemáticas da teoria dos conjuntos, são: reflexividade, simetria e 

transitividade, e constituem exigências básicas para a comprovação da equivalência entre 

classes de estímulos. 

Para a apresentação de exemplos ilustrativos de tais relações, faz-se necessário definir 

anteriormente os três conjuntos que serão utilizados. Por se tratar de um contexto matemático, 

utilizaremos como exemplo os conjuntos de figuras (A), algarismos arábicos (B) e forma 

escrita dos algarismos arábicos em português (C), conforme mostrado a seguir:  

  

 

         A                                       B                                      C    

 

A classe de estímulos A (Figuras) é composta pelos elementos A1 (    ),  

A2 (           ) e A3 (               ); a classe de estímulos B (algarismos arábicos) é 

composta pelos elementos B1 (1), B2 (2) e B3 (3); e, finalmente, a classe de estímulos C 

(escrita) é formada por C1 (um), C2 (dois) e C3 (três). 

Considerando-se estas três classes de estímulos, diz-se que há equivalência entre elas 

se, comprovadamente, for evidenciado que ocorrem as relações de reflexividade, simetria e 

transitividade. 

Nas palavras de SOUZA, ASSIS e MAGALHÃES (2005) “Na reflexividade, um 

estímulo está relacionado a ele mesmo.” (p. 297); em outras palavras, é uma relação de 

identidade entre estímulos iguais (A1 A1, B1 B1, C1 C1). Em um teste de reflexividade é 

apresentado um estímulo modelo, a partir do qual é solicitado ao participante que escolha, 

entre dois ou mais estímulos de comparação, o que é igual modelo apresentado. Neste teste 

1 2 

3 

um dois 

três 
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um dos estímulos de comparação é idêntico ao estímulo modelo. A reflexividade (relação de 

identidade) é caracterizada, portanto, pela habilidade do individuo em relacionar estímulos 

fundamentados em sua identidade física.  

No exemplo matemático, diz-se, por exemplo, que ocorreu a reflexividade quando há a 

identificação de uma quantidade representada com a sua idêntica representação (relação AA). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

No caso acima, observamos uma situação de pareamento por identidade com o 

modelo, cuja característica, de acordo com BARROS (1996), é a igualdade física com o 

modelo. No exemplo acima, temos a relação AA (figura/figura), porém, a relação de 

identidade poderia também ser observada nas relações BB (algarismos arábicos/algarismos 

arábicos) ou CC (escrita do número/escrita do número). 

Ao contrário da relação de reflexividade, nas relações de simetria e de transitividade o 

pareamento com o modelo é arbitrário (ou simbólico), pois a base de escolha nestes dois casos 

não são os atributos físicos do estímulo. 

A simetria é uma relação que emerge a partir do treino de outra. Por exemplo, se 

ensinada a relação AB, é possível inferir o surgimento da simetria quando o indivíduo 

consegue apresentar a “relação inversa” àquela que lhe foi ensinada; no caso acima, a relação 

BA. DE ROSE (1993) afirma que em uma relação simétrica a validade da relação AB 

implicará necessariamente a validade da relação BA. 
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 Portanto, na seqüência de exemplos que apresentamos, se 1 (B1) foi relacionado à                        

          (A1),  então      (A1) se relaciona a 1 (B1). No exemplo:  

 

             1 

                                             e sua simetria 

 

                                                                                     1              2             3 

 

Outro exemplo pode ser proposto, ainda no âmbito da matemática, para auxiliar na 

compreensão do conceito de simetria. 

 

         Dois                                                                                    2 

 

                                              e sua simetria 

1         2         3                                                             um        dois        três 

Se a relação CB foi treinada (C2 B2, por exemplo), diz-se que há simetria se emergir, 

sem treino prévio, a relação inversa (B2 C2) entre os estímulos. 

Em um teste de simetria, espera-se que o participante, tendo aprendido a relação entre 

elementos de duas classes de estímulos (A1B1), diante do estímulo modelo (B1) e de 

alternativas de comparação dentre as quais A1, seja capaz de identificar, sem treino prévio, 

que a relação inversa (B1A1) também é legítima. Neste caso, como frisado por SOUZA, 

ASSIS e MAGALHÃES (2005) “(...), teremos uma reversibilidade funcional.” (p. 297), isto 

porque a semelhança entre os dois estímulos não é física. 



 34

Em relação à transitividade, SOUZA, ASSIS e MAGALHÃES(2005) afirmam que 

esta propriedade evidencia que “(...), uma nova relação é formada a partir de duas anteriores 

nas quais há um estímulo comum.”. (p. 297). Portanto, para a ocorrência da transitividade 

devem ser ensinadas ao menos duas relações. Neste caso, se determinado estímulo A 

relaciona-se com B e B relaciona-se com C, então há transitividade se pudermos afirmar que 

A e C se relacionam. Em outras palavras, em tendo sido treinadas duas relações (A1 B1 e B1 

C1), havendo um elemento comum entre elas (no caso B1), emerge, sem treino, outra relação 

(A1C1). 

A relação inversa de uma dada relação de transitividade - no caso acima descrito a 

relação CA - recebe o nome de relação simétrica da transitividade; conforme destacado por 

SOUZA, ASSIS e MAGALHÃES (2005), foi considerada pelos proponentes do modelo da 

equivalência de estímulos “(...) como o teste final para verificar a formação de classes de 

estímulos equivalentes.” (p. 297).  

PRADO e CARMO (2204) afirmam que as relações emergentes, surgidas sem treino 

prévio, são possibilitadas pelo procedimento de pareamento de acordo com o modelo 

(Matching-to-Sample – MTS).  

No procedimento de pareamento de acordo com o modelo é apresentado ao sujeito um 

estímulo modelo e alguns estímulos de comparação (mínimo de dois estímulos), sendo que 

apenas um dos estímulos de comparação será reforçado, em contrapartida com os demais que 

não serão reforçados. 

É comum encontrar nos estudos focando a equivalência de estímulos o procedimento 

MTS por exclusão, cuja característica é a apresentação de estímulos de comparação, dos quais 

apenas um deles é desconhecido pelo sujeito. O procedimento MTS por exclusão possibilita 

aprendizagem das relações sem erros, ou com porcentagem mínima deles, e sua utilização é 

apresentada bem como defendida por diferentes autores, entre eles PASSOS (2003) e 
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DOMENICONI et al. (2007). A partir de considerações feitas por estes e outros pesquisadores 

é que se optou pela utilização de tal procedimento em nossa pesquisa, como se verá 

posteriormente. Desta forma, quando houver três estímulos de comparação nas etapas de 

ensino e teste de relações emergentes, dois deles já terão sido apresentados anteriormente, 

sendo apenas um dos estímulos inédito ao sujeito. 

Devido à sua eficiência no ensino de relações, bem como na facilitação da emergência 

de novos comportamentos, como demonstram as pesquisas sobre equivalência de estímulos, a 

utilização do procedimento de pareamento com o modelo (MTS) pode ser uma das possíveis 

alternativas para sanar falha no processo de ensino de matemática em situações formais.  

  Os resultados satisfatórios demonstrados nas pesquisas realizadas com base no 

paradigma da equivalência de estímulos, utilizando o procedimento MTS, são mais 

freqüentemente direcionadas ao ensino da leitura e escrita. No entanto, atualmente, cada vez 

mais os pesquisadores que utilizam o paradigma da equivalência de estímulos têm 

demonstrado interesse no mapeamento do fenômeno da aprendizagem em várias áreas de 

interesse, entre elas a matemática. De fato, os experimentos com equivalência de estímulos 

englobaram os comportamentos matemáticos incluindo o ensino de relações matemáticas 

complexas tal como frações, foco da presente pesquisa. 

Acreditando na possibilidade da existência de uma sociedade mais justa, com 

oportunidades de desenvolvimento e crescimento para todos; defendendo o ensino de 

comportamentos que possibilitem ao indivíduo tanto uma melhor adaptação às exigências da 

sociedade na qual está inserido, quanto sua contribuição para que a própria sociedade se torne 

melhor e objetivando um maior avanço no ensino das habilidades matemáticas necessárias a 

todos os indivíduos, e à própria sociedade, alguns analistas do comportamento se dispuseram 

a desenvolver pesquisas com a finalidade de criar e ampliar repertórios matemáticos dos 

indivíduos.  
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O primeiro experimento, referência para o campo de estudo de equivalência de 

estímulos, como já salientado, foi realizado por SIDMAN (1994), e foi com o objetivo de 

ensinar leitura. A partir desse experimento, outras pesquisas foram realizadas e verificaram a 

emergência de relações não treinadas previamente, evidenciando o proposto pelo paradigma 

da equivalência de estímulos. 

Alguns trabalhos de pesquisadores brasileiros abordaram estratégias de ensino de 

comportamentos matemáticos utilizando o paradigma da equivalência de estímulos, podendo 

ser citados os de SANTOS (1996), MONTEIRO e MEDEIROS (2002), ROSSIT e ZULIANI 

(2003), ROSSIT e FERREIRA (2003), DEL REY (2005), SOUZA, ASSIS e MAGALHÃES 

(2005), HAYDU, COSTA e PULLIN (2006) e de MEDEIROS et al. (2007), que procuraram 

desenvolver, testar ou realizar levantamento de propostas de ensino para facilitar a 

aprendizagem de conceitos matemáticos.  

O apresentado, a seguir, mostra que, em sua maioria, os trabalhos focalizaram o ensino 

de habilidades matemáticas iniciais (de menor complexidade4), dentre as quais podemos 

destacar a contagem e o reconhecimento de números, o ensino de operações fundamentais, 

como soma e subtração, e de seqüências numéricas.  

Como constato no levantamento bibliográfico realizado, uma preocupação crescente entre 

os behavioristas é direcionada às pessoas portadoras de necessidades especiais, pois a construção 

de uma sociedade mais democrática inclui a inserção de tais pessoas, e sua preparação para a 

obtenção de graus de autonomia cada vez maiores dentro da comunidade. Torna-se óbvio o 

extenso caminho a ser ainda percorrido até o alcance desse objetivo, todavia, alguns analistas do 

comportamento se propõem a buscar métodos que facilitem a inclusão dessa população, pois “A 

situação atual de atendimento às necessidades escolares da criança brasileira é responsável 

                                                 
4 Termo utilizado por LYNCH E CUVO (1995) para classificar comportamentos matemáticos primários, tal 
como a identificação de numerais. 
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pelos altos índices de dificuldades de aprendizagem e evasão no ensino fundamental.” (ROSSIT 

e ZULIANI, 2003, p.1). 

ROSSIT E ZULIANI (2003), refletindo acerca da necessidade de se buscar estratégias que 

facilitem o ensino de repertórios acadêmicos básicos para pessoas com necessidades especiais, 

destacaram a eficiência comprovada5 do ensino de discriminações condicionais para instalar/ 

modificar comportamentos para esse grupo de pessoas. ROSSIT e FERREIRA (2003) também 

realizaram um levantamento de pesquisas direcionadas a indivíduos com necessidades especiais, a 

partir do qual sugerem a utilização do procedimento de pareamento de estímulos de acordo com o 

modelo como aliado no ensino de habilidades matemáticas e monetárias para deficientes mentais, 

o que possibilita a aceleração do processo de integração e independência da pessoa com 

deficiências. 

Também envolvendo pessoas com deficiência, no caso surdos, foi desenvolvido um 

estudo por SOUZA, ASSIS e MAGALHÃES (2005), utilizando três classes de estímulos: A = 

nomes impressos dos números, B = numerais em língua brasileira de sinais e, C = formas 

abstratas, com valores de 1 a 6, tendo por objetivo o ensino de relações numéricas e de 

ordenação. Pôde-se verificar a eficiência do procedimento utilizado na formação de 

comportamentos conceituais numéricos e concluiu-se que os estímulos tornaram-se 

funcionalmente equivalentes para os participantes.  

Diferentemente, outros pesquisadores atuaram com crianças que, apesar de 

freqüentarem a escola, apresentam desempenho aquém do esperado. 

MONTEIRO e MEDEIROS (2002), utilizando o procedimento de pareamento de 

acordo com o modelo (MTS), ensinaram relações entre o conceito de número e quantidade 

para dois grupos de crianças a partir da utilização de símbolos impressos e auditivos. O 

                                                 
5 Os autores citaram algumas pesquisas utilizando o paradigma da equivalência de estímulos para comprovar a 
eficiência do procedimento de ensino de discriminações condicionais para indivíduos com necessidades 
especiais. Trabalhos realizados por pesquisadores brasileiros, como GOYOS e FREIRE (2000), ROSSIT e 
COLS (2001) e ZULIANI (2003), foram citados. 
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procedimento de ensino das relações de equivalência entre números e quantidades foi 

aplicado para ambos os grupos, sendo que a contagem oral foi ensinada apenas para o Grupo 

Experimental. 

Após o ensino das relações, os dois grupos foram submetidos a diferentes testes para 

verificação do efeito da contagem oral sobre o estabelecimento das relações não diretamente 

ensinadas, o que permitiu apontar a contagem oral como possível facilitadora do 

estabelecimento de relações de equivalência.  

DEL REY (2005), defendendo a importância do planejamento de condições de ensino 

que favoreçam a aprendizagem a partir do levantamento de repertórios prévios, desenvolveu e 

testou uma seqüência de ensino de habilidades envolvidas nas operações de adição e subtração com 

23 crianças com idades entre 7 e 12 anos. Inicialmente o autor realizou um levantamento de pré-

requisitos das crianças, verificando assim seu conhecimento sobre as operações (adição e 

subtração) e numerosidade (significado do número), com o objetivo de saber o nível de 

conhecimento dos participantes antes do experimento, classificar os erros cometidos e a partir daí 

selecionar aqueles que apresentavam maior dificuldade ou desconheciam o conteúdo. Antes de dar 

início ao ensino, o autor garantiu que todos os participantes possuíssem os pré-requisitos que 

compõem o conceito de número, inclusive treinando os que não os possuíam previamente. Em 

seqquência, deu-se o ensino e teste de discriminação de símbolos que compõem as operações de 

adição e subtração (+ e -), visando estabelecer nos participantes controle discriminativo prévio na 

presença dos símbolos “+” e “-“. Somente após certificar-se de que todos os participantes possuíam 

como conhecimentos prévios a discriminação numérica e o reconhecimento dos símbolos regentes 

das operações de adição e subtração é que foram desenvolvidas as etapas de construção da 

equivalência entre  classes de estímulos G (sentença impressa em forma de conjuntos), C (conjunto) 

e B (numeral). A partir do ensino de GC (sentença impressa em forma de conjuntos – conjuntos), 

DEL REY (2005)  verificou a emergência das relações CG (conjunto-sentença impressa em forma 
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de conjuntos) e GB (sentença impressa em forma de conjuntos – numeral). Verificou, ainda, a 

ocorrência de generalização das habilidades ensinadas, utilizando números e conjuntos diferentes 

dos utilizados nos treinos. Após análise dos dados o DEL REY (2005) concluiu que; “ Um treino 

específico de controle de estímulos envolvendo sinais inseridos dentro de sentenças pode aumentar 

o controle por estes e diminuir o número de erros“ (p.22); o autor observou no entanto que os 

participantes apresentaram melhor desempenho nas relações envolvendo operações com adição, 

pois nenhum dos participantes submetido ao procedimento acertou todas as tentativas nos testes de 

emergencia das relações CG e BG com operações de subtração, demonstrando  portanto não 

estarem sob controle da operação como um todo, mas sim de apenas um de seus conjuntos 

formadores (minuendo ou subtraendo). DEL REY (2005) conclui afirmando que; (...) os treinos 

possivelmente foram efetivos, mas que outras atividades poderiam complementar o procedimento e 

aumentar o número de acertos dos participantes.” (p. 3). 

Em trabalho recente, MEDEIROS et al.(2007), tendo como sujeitos 12 alunos da 

primeira série do ensino fundamental de uma escola pública, propuseram-se a verificar se 

ocorria a emergência conjunta dos comportamentos de ler e escrever palavras (ditadas) e do 

comportamento de identificar números, a partir do ensino separado desses dois repertórios. 

Para o ensino utilizaram três grupos de estímulos (A=estímulo auditivo, B=figura e C= 

palavra ou número impresso) através do procedimento de discriminação condicional por 

exclusão. 

Com o objetivo de evidenciar se houve formação de classes de equivalência, ao final 

do experimento ambos os comportamentos foram exigidos, conjuntamente, através da leitura 

de frases que continham as palavras ensinadas e que exigiam também a identificação de 

quantidades numéricas. A partir dos resultados satisfatórios, os pesquisadores concluíram que 

o ensino contribuiu positivamente na facilitação e promoção da leitura de palavras e números 

com compreensão. 



 40

Embora as pesquisas, em Análise do Comportamento, coloquem em foco, mais 

freqüentemente, habilidades matemáticas de menor complexidade ou pré-matemáticas, como 

constatado no levantamento de artigos, já se encontram estudos focalizando aspectos mais 

complexos. No Brasil, o trabalho de HAYDU, COSTA e PULLIN (2006), com problemas 

aritméticos, é um exemplo que pode ser citado. 

HAYDU, COSTA e PULLIN (2006) realizaram uma pesquisa utilizando como 

sujeitos sete alunos de 1º série, com o objetivo de investigar “(...) o efeito do ensino de 

relações de equivalência entre três formas de apresentação de problemas aritméticos de 

adição sobre o comportamento de resolver problemas.” (p. 49). Nesta pesquisa, foi utilizado 

o procedimento de pareamento de acordo com o modelo, com estímulos de três tipos para 

situações de adição: problemas aritméticos em forma de balança, operações e sentença 

lingüística. Os resultados comprovaram a eficácia da balança no ensino de resolução de 

problemas aritméticos bem como a redução do efeito da posição de incógnitas que podem ser 

localizadas nas posições a (operador), b (adendo) ou c (resultado). A pesquisa apontou que 

“(...) o estabelecimento de relações de equivalência entre diferentes formas de apresentação 

dos problemas melhora o desempenho na resolução de problemas” (p. 49). 

No que se refere ao desenvolvimento de comportamentos matemáticos com números 

fracionários, foram identificados dois trabalhos, nos quais não se encontra nenhuma outra 

referência a trabalhos que tenham tido igual ou semelhante foco de interesse.  

O primeiro estudo, que foca o ensino de frações a partir do paradigma da equivalência 

de estímulos, foi desenvolvido por LYNCH e CUVO (1995). O ensino do conceito de frações 

é, de fato, alvo de poucas pesquisas no campo da análise do comportamento, especialmente 

com a utilização do referencial da equivalência de estímulos, como destaca LYNCH e CUVO 

(1995), ao afirmarem que “Poucos estudos examinaram a aplicação da abordagem 
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behaviorista no ensino relativo às habilidades matemáticas complexas como a relação 

fração/decimais” (p. 116). 

No trabalho de LYNCH e CUVO (1995), os sujeitos foram sete crianças com idades 

entre 11 e 13, os quais apresentavam dificuldades em estabelecer relações entre frações 

proporcionais e decimais. O experimento buscou, através do ensino por procedimento de 

escolha de acordo com o modelo, verificar a emergência de relações de equivalência entre 

frações proporcionais (A), decimais (C) e seus pictoriais análogos (B), com a posterior 

inserção do conjunto (D), composto por frações proporcionais não treinadas e “equivalentes” 6 

ao conjunto A. Os autores utilizaram 12 grupos de estímulos na fase de treino e teste e oito 

grupos de estímulos, distintos dos utilizados inicialmente, para a fase de generalização, na 

qual foi observada a emergência de novas relações a partir do treino das relações AB e BC na 

primeira etapa e treino de AD em uma segunda etapa. Todos os participantes demonstraram a 

propriedade da reflexividade ainda na fase do pré-teste. As propriedades de simetria e 

transitividade foram demonstradas com discrepâncias individuais, sendo que cinco 

participantes necessitaram de pelo menos duas baterias extras de treinos.  

Os testes de generalização, na primeira fase do experimento, fizeram uso de papel e 

lápis, sendo administrados exercícios que apresentavam ausência de estímulos de 

comparação. Tais testes foram seguidos por testes de generalização no computador, estes 

agora utilizando estímulos de comparação. Quatro participantes foram submetidos a um novo 

período de treino (relação AD) e de teste (relação CD); posteriormente realizaram os testes de 

generalização XY (relação frações proporcionais não treinadas e decimais não treinados) e 

YX (relação decimais não treinados e frações proporcionais não treinadas), sendo que o 

                                                 
6 A palavra equivalente no contexto em que foi citada refere-se à equivalência em frações, onde frações com 
representações físicas distintas referem-se à mesma quantidade. Ex: ½ e 2/4. 
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desempenho de dois deles permaneceu abaixo da média em ambos os testes, o que permitiu 

observar, ao final do procedimento, uma limitada generalização na relação fração/decimal. 

 Para complementação do procedimento, ao término de todas as baterias de treino e 

teste, os participantes foram entrevistados a fim de se obter dados subjetivos acerca das 

possíveis estratégias utilizadas durante a seleção de estímulos que se relacionassem com os 

modelos. Nesta etapa, buscou-se obter também explicações acerca das estratégias utilizadas 

para a identificação de frações equivalentes; nesta etapa, seis dos sete participantes 

apresentaram, segundo os autores, explicações verbais consistentes para seu desempenho. 

SANTOS (1996), fundamentando-se no trabalho de LYNCH e CUVO (1996), também 

buscou verificar se é possível estabelecer o conceito de proporção através do paradigma da 

equivalência de estímulos, com o auxilio de um software educacional programado em 

linguagem PASCAL. Trabalhou com 10 alunos da 5ª série com desempenho abaixo do 

desejado em problemas fracionários; a seleção dos participantes deu-se após um teste 

realizado de forma coletiva na própria sala de aula e que foi denominado pelo autor de 

“avaliação inicial”. Na etapa da “avaliação inicial”, o principal critério para a permanência no 

experimento foi o índice máximo de acertos de 45% nas questões que envolviam equivalência 

de frações. Os participantes selecionados foram divididos em dois grupos; esta divisão deu-se 

através da repartição aleatória dos sujeitos com menor desempenho na avaliação. Desta 

forma, cinco sujeitos foram designados para o Grupo Experimental 1 (E1) e outros cinco 

sujeitos passaram a compor o Grupo Experimental 2  (E2); ainda outros dez sujeitos com 

baixos rendimentos na avaliação foram divididos em dois novos grupos, denominados Grupo 

Controle 1 (C1) e Grupo Controle 2 (C2); C1 e C2 foram submetidos, assim como os sujeitos 

de E1 e E2, às avaliações iniciais e finais, sem  porém participarem dos demais 

procedimentos. 
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Os sujeitos dos grupos E1 e E2 foram submetidos ao treino das relações AB (frações 

pictoriais - frações proporcionais) e BC (frações proporcionais - frações proporcionais 

equivalentes às contidas no conjunto B), sendo sucessivamente submetidos aos demais 

procedimentos descritos, a seguir. A única distinção para estes dois grupos ocorreu em relação 

aos numeradores das frações que foram apresentadas: para E1, cada conjunto de estímulos era 

formado por diferentes frações contendo numeradores iguais (exemplo: 2/4, 2/6, 2/8); para 

E2, cada conjunto de estímulos era formado por diferentes frações contendo numeradores 

distintos.  

A partir do treino das relações AB e BC, o teste de simetria avaliou a emergência das 

relações BA e CB enquanto o teste de transitividade e equivalência avaliou a emergência das 

relações AC e CA. 

Após o teste de transitividade e equivalência, ocorreram os treinos para expansão das 

classes de estímulos, utilizando para tanto novas frações proporcionais equivalentes, que 

obedeceram as mesmas características e critérios dos treinos de AB e BC. O autor avaliou se 

houve inclusão de novos membros nas classes de equivalência, e aos participantes que não 

demonstraram critérios de acertos satisfatórios nos testes, foi ministrado novo treinamento 

nessas relações antes de seguir para as etapas posteriores. 

Para a etapa de generalização SANTOS (1996), utilizou uma avaliação outros cinco 

conjuntos de frações equivalentes entre si, porém não equivalentes aos conjuntos de frações 

utilizadas para as etapas de treinos e testes anteriores.   

Apesar do trabalho de SANTOS (1996) haver se fundamentado na pesquisa de 

LYNCH E CUVO (1995), observa-se que o autor em questão não utilizou representações 

decimais em seu procedimento. O objetivo de SANTOS (1996) focou: 

- investigar se a variação dos numeradores facilitaria ou não a aprendizagem de 

relações entre frações, daí ter constituído dois grupos E1 e E2;  
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- verificar se a quantidade de treino interferiria na generalização para novas situações; 

para tanto, o autor efetuou averiguações periódicas acerca da influência da quantidade de 

treino; 

- saber se os sujeitos seriam capazes de descrever adequadamente as estratégias que 

utilizaram para a realização das atividades propostas. 

 O autor afirma que os resultados apontaram evidências de que a forma de 

organização e apresentação dos estímulos é uma variável importante para a ocorrência da 

generalização, visto que o grupo experimental que foi submetido estímulos comparativos com 

numeradores constantes (E1) demonstrou resultados mais satisfatórios que o grupo 

experimental que recebeu estímulos de comparação com numeradores variados (E2); segundo 

o autor, essa hipótese é plausível devido ao fato de a quantidade de treino haver sido a mesma 

para os dois grupos. 

Após replicação da “avaliação inicial” ao final do experimento, o autor concluiu que 

os sujeitos experimentais (E1 e E2) aprenderam as relações AB e BC (treinadas), porém 

demonstraram limitada emergência das relações BA e CB (simetria) e AC e CA 

(transitividade/equivalência). Assim como no estudo de LYNCH E CUVO (1995), o 

procedimento utilizado por SANTOS (1996), apesar de haver se mostrado eficaz para o 

ensino do conceito de proporção, apresentou como resultados uma limitada generalização. 

A partir dos dados apresentados, o autor concluiu que a quantidade de treinos a que 

foram submetidos os participantes pode não ter fornecido controle condicional suficiente para 

que houvesse a emergência satisfatória de novas respostas em situações distintas daquelas que 

haviam sido treinados.  SANTOS (1996) observou ainda que o relato da maioria dos 

participantes não correspondeu às contingências de ensino que foram programadas. 

Embora os trabalhos de LYNCH E CUVO (1995) e de SANTOS (1996) tragam 

informações importantes sobre o uso do paradigma da equivalência de estímulos para o ensino 
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de frações, a quantidade reduzida de trabalhos utilizando o paradigma da equivalência de 

estímulos evidencia a necessidade de ampliar o número de estudos focando o ensino de 

comportamentos matemáticos mais complexos, como é o caso das frações.  

Parte dos estudos em equivalência de estímulos foi desenvolvida com o software 

MESTRE® (versão 1.0), que pode ser utilizado para o ensino de diferentes conteúdos 

acadêmicos e não acadêmicos, dentre os quais a aquisição de conceitos matemáticos. O 

software propõe tarefas utilizando diferentes modalidades de estímulos (som, figura e texto). 

O procedimento utilizado no software MESTRE® é o pareamento de acordo com o 

modelo: em cada tarefa, apresenta-se um estímulo-modelo e o aluno deve selecionar com o 

mouse, dentre os estímulos alternativos, aquele que corresponde ao modelo apresentado; cada 

resposta correta é conseqüênciada7. Na versão 1.0 do software, para a resposta correta é 

apresentada uma figura em movimento (são quatro figuras ao todo), com uma das seguintes 

expressões: “Perfeito!”; “Excelente!”; “É isso ai meu!”; “Muito bem!”. Um exemplo é 

exposto, a seguir.       

 

Figura 1 - Fonte – MESTRE®         

Em caso de resposta errada, aparece uma de quatro imagens em movimento, com um 

dos seguintes dizeres: “Que dó, você errou!”; “Ah! Que pena, você errou!”; “Oh, oh, você 

                                                 
7 A conseqüênciação para a realização correta ou incorreta da atividade deve ser retirada nas fases de testes. 
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errou!”; “Ah, você errou!”. Um exemplo é apresentado, a seguir.           

 

Figura 2 - Fonte – MESTRE®         

No caso do ensino de frações, podem-se ter classes de estímulos correspondentes a 

fração proporcional ditada, fração pictorial e fração proporcional impressa. Segue-se, na 

Figura 3, adaptada da apresentada no Mestre ®, a indicação das relações que podem ser alvo 

de ensino e de teste, no caso de ensino de frações. 

 

Figura 3 - Diagrama das relações ensinadas e provavelmente emergentes. (Fonte: MESTRE® - Adaptação).  
 

 Fica claro, na Figura 3, que há seis relações entre estímulos e respostas, sendo que 

nem todas as relações precisam ser ensinadas, pois, de acordo com os estudos sobre 

equivalência de estímulos, algumas dessas relações emergem sem ensino prévio. A partir de 

tais estudos, pode-se supor que se as relações AB e BC fossem ensinadas, a relação AC 
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(transitividade) e sua relação simétrica (representada por CD8) emergiriam sem terem sido 

diretamente ensinadas. Neste caso, as classes de estímulos A, B e C haveriam se tornado 

equivalentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8   No presente estudo a relação CA (fração proporcional/fração ditada) é representada por CD (fração 
proporcional/fração lida pelo participante) a alteração deve-se ao fato de que a leitura desta relação é feita pelo 
participante e não pelo software. 
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PROPOSTA DO TRABALHO 

 

O exposto torna evidente a necessidade de apresentação dos conteúdos matemáticos de 

forma mais simplificada, ágil e eficiente, de modo que se favoreça sua aprendizagem e 

contribua para a mudança do quadro caótico instalado na educação pública brasileira 

especialmente no que tange à disciplina de matemática. Mostra, ainda, que embora haja 

possibilidade de ter um ensino eficiente, tendo por base o paradigma da equivalência, ainda 

são poucos os estudos nesta direção, em especial no que se refere ao ensino de frações. Assim, 

considerou-se relevante desenvolver o presente estudo que teve por objetivo avaliar o efeito 

de uma programação de ensino de frações, elaborada com base no paradigma da equivalência 

de estímulos e aplicada com a utilização do software MESTRE (GOYOS, ELIAS & 

RIBEIRO, 2005).             
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MÉTODO 

 

Seleção dos participantes 

Um aspecto evidenciado, ao se analisar pesquisas que tratam da dificuldade 

encontrada no processo de ensino/aprendizagem da matemática, é o quase total consenso, 

entre os pesquisadores, quanto à necessidade de aprendizagem prévia dos repertórios pré-

matemáticos, ou conceitos matemáticos básicos, como pré-requisito para a aprendizagem de 

conceitos matemáticos mais complexos. COSTA (1988) afirma a necessidade de se ensinar, 

primeiramente, “(...) conceitos matemáticos básicos, ou seja, aqueles que são fundamentais 

para o trabalho posterior com números, medidas e geometria” (p. 2). A necessidade de 

conhecimentos prévios confere, segundo CARMO e PRADO (2004), importância especial à 

pré-escola, pois “(...) é na pré-escola, portanto, que deveriam ser estabelecidos os primeiros 

repertórios, que temos chamado de pré-matemáticos.” (p. 117), fato este que lastimavelmente 

não vem ocorrendo dentro realidade da educação brasileira, como destacado por PIRES 

(1987).   

Denominam-se pré-requisitos aqueles conhecimentos ou habilidades que se fazem 

indispensáveis para a aprendizagem e domínio eficiente de um determinado conhecimento. 

PRADO e CARMO (2004) justificam a importância do levantamento e conhecimento dos 

pré-requisitos porque dessa forma é possível ao professor tanto checar se o aluno apresenta 

condições necessárias para a aprendizagem de determinado comportamento, quanto intervir 

de forma eficiente no sentido de fornecer as condições necessárias para que tal aprendizagem 

aconteça. 

A análise do comportamento parte do pressuposto de que seja necessária a realização 

de um levantamento do repertório de conhecimentos que os indivíduos já possuem para que, a 

partir desse levantamento, seja possível estabelecer um programa de intervenção eficiente, 
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atendendo às reais necessidades do indivíduo.  Daí que os estudos realizam um levantamento 

dos conhecimentos prévios do aluno, para uma posterior realização de um trabalho de 

intervenção que seja eficiente em seus objetivos e que possibilite uma melhor visualização 

dos resultados alcançados. 

Analisando o significado atribuído à escrita fracionária proporcional e os aspectos 

detalhados por diferentes autores, tais como OHLSSON (1987), KIEREN (1976), BEHR et al. 

(1993), que também são citados e analisados por VERGNAUD (1983), é possível sugerir 

quais pré-requisitos serão necessários para que haja aprendizagem do conceito de número 

fracionário. 

Pela análise feita e fundamentada nas afirmações dos autores acima citados, os 

principais pré-requisitos para a aprendizagem de frações são: 

 Nomeação de numerosidade - DEHAENE e COHEN (1994) defendem a idéia de que 

o indivíduo é capaz de reconhecer e distinguir, de forma inata, conjuntos contendo até três ou 

quatro elementos, sem necessitar empregar a estratégia de contagem ou qualquer outro 

recurso verbal. Considerando-se que a sensibilidade a quantidades diferentes de elementos é 

característica filogenética da espécie humana, pode-se concluir ser este o principal pré-

requisito ou base para a aprendizagem de qualquer outro conceito matemático. A contagem 

como pré-requisito foi também destacada por LYNCH e CUVO (1995) em seu experimento 

com frações e decimais. 

Relação de hierarquia - A habilidade para estabelecer hierarquias entre os números é 

apontada por LYNCH e CUVO (1995) como sendo uma relação que precede a aprendizagem 

do conceito de número racional.    

Medida - Esse conceito é necessário para que seja possível ao indivíduo perceber que 

a escrita fracionária representa uma espécie de medida, que poderá fazer referência a 

comprimentos, quantidades diversas ou volumes. A criança deve ser capaz de perceber as 
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relações entre duas figuras, podendo notar qual possui maior ou menor comprimento, por 

exemplo. 

Operação de divisão - A fração em sua representação proporcional tem como 

significado uma divisão de dois números a/b, em que a é dividendo de b, sendo necessário um 

conhecimento prévio da operação de divisão, que será também indispensável para a 

assimilação do conceito de inteiro e partes. 

Relação entre parte/todo - O domínio dessa relação faz-se necessário, pois a 

aprendizagem de frações exige a compreensão de que a quantidade representada em seu 

numerador (a) é a proporção a ser tomada do todo, que é representada em seu denominador 

(b). 

Operação de multiplicação – Necessária, porque no trabalho direcionado às frações 

equivalentes é preciso multiplicar numeradores e denominadores para se chegar à fração que 

representará a mesma “quantidade”. Mesmo que não se trabalhe com frações equivalentes, 

considera-se que na avaliação de pré-requisitos se deve avaliar a operação de multiplicação, 

por se entender que o conceito de divisão está relacionado ao de multiplicação.  

A partir de tais reflexões, foram elaborados itens para a avaliação dos pré-requisitos e 

estabeleceu-se o patamar de, no mínimo, 80% de acertos nos pré-requisitos, como critério 

para selecionar os participantes para o presente estudo.   

Além de avaliar os pré-requisitos, considerou-se fundamental avaliar se o aluno 

possuía algum conhecimento sobre frações; assim, foram elaborados itens relativos a frações 

em sua forma proporcional e pictorial. Em relação ao conhecimento prévio de frações, 

estabeleceu-se o patamar de, no máximo, 30% de acertos, como critério para selecionar os 

participantes para o presente estudo.   

Finalmente, considerou-se importante obter informações pessoais e da história 

acadêmica dos alunos, elaborando-se algumas questões a respeito (Anexo 2).  
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Em suma, a partir do instrumento de avaliação do repertório prévio (Anexo 3), seriam 

selecionados, para participar do presente estudo, aqueles que apresentassem, no mínimo, 80% 

de acertos nos pré-requisitos e, no máximo, 30% de acertos nas frações. 

Com a finalidade de selecionar os possíveis participantes, o instrumento de avaliação 

dos pré-requisitos foi aplicado a seis alunos de 5◦ série (6º ano de escolarização9) do Ensino 

Fundamental II de uma escola pública da zona sul de São Paulo, com o consentimento dos 

pais ou responsáveis. Os alunos apresentavam idades entre 10 e 12 anos, sendo que dois deles 

haviam sido retidos na 4◦ série do Ensino Fundamental I. Verificou-se que todos apresentaram 

leitura e compreensão do questionário, não necessitando de explicações extras para seu 

preenchimento, nem tampouco para a realização da avaliação do repertório relativo aos pré-

requisitos. 

Os resultados, a serem apresentados a seguir, correspondem ao desempenho desses 

alunos nos itens relativos aos pré-requisitos. A Figura 4 ilustra o desempenho no 

reconhecimento de quantidades. 

 

                                                 
9 O presidente Luís Inácio Lula da Silva sancionou no ano de 2006 uma lei que institui o ensino fundamental de 
nove anos. Na prática, a pré-escola passa, portanto a se chamar primeiro ano ou primeira série. Em 
conseqüência: o primeiro ano vira segundo, o segundo passa a ser o terceiro e, assim segue a lógica, até os 
alunos ingressarem na oitava série, batizada agora de nono ano ou nona série. 
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Figura 4 - Número de acertos no reconhecimento de quantidades (Fase 1-seleção). 

 

 Verifica-se, na Figura 4, que todos os participantes reconheceram quantidades, 

associando-as corretamente à sua representação numérica. Os seis participantes submetidos à 

atividade apresentaram desempenho excelente, acertando as cinco questões propostas. 

Na Figura 5, é possível observar o desempenho dos participantes na realização de 

operações matemáticas básicas (multiplicação e divisão). A atividade foi composta de três 

operações de divisão e três operações de multiplicação, com numerais de 1 a 9. 
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Figura 5 - Número de acertos dos participantes nas operações de divisão e multiplicação. 
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 Os resultados ilustrados na Figura 5 permitem apontar que houve maior concentração de 

erros nas operações de divisão, pois um dos participantes errou uma, dentre as três questões 

propostas, e os participantes FE e TH não obtiveram nenhum acerto. Tal desempenho pode estar 

relacionado a dificuldades com o algoritmo da divisão e não necessariamente ao conceito 

envolvido nesta operação. Essa hipótese, no entanto, não foi testada em decorrência da exclusão 

dos candidatos para a segunda fase do projeto devido ao conhecimento, apresentado por todos os 

participantes, no que tange à transposição de frações proporcionais impressas para pictoriais, 

conforme será detalhado adiante.  

 O desempenho nas operações de multiplicação foi bastante satisfatório, como mostra a 

Figura 5; apenas AS apresentou um erro dentre os três exercícios propostos, sendo que os demais 

acertaram todos. 

 Na Figura 6 é possível observar o desempenho dos alunos nos exercícios que exigiram o 

comportamento de identificar hierarquia em medidas (medidas de menor e maior valor 

representativo) e na Figura 7 observa-se o desempenho no comportamento de identificar 

hierarquias entre números (antecessores e sucessores). 
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Figura 6 - Número de acertos na hierarquia entre medidas (medidas maiores ou menores). 
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A partir do apresentado, pode-se afirmar que o fato de todos os alunos obterem 100% de 

acertos demonstra que possuíam habilidade de reconhecer medidas de diferentes grandezas. 
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Figura 7 - Número de acertos no reconhecimento da hierarquia entre numerais (antecessor e sucessor). 
 

 A Figura 7 mostra que cinco dos seis alunos não apresentam qualquer dificuldade 

para identificar antecessores e sucessores em numerais de 1 a 9. AS, que apresentou 

dificuldades também na resolução de exercícios envolvendo divisão e multiplicação de 

numerais, foi a que obteve desempenho inferior ao dos demais, tendo errado dois dos seis 

itens propostos nessa atividade; seus erros se concentraram nos sucessores dos numerais (dos 

três propostos AS errou dois deles). 

 A Figura 8 apresenta o rendimento dos alunos na etapa de ordenação de numerais 

(ordem crescente). 
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Figura 8 - Número de acertos na ordenação de numerais de 1 a 9, em ordem crescente. 
 

 Na Figura 8 é possível observar que todos apresentaram desempenho excelente na 

ordenação de numerais de 1 a 9, em ordem crescente (do menor para o maior); todos 

obtiveram 100 % de acertos, ordenando corretamente cada um dos nove números dispostos 

em ordem aleatória. 

 Após avaliar os pré-requisitos, passou-se à avaliação do repertório de leitura de 

frações escritas na forma proporcional e pictorial. Apresentaram-se, em folha de papel sulfite, 

frações escritas em sua forma proporcional e pictoriais de frações em formato circular e 

retangular, dentre as quais era apontado um item (pela pesquisadora) e, em seguida, era 

solicitado ao aluno que fosse lida a fração referente ao item apontado. 
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Figura 9 - Número de acertos na tarefa de leitura de frações sob a forma de escrita proporcional. 
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Figura 10 - Número de acertos na tarefa de leitura de frações sob a forma pictorial. 

 

 A observação da Figura 9 permite afirmar que apenas um dos alunos (CE) leu 

corretamente as frações apresentadas, indicando algum nível de conhecimento de leitura de 

frações sob sua forma proporcional. Os demais não conseguiram ler nenhuma das três frações 

solicitadas pela experimentadora. Na Figura 10 nota-se que apenas dois dos alunos (PA e CE) 

obtiveram acertos, diferentemente dos demais que não leram corretamente nenhuma das duas 

frações escritas sob forma pictorial. 

  Embora não tivesse ocorrido leitura correta das frações, durante a aplicação houve 

indicativos, através da fala dos alunos, de que já haviam tido contato com o conteúdo de 
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frações, tal como haviam afirmado no questionário, pois a suas falas remetiam àquele 

conteúdo. 

 Alguns exemplos de falas dos alunos são apresentados, a seguir: 

 - foi solicitado a LU que lê-se a fração 1/3 e ele leu “um inteiro e três décimos”; 

 - PA, ao ler a fração 2/5, leu “dois terços”;  

 - TA, ao ser solicitada a ler a fração ½, leu “um em cima e dois embaixo”. 

Evidenciou-se que os alunos não sabiam ler (nomear) as frações; no entanto, isto não permite 

afirmar que não conheciam o conteúdo mínimo de frações, pois apesar de não saber nomear, 

algum aluno poderia saber que fração significa relação entre um inteiro e suas partes, 

inclusive sabendo representar sob forma pictorial. A partir desses indicativos de contato com 

o conteúdo de frações, introduziu-se a avaliação de um novo aspecto: foi solicitado a cada um 

dos alunos que desenhasse, à frente de algumas frações representadas na forma proporcional, 

a figura que corresponderia a essa fração. Segue-se a Figura 11, que apresenta o desempenho 

dos participantes na transposição de frações proporcionais impressas para sua forma pictorial.  
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Figura 11 - Número de acertos na transposição de frações escritas na forma proporcional para a sua 
representação pictorial. 
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 Nota-se, na Figura 11, que quatro dos cinco alunos realizaram todos os itens 

corretamente, indicando domínio no pareamento de frações sob forma proporcional e forma 

pictorial; apenas o aluno CE apresentou erros nessa tarefa, acertando três dos cinco itens 

propostos. Estes dados mostram que o indivíduo pode não nomear frações sob forma 

proporcional e/ou pictorial, porém sabe que a forma proporcional se relaciona a uma forma 

pictorial, indicando saber o significado de fração.  

 A partir de tais dados concluiu-se que nenhum desses seis alunos testados preenchia 

os requisitos necessários para participarem do ensino de frações, pois o critério estabelecido 

era desconhecer ou apresentar conhecimento deficitário do conceito de frações (abaixo de 

30% de acertos). 

Os resultados obtidos nesta fase de seleção evidenciaram também que três dos alunos 

apresentaram dificuldades em resolver operações de divisão (AS, FE e TH), porém 

apresentaram resultados satisfatórios nos itens em que foram requisitados a transpor frações 

escritas na forma proporcional para a forma pictorial. Esse fato permitiu levantar duas 

hipóteses: 

1) A de que a operação de divisão poderia não ser pré-requisito para a 

aprendizagem de frações, visto que mesmo alunos que não acertaram 

qualquer dessas operações, ainda assim obtiveram quantidade de acertos 

acima de 50% nos itens de transposição das formas de representação de 

frações; esta hipótese, porém, vai contra o exposto pela literatura. 

2) A de que esses alunos poderiam ter dificuldades com a montagem do 

algoritmo das operações de divisão, porém sem apresentarem 

necessariamente dificuldades com o conceito de divisão, este pré-requisito 

para a aprendizagem de frações. Esta hipótese não vai contra o exposto pela 
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literatura e indica que a forma proposta para avaliar o pré-requisito não foi 

adequada. 

 Caminhando-se na direção da hipótese de que os participantes apresentaram 

dificuldades apenas com o algoritmo da divisão, estabeleceu-se que, para o novo momento de 

seleção, haveria a aplicação de outra estratégia de averiguação do conhecimento sobre 

divisão, caso os sujeitos apresentassem desempenho inferior ao desejado na montagem do 

algoritmo. Para tanto, estabeleceu-se que a criança seria solicitada a separar moedas em 

conjuntos estabelecidos pela experimentadora. Por exemplo, utilizando quantidade de moedas 

até dez, solicitar-se-ia à criança a separação de oito moedas em dois conjuntos com 

quantidades iguais; de nove moedas em três conjuntos com quantidades iguais, entre outras 

possibilidades. Essas atividades permitiriam averiguar, sem depender do domínio do 

algoritmo, se a criança possuía o conceito de divisão.  

 

Participantes 

A segunda seleção teve como participantes alunos, por indicação de conhecidos: dois 

deles (CL e PE), com 9 anos, freqüentam a 3ª série (4º ano de escolarização) do Ensino 

Fundamental I de duas escolas particulares da zona sul de São Paulo, enquanto outro (MA), 

com 10 anos, é da 4ª  série (5º ano de escolarização) de uma terceira escola,  também da rede 

privada, da mesma região de São Paulo. 

Ao ser entrevistado, MA logo afirmou conhecer frações, o que nos levou a realizar 

inicialmente uma verificação a respeito de tal conhecimento; para tanto, foi solicitado a MA 

que lesse oito frações desenhadas em sua forma proporcional e pictorial (quatro de cada). 

Tendo MA lido corretamente sete dentre as oito frações solicitadas, não foi selecionado para 

participar das fases seguintes da pesquisa por já possuir conhecimento avançado sobre 

frações. 
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Os dois outros, sendo PE do sexo masculino e CL do sexo feminino, afirmaram na 

entrevista não terem a disciplina de matemática como sua matéria favorita e encontrarem 

dificuldades com o conteúdo de frações. PE afirmou que a única matéria em que ficou para 

recuperação foi matemática; CL afirmou apenas que acha alguns conteúdos da disciplina de 

matemática muito difíceis e que por este motivo não é sua disciplina favorita. Após a 

entrevista (realizada individualmente), ambos foram avaliados de forma individualizada e 

jamais se encontraram durante a aplicação do procedimento. O instrumento de avaliação 

utilizado foi o mesmo já apresentado, com modificações na parte de leitura de frações. Nesta 

parte, as frações foram apresentadas em folhas avulsas, e foram escolhidas com os seguintes 

critérios: quatro frações faziam parte do ensino (duas pictoriais e duas proporcionais) e quatro 

frações faziam parte do teste de generalização (duas pictoriais e duas proporcionais). Além 

disso, foi inserido um conjunto de seis frações em forma proporcional (três do ensino e três do 

teste de generalização), as quais deveriam ser transpostas (desenhadas) para a forma pictorial 

(Anexo 4).   A seleção de CL e PE como participantes foi feita com base no resultado da 

avaliação do repertório prévio; ambos apresentaram os pré-requisitos necessários à 

aprendizagem do conceito de frações (80% de acertos, no mínimo) e dificuldades no conteúdo 

relativo a frações (30% de acertos, no máximo).  

 

Material e equipamento 

 Foi utilizado um notebook com recurso multimídia, um mouse, caixas de som ou 

fones de ouvido, folhas de papel A4, impressora, cartuchos de tinta para impressão das folhas 

de registro, além de uma versão mais recente do software MESTRE (GOYOS, ELIAS & 

RIBEIRO, 2005).  
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Procedimento 

O procedimento do presente estudo ocorreu em três fases, a seguir descritas.  

Fase 1- Avaliação do repertório prévio do participante, tanto em relação aos pré-

requisitos quanto ao nível de conhecimento sobre frações.  

Sumarizando, os participantes preencheram um questionário para se obter algumas 

informações pessoais e acadêmicas, bem como também verificar se o sujeito tinha interesse 

em participar do experimento. Ainda, foi aplicado o instrumento de avaliação do repertório 

prévio, contendo itens relativos aos pré-requisitos para o ensino de frações e ao nível de 

conhecimento sobre frações, o que foi feito em folhas de papel sulfite A4.   

Esse levantamento foi realizado individualmente, em uma sessão com a duração 

máxima de 30 minutos. 

Fase 2: Aplicação do procedimento de ensino de relações (AB e BC), teste das 

relações emergentes (BD, CB, AC, CD). Esta fase foi subdividida em etapas: 

Ensino e teste de frações: Ensino da relação AB (fração ditada/fração pictorial) e o 

ensino da relação BC (fração pictorial/fração proporcional impressa); inicialmente foram 

utilizados dois estímulos de comparação apenas, sendo eles 1 inteiro e ½. Após o ensino das 

relações AB e BC, ocorreu o teste de emergência das relações BD (fração pictorial/fração lida 

pelo aluno), CB (fração proporcional impressa/fração pictorial), AC (fração ditada/fração 

proporcional impressa) e CD (fração proporcional impressa/fração lida pelo aluno) relativas 

ao conjunto de frações anteriormente ensinadas. O procedimento se repetiu seguindo a mesma 

seqüência para todos os conjuntos de estímulos, porém, enquanto as atividades com o 

primeiro conjunto apresentavam duas alternativas de escolha, a partir do segundo conjunto de 

frações houve a incorporação de um novo estímulo de comparação fracionário, passando a 

existir três estímulos de comparação, tanto para as frações a serem ensinadas quanto testadas. 

Após o término do ensino da relação AB (relações de ensino para um dado conjunto de 
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frações), verificou-se através do relatório se o participante havia atingido a porcentagem 

mínima de 92% de acerto; caso isso não ocorresse, o aluno deveria ser submetido novamente 

ao ensino até atingir este patamar; o mesmo índice foi estabelecido para o ensino da relação 

BC. O participante somente poderia seguir para as atividades com o conjunto seguinte após 

alcançar ao menos 92% de acertos nas relações ensinadas e testadas. Caso não atingisse este 

critério, o participante deveria refazer todas as atividades mais uma vez. Cada uma das 

relações, ensinadas e testadas, foi composta por 12 itens, sendo que os denominadores 

variaram de 1 a 5, valendo destacar que, como para o ensino de frações é essencial a relação 

inteiro/partes, nos diferentes conjuntos inseriu-se entre seus elementos, o inteiro (1, 2/2 etc).   

A especificação das relações ensinadas e testadas é feita nas Tabelas 1 e 2, a seguir.  

 

Tabela 1- Número de itens por relação e por conjuntos na etapa de treino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino 

Conjunto de 
frações 

AB BC TOTAL 

1, ½ 12 12 24 

1, ½, 1/3 12 12 24 

1, 1/3, 2/4 12 12 24 

3/3, 1/3, 2/4 12 12 24 

3/3, 2/4, 3/5 12 12 24 

3/3, 3/5, 2/5 12 12 24 

4/4, 3/5, 2/5 12 12 24 

4/4, 2/5, ½ 12 12 24 

4/4, ½, 1/3 12 12 24 

TOTAL 108 108 216 
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Tabela 2- Número de itens por relação e por conjuntos na etapa de teste de emergência 
de relações. 

 

 
 

• Teste da relação CD de todas as frações ensinadas: Finalizada a Fase 2, realizou-se 

um novo teste de emergência da relação CD (leitura de frações pelo aluno), agora com todas 

as frações ensinadas. 

Fase 3: Teste de generalização com as relações CD (fração proporcional impressa/ 

fração lida pelo aluno) e CB (fração proporcional impressa/fração pictorial) com a utilização 

de conjunto de frações não ensinadas. Algumas delas apresentando denominadores já 

ensinados (entre 1 e 5) e frações com denominadores não ensinados (entre 6 e 8).  

 

 

 

Teste de emergência de relações 

Conjunto de 
frações 

BD CB AC CD TOTAL 

1, ½ 12 12 12 12 48 

1, ½, 1/3 12 12 12 12 48 

1, 1/3, 2/4 12 12 12 12 48 

3/3, 1/3, 2/4 12 12 12 12 48 

3/3, 2/4, 3/5 12 12 12 12 48 

3/3, 3/5, 2/5 12 12 12 12 48 

4/4, 3/5, 2/5 12 12 12 12 48 

4/4, 2/5, ½ 12 12 12 12 48 

4/4, ½, 1/3 12 12 12 12 48 

TOTAL 108 108 108 108 432 
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Tabela 3 - Número de itens por relação e por conjunto de frações na etapa de 
teste de generalização. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizando, apresentam-se, a seguir, as frações ditadas e as pictoriais utilizadas no 

treino, nos testes de emergência de relações e de generalização.  

· Frações ditadas = {/um inteiro/,/um meio/, /um terço/, /dois terços/, /três terços/, 

/um quarto/, /dois quartos/, /três quartos/, /quatro quartos/,/um quinto/, /dois quintos/, /três 

quintos/, /quatro quintos/, /cinco quintos/}.      

· Pictoriais = 

 

Teste de generalização 

Conjunto de 
frações 

CD CB TOTAL 

2/2, 2/3, ¼ 12 12 24 

¾, 1/5, 4/5 12 12 24 

5/5, 3/6, 5/6 12 12 24 

4/7, 7/7, 1/8 12 12 24 

4/8, 6/8, 3/6 12 12 24 

TOTAL 60 60 120 
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As fases do estudo estão sinteticamente representadas, a seguir: 

Quadro 1 - Síntese da Fase 1 do estudo. 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 
� Questionário a ser preenchido com informações pessoais e acadêmicas; 
� Avaliação do repertório prévio do participante no que se refere aos pré-requisitos 

necessários para a aprendizagem de frações, constituído de identificação de numerais (1 a 9) e suas 
respectivas quantidades representativas; operações de multiplicação (numerais de 1 a 9); operações de 
divisão (numerais de 1 a 9) e, caso não haja domínio do algoritmo, de atividades de separação de 
moedas em grupos iguais; medidas (espaço) e relação de hierarquia entre numerais; ordenação de 
numerais (1 a 9) em ordem crescente. Critério de 80% de acertos, no mínimo, para passagem ao passo 
seguinte. 

� Avaliação do repertório prévio do participante no que se refere a frações, constituído 
de leitura de frações pictoriais e frações proporcionais impressas (Anexo 4), seguido da transposição 
de frações proporcionais impressas para frações pictoriais. Critério de porcentagem máxima de 
acertos igual a 30%. 
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Quadro 2 - Síntese da Fase 2 do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 Aplicação do procedimento de ensino de frações proporcionais: através do ensino de 
relações (AB e BC) e teste das relações emergentes (BD, CB, AC, CD) , utilizando-se  as seguintes 
frações: 1, ½, 1/3, 3/3, 2/4, 4/4, 2/5 e 3/5 . 

Os conjuntos foram dispostos da seguinte forma: 
Conj. 1 – 1, ½; 
Conj. 2 – 1, ½, 1/3; 
Conj. 3 – 1, 1/3, 2/4; 
Conj. 4 – 3/3, 1/3, 2/4; 
Conj. 5 – 3/3, 2/4, 3/5; 
Conj. 6 – 3/3, 3/5, 2/5; 
Conj. 7 – 4/4, 3/5, 2/5; 
Conj. 8 – 4/4, 2/5, ½; 
Conj. 9 – 4/4, ½, 1/3. 
Esta fase seguiu a seqüência descrita a seguir: 
- Ensino AB (fração ditada/fração pictorial) 
� O primeiro conjunto continha apenas dois estímulos de comparação, sendo um deles 

a representação do inteiro. A partir do segundo conjunto foram três os estímulos de comparação, 
dentre os quais a representação do inteiro foi mantida, havendo a substituição intercalada dos 
estímulos fracionários por novas frações. 

� 12 itens para cada conjunto de frações ensinadas. 
� Com conseqüênciação. 
� Critério de 92% de acertos para passagem para a relação BC.  
- Ensino BC (fração pictorial/fração proporcional impressa) 
� 12 itens para cada relação ensinada, perfazendo 24 itens para cada conjunto de 

frações ensinadas (relações AB e BC); 
� Com conseqüênciação; 
� Critério de 92% de acertos para passagem para o Teste de Emergência de relações.  
- Teste de emergência de relações BD, CB, AC e CD 
� 12 itens para cada relação perfazendo 48 itens de avaliação para cada conjunto de 

frações; 
� Sem conseqüênciação; 
� Critério de 92% de acertos para passagem para conjunto seguinte de frações a serem 

ensinadas.  
A seqüência prosseguiu até que todos os conjuntos fossem ensinados e testados, como 

mostra o diagrama abaixo: 
 

 
Figura 12 - Diagrama da seqüência de ensino/teste de emergência de relações com os 

conjuntos de frações. 
 
-Teste da relação CD (leitura das frações ensinadas) 
Após finalizar o ensino e teste realizados com os nove conjuntos de frações, houve o teste da 

relação CD para todas as frações ensinadas. 
� 4 itens para cada fração ensinada perfazendo 32 itens totais; 
� Sem conseqüênciação. 
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Quadro 3 - Síntese da Fase 3 do estudo. 

 
 

O procedimento foi aplicado, durante o período de férias escolares, na residência de 

um dos participantes (CL) e da pesquisadora (para PE), que era sua vizinha. Para ambos os 

participantes, o procedimento foi realizado na sala, sobre uma mesa, estando o ambiente 

iluminado e tranqüilo, apenas com a presença da experimentadora e do participante naquele 

cômodo. CL estava em casa na companhia de apenas um dos progenitores (mãe), que foi 

instruída a manter-se afastada do local enquanto durasse a atividade; já PE teve por rotina o 

estabelecimento de horários individuais, os quais foram previamente agendados com a 

pesquisadora, de modo que neste momento ele se dirigia à sua casa onde realizava as 

atividades. 

Para o procedimento de ensino, não foi possível a utilização do software MESTRE® 

(versão 1.0), pois o conteúdo inserido provocava interferências no andamento do programa. 

Assim, foi utilizada a nova versão do software (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005), o que 

foi possível graças à disponibilização do mesmo pelo seu autor. 

As atividades eram instaladas previamente no computador (Anexo 5); o participante 

realizava os itens componentes de cada relação, na seqüência estabelecida pela pesquisadora. 

Cada tentativa era conseqüenciada, de acordo com a correção ou incorreção da resposta.  

Como já indicado, o Mestre® libera automaticamente a conseqüência correspondente 

à resposta do aluno; a versão utilizada, de 2005, também tem este dispositivo. No entanto, 

Fase 3 - Teste de generalização (CD e CB) 

� 12 itens para cada conjunto de relações testadas, perfazendo um total de 24 itens por 
conjuntos de frações; 

� Utilização de frações inéditas com denominadores apresentados ou não; 

� Conjunto das frações com denominadores já ensinados: 2/2, 2/3, ¼, ¾, 1/5, 4/5 e 5/5; 

� Conjunto das frações com denominadores não ensinados: 3/6, 5/6, 4/7, 7/7, 1/8, 4/8, 6/8. 
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verificou-se que o programa apresentava travamento no momento da conseqüênciação das 

atividades, o que levou à necessidade de sua emissão pela pesquisadora, que durante a fase de 

ensino, emitiu a palavra “Parabéns!”, em caso de acerto por parte do participante, e a 

expressão “Que pena!”, em caso de erro. Assim, a conseqüência para cada tentativa do 

participante foi oral, dada pela pesquisadora, e não automaticamente gerada pelo software. 

Além disso, a pesquisadora considerou que deveria oferecer um brinde pela presença nas 

sessões, independente do resultado apresentado pelo participante; assim, ofereceu um 

chocolate, após cada sessão, qualquer que fosse o resultado em termos de aprendizagem. No 

caso de CL, após a primeira sessão, em vez do chocolate, deu-lhe o valor correspondente em 

dinheiro (RS 2,00). 

O procedimento, tal como descrito incluindo as conseqüências, ocorreu mediante 

autorização dos pais ou responsáveis (Anexo 1).  Quanto ao tempo utilizado para sua 

realização, a avaliação do repertório prévio de cada participante (Fase 1), incluindo-se o 

questionário de informações acadêmicas, ocorreu em uma única sessão de até 30 minutos; o 

Teste da relação CD também ocorreu em uma única sessão de até 15 minutos; o Teste de 

Generalização também ocorreu em uma sessão, com até 20 minutos de duração apenas o 

Ensino de relações e Teste das emergentes (Fase 2) foram realizados em nove sessões, para 

cada um dos participantes, tendo cada uma delas em torno de 20 minutos, perfazendo um total 

aproximado de  três horas. 
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RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos são apresentados a seguir obedecendo à ordem de 

desenvolvimento do presente estudo. Inicialmente, são expostos os dados sobre o repertório 

prévio – tanto dos pré-requisitos quanto referente às frações - dos participantes; o desempenho 

obtido nas relações ensinadas, no teste de emergência de relações feito a cada sessão e, ainda, 

no teste de leitura de todas as frações ensinadas, e; finalmente, sobre o desempenho na fase de 

generalização. 

 

Desempenho dos participantes na avaliação do repertório prévio.  

Segue-se abaixo o desempenho de ambos os participantes na avaliação do repertório 

prévio, que foi realizada de forma escrita, valendo ressaltar que não necessitaram de 

explicações extras e nem leitura, por parte da experimentadora. 

A Figura 13 mostra o desempenho dos participantes no reconhecimento de 

quantidades e suas respectivas representações. A atividade constitui-se de cinco numerais com 

quantidades entre 1 e 9 e sua respectiva representação pictorial (bolinhas); cada participante 

deveria colocar no parênteses ao lado da representação pictorial a letra correspondente à 

representação numérica da quantidade em questão.  
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Figura 13 - Número de acertos no reconhecimento de quantidades (Fase 1-seleção). 

 

 Como mostra a Figura 13, tanto PE quanto CL demonstraram completo domínio no 

reconhecimento de representação de quantidades. 

A Figura 14 mostra o desempenho dos participantes na realização de duas operações 

matemáticas básicas (multiplicação e divisão). A atividade foi composta de três operações de 

divisão e três operações de multiplicação, com numerais de 1 a 9. 
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Figura 14 - Número de acertos dos participantes nas operações de divisão e multiplicação. 
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A Figura 14 mostra o desempenho dos participantes nas operações de divisão e 

multiplicação, indicando apenas um erro da participante CL na operação de multiplicação; ambos 

utilizaram a estratégia de “montar algoritmos” para a resolução das operações10.  

 A Figura 15 mostra o desempenho dos participantes na avaliação sobre hierarquia de 

medidas; para essa verificação, utilizaram-se dois conjuntos com três setas, solicitando-se ao 

participante que assinalasse aquela que fosse a maior. 
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Figura 15 - Número de acertos na hierarquia entre medidas (medidas maiores ou menores). 
 

 A Figura 15 mostra acerto de 100% para ambos os participantes no que tange ao 

reconhecimento de hierarquias de medidas. 

 A Figura 16 indica o desempenho dos participantes na atividade que avaliou o 

reconhecimento de hierarquia entre numerais; para tanto, foi solicitado aos participantes que 

completassem três seqüências de números (numerais entre 1 e 9) com seu respectivo 

antecessor e sucessor, perfazendo três seqüências com três números cada. 

 

                                                 
10 Planejou-se aplicar, caso houvesse erros no uso algoritmo da operação, a utilização de moedas para 

avaliação do conhecimento sobre multiplicação divisão, o que não foi necessário, pois os participantes demonstraram 
dominar os algoritmos.  
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Figura 16 - Número de acertos no reconhecimento da hierarquia entre numerais (antecessor e sucessor). 
 

 A Figura 16 mostra um desempenho excelente (100% de acertos) dos participantes PE 

e CL no reconhecimento de hierarquia de numerais (maior e menor). 

 A Figura 17 mostra o desempenho dos participantes na atividade de ordenar numerais 

de 1 a 9 em ordem crescente (do menor para o maior). 
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Figura 17 - Número de acertos na ordenação de numerais de 1 a 9, em ordem crescente. 
 
 O desempenho de PE e CL, ilustrado na Figura 17, comprova domínio da ordenação 

numérica, pois ambos os participantes conseguiram organizar os nove numerais em sua 

posição correta, formando uma seqüência numérica de nove elementos ordenada de forma 

crescente. 
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 Após a constatação de que tanto PE quanto CL possuíam os pré-requisitos necessários 

à continuidade do processo avaliativo do repertório, ambos foram submetidos à etapa de 

verificação do conhecimento sobre frações. Durante a entrevista inicial, CL afirmou nunca 

haver estudado frações em sala de aula; disse apenas que havia tomado conhecimento mínimo 

sobre o conteúdo através de programas educativos de TV e jogos de computador. Já PE 

afirmou haver tido contato com o conceito de frações na escola, mas que não havia 

conseguido assimilar corretamente seu significado, fato que ficou comprovado em seu 

desempenho na leitura e representação de frações. 

A etapa de reconhecimento de frações sofreu algumas alterações após a primeira 

seleção de candidatos, como já descrito; para esta nova seleção, constitui-se de dois 

momentos: primeiro, os participantes foram solicitados a ler quatro frações em sua forma 

proporcional (duas frações que fariam parte do processo de ensino e duas da etapa de 

generalização) e quatro frações em sua forma pictorial (duas frações que fariam parte do 

processo de ensino e duas da etapa de generalização) e, em um segundo momento, foram 

solicitados a desenhar a fração equivalente a seis frações proporcionais impressas em uma 

folha de papel sulfite (três dessas frações fariam parte do ensino e três delas da 

generalização). (Anexo 4) 

 Nesta etapa, o desempenho dos participantes manteve-se abaixo da média pré-

estabelecida (30% de acerto), como mostra as figuras a seguir. 
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Figura 18 - Número de acertos na tarefa de leitura de frações sob a forma de escrita proporcional. 
 
 
 Nota-se, na Figura 18, que tanto PE quanto CL responderam corretamente apenas uma 

das frações apresentadas. No caso de PE, a leitura correta aconteceu na fração ½; PE alegou 

que esse tipo de fração é muito vista no dia-a-dia e que por esse motivo sabia responder. CL 

leu corretamente a fração ¼, alegando que já havia ouvido sobre essa fração em um programa 

de TV, que havia ensinado que não se pode ler o denominador como “quatro” mas sim 

“quarto”, e que por esse motivo sabia responder corretamente. 

 A Figura 19 apresenta o desempenho dos participantes na leitura de frações na forma 

pictorial. 
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Figura 19 - Número de acertos na tarefa de leitura de frações sob a forma pictorial. 
 
 

Como pode ser observado na Figura 19, apenas PE acertou uma dentre as quatro 

frações apresentadas em sua forma pictorial – no caso a fração 3/6. Como já visto, PE sabia a 

representação em forma de proporção da fração ½; fato interessante ocorreu ao ser solicitado 

que lesse a representação pictorial da fração 3/6: PE leu esta fração como sendo “um meio”, 

após colocar sua mão sobre a folha apresentada de tal modo que evidenciou que a parte 

pintada se referia à metade da circunferência.  

 CL leu a fração 3/6 em forma pictorial como sendo “três terços”; também leu a fração 

1/5 em forma pictorial como “um quarto”, deixando evidente o fato de estar respondendo à 

parte colorida e não à relação parte/todo. 

 Na Figura 20 é apresentado o desempenho dos participantes na tarefa de transposição 

da fração em forma proporcional para a pictorial. 
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Figura 20 - Número de acertos na transposição de frações escritas na forma proporcional para a sua 
representação pictorial. 
  

 Nota-se que nenhum dos participantes conseguiu representar de forma correta 

qualquer uma das frações proporcionais impressas na folha. Ao ser solicitado que desenhasse 

as frações que estavam escritas na forma proporcional em uma folha, PE pretensamente 

representou as frações ½, 3/6 e 2/2, sem nem ao menos tentar representar as demais; todavia, 

sua representação foi a mesma para as três frações, ou seja, todos as representações pictoriais 

feitas por ele possuíam formato circular, eram divididas ao meio e sem nenhuma das partes 

pintadas; como sua representação da parte total da fração ½ estava correta, considerou-se 

meio acerto para essa fração. Como anteriormente dito pelo próprio PE, e confirmado por seu 

desempenho, ele demonstra certo conhecimento em relação à fração ½, mas ainda encontra 

algumas dificuldades para interpretá-la e representá-la corretamente.  

 No caso de CL, a representação do numerador das frações ocorreu corretamente, 

todavia a relação parte/todo não foi obedecida e nem apresentou qualquer coerência nas 

representações pictoriais feitas. Alguns exemplos dessa incoerência: na representação da 

fração ½, CL desenhou um retângulo dividido em quatro partes, dentre as quais uma foi 

pintada; na representação da fração 2/5, CL desenhou um retângulo subdividido em oito 

partes, dentre as quais duas delas foram pintadas. Essa atividade deixou evidente que ambos 
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os participantes ainda não possuem conhecimento adequado da fração como uma relação 

parte/todo, apresentando desempenho que correspondeu ao critério estabelecido para fazerem 

parte das etapas seguintes do presente projeto. 

 

Desempenho dos participantes durante o ensino e teste de emergência de relações  

Retomando o procedimento proposto, foram ensinadas duas relações AB (fração 

ditada/fração pictorial) e BC (fração pictorial/ fração proporcional impressa). Foram 

realizados testes para verificar: 1) A emergência de relações simétricas. No caso da relação 

AB, a simétrica BA (fração pictorial – fração ditada) não é mensurada, mas é mensurada a 

relação BD (fração pictorial – fração lida pelo participante), pois quem emite o som é o 

participante, e, neste caso, em havendo a nomeação pelo participante admite-se que as classes 

de estímulos exercem função similar. Já no caso da relação BC (fração pictorial – fração 

proporcional impressa), mensura-se a relação inversa CB.  

2) A emergência de relações transitivas. No caso, ensinadas as relações AB e BC, 

testa-se a emergência das relações transitivas AC (fração ditada – fração proporcional 

impressa) e CD (fração proporcional impressa – fração lida pelo participante). 

 A Figura 21 apresenta o desempenho de PE e CL em relação ao 1º conjunto de estímulos 

utilizado para o ensino de frações, no caso um inteiro (1) e a fração ½.  
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Figura 21 - Número de acertos nas relações de ensino AB e BC e nos testes de emergência das relações BD, CB, 
AC e CD. 
  
 Pode-se notar que tanto PE quanto CL não apresentaram dificuldades na realização 

desta primeira atividade, atingindo ambos um índice de 100 % de acertos na realização das 

nove tarefas de ensino. O tempo gasto nas atividades, por relação, foi em torno de dois 

minutos para cada um dos participantes, observando-se correção tanto por parte de PE quanto 

de CL nas respostas dadas, mesmo na fase de testes na qual não havia conseqüênciação para 

as respostas oferecidas. 

 A Figura 22 oferece uma visualização do desempenho dos participantes nas relações 

ensinadas e testadas para o 2º conjunto de estímulos (1, ½ e 1/3) utilizado para o ensino de 

frações. 
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Figura 22 - Número de acertos nas relações de ensino AB e BC e nos testes de emergência das relações BD, CB, 
AC e CD. 
 
 Em relação ao 2º conjunto de estímulos, nota-se desempenho semelhante ao ocorrido 

frente ao 1º conjunto de frações - os participantes obtiveram índice de acertos de 100% em 

todas as relações ensinas e testadas, com tempo de execução próximo a dois minutos para a 

realização dos itens que compunham cada relação, não demonstrando qualquer dúvida ou 

relutância durante a realização das atividades propostas. Vale destacar que a participante CL 

logo no primeiro item da relação AB emitiu a frase “não pode ser esse nem esse”, deixando 

explícito que havia notado que deveria escolher sua resposta a partir da exclusão daquilo que 

já havia aprendido anteriormente. 

 As Figuras 23 e 24, a seguir, apresentam o desempenho dos participantes nas relações 

ensinadas e testadas com os conjuntos de estímulos 3  (1, 1/3 e 2/ 4) e  4 (3/3, 1/3 e 2/4). 
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Figura 23 - Número de acertos nas relações de ensino AB e BC e nos testes de emergência das relações BD, CB, 
AC e CD. 
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Figura 24 - Número de acertos nas relações de ensino AB e BC e nos testes de emergência das relações BD, CB, 
AC e CD.  do conjunto 4 contendo as frações 3/3, 1/3 e 2/4. 
 
 Ao observar as Figuras 23 e 24, pode-se verificar que o desempenho dos participantes 

continuou excelente, pois houve 100% de acertos da parte de cada deles em todas as relações 

ensinadas e testadas. 

 Vale destacar que, neste momento do procedimento, na representação do inteiro, que 

anteriormente fazia-se pelo numeral 1 e a figura totalmente preenchida, passou-se a utilizar a 

fração 3/3 bem como a sua representação pictorial. A reação de CL, já na primeira tentativa 

deste conjunto, demonstrou sua compreensão acerca do conceito inteiro, pois ao realizar o 



 82

pareamento entre a fração 3/3 ditada e sua representação pictorial (relação AB) CL exclama 

“igual ao inteiro”. 

 A Figura 25 mostra o desempenho dos participantes nas relações de ensino e teste com 

o 5º conjunto de estímulos (3/3, 2/4 e 3/5). 
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Figura 25 - Número de acertos nas relações de ensino AB e BC e nos testes de emergência das relações BD, CB, 
AC e CD.  
 
 O apresentado na Figura 25 mostra a permanência do desempenho em nível máximo 

de 100% de acertos, evidenciando até a presente atividade total ausência de dificuldades por 

parte de ambos os participantes. O tempo gasto para a realização das atividades de ensino, 

para cada relação proposta, ainda se mantém próxima aos dois minutos, assim como ocorreu 

anteriormente na realização das atividades dos conjuntos 1 a  4. 

 A Figura 26 apresenta o desempenho dos participantes nas relações ensinadas e 

testadas com o 6º conjunto de estímulos (3/3, 3/5 e 2/5) utilizado no ensino de frações. 



 83

 
Figura 26 - Número de acertos nas relações de ensino AB e BC e nos testes de emergência das relações BD, CB, 
AC e CD.  
 
 Este conjunto de estímulos destacou-se dos anteriores devido à apresentação de erro 

por parte de ambos os participantes, diferentemente do que acontecia até então. Nota-se que 

PE apresentou 3 erros na relação CB (fração proporcional impressa – fração pictorial), 

atingindo 75% de acertos, o que resultou na repetição da bateria de 12 itens da relação CB, 

que trouxe como resultado, um nível de acertos de 100% ao final dessa nova aplicação. 

Nota-se, ainda, que houve ocorrência de um único erro no desempenho de CL nas 

relações AB e BC, nas quais obteve índice de 92% de acerto. Destaque-se o fato de que a 

participante, ao primeiro equívoco em ambas as relações (AB e BC), verbalizou ter errado, 

não cometendo erros posteriores no bloco de itens propostos. CL não repetiu nenhuma das 

baterias de itens por relação, pois se manteve dentro da margem de erros tolerada e pré-

estabelecida.  

 Verificou-se que os erros ocorreram em relação às frações 2/5 e 3/5. Pode-se supor a 

interferência negativa das características perceptuais dos estímulos em sua forma pictorial; 

explicando melhor, a dificuldade pode ter ocorrido, pois ambas as frações apresentavam cinco 

partes totais, sendo que 2/5 possuía duas partes cinzas e três partes brancas enquanto 3/5 

apresentava exatamente o contrário, três partes coloridas em cinza e duas partes em branco. 
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Neste caso, tanto duas partes brancas, quanto duas cinzas poderiam representar 2/5, o que 

deve ter confundido os participantes.  

 No caso de CL, os erros foram cometidos durante a fase de ensino (relações AB e 

BC), momento em que, a cada tentativa, recebia o feedback  pré-estabelecido; ao receber o 

feedback “Que pena!”, indicativo de que havia cometido erros em dois itens, CL superou seu 

equívoco em relação às frações 2/5 e 3/5, percebendo que a cor cinza representava as partes 

do todo, tanto que não cometeu mais erros.  

 Já no caso de PE, este não cometeu nenhum erro na fase de ensino, vindo a cometê-los 

somente no teste de emergência da relação CB; ora, em não recebendo nenhum feedback, 

oscilou em suas respostas. Após verificar a repetição consecutiva do erro e ouvir a frase “acho 

que errei tudo”, a pesquisadora concluiu que seria necessário dar alguma instrução a PE em 

relação à parte colorida e disse “preste atenção à parte colorida da figura, você deve guiar-se 

por ela e não pela parte branca”. Após tal orientação, PE foi submetido novamente aos itens 

da relação CB (a repetição de apenas uma relação, em vez do ensino completo, foi uma 

decisão tomada devido à constatação de que a dificuldade teria sido em decorrência da 

semelhança entre as frações), conseguindo realizar todas as atividades sem qualquer 

dificuldade. PE passou a contar sobre a tela do microcomputador a parte cinza da figura e não 

mais a parte em branco para definir qual se referia ao numerador da fração, apresentando um 

índice de 100% de acertos. 

 Apesar da maior dificuldade dos participantes haver se concentrado nesse grupo de 

itens, o tempo para a resolução sofreu uma queda, sendo em sua maioria inferior a dois 

minutos.  

A Figura 27 apresenta o rendimento de PE e CL nas relações ensinadas e testadas nas 

frações constituintes do conjunto 7 (4/4; 2/5 e 3/5). 
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Figura 27 - Número de acertos nas relações de ensino AB e BC e nos testes de emergência das relações BD, CB, 
AC e CD. 
 
 A Figura 27 mostra a presença de um único erro para ambos os participantes; verifica-

se, pois, que a dificuldade já foi reduzida em relação à diferenciação das frações 2/5 e 3/5. 

 PE comete seu primeiro erro na relação AB, oferecendo como resposta o pictorial 2/5 

ao invés de 3/5, mesmo erro cometido no conjunto de itens anterior (Conjunto 6). Ao ouvir da 

experimentadora a expressão “Que pena!”, nos itens seguintes PE passa a, com a utilização do 

mouse sobre a figura, contar quantas são as partes coloridas em cinza, passando a não cometer 

nenhum outro erro após este procedimento. 

 O primeiro erro de CL ocorreu na relação BC, na qual novamente ela inverte a 

resposta que deveria ser 2/5 substituindo-a pela resposta incorreta 3/5, repetindo logo em 

seguida “Ai! Errei”, demonstrando que cometera o mesmo equívoco apresentado no grupo de 

itens anteriores (Conjunto 6). Após esse erro CL volta a cometer outro erro somente na 

relação AC, na qual novamente oferece a resposta 3/5 ao invés de 2/5, que seria a resposta 

correta.  

 Nenhum dos participantes necessitou refazer o treino, visto que o desempenho 

manteve-se dentro do índice de 92% de acertos, permitindo-se ao participante um erro por 

relação. 
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 A Figura 28 apresenta o desempenho dos participantes nas relações de ensino e teste 

com o conjunto 8 de estímulos (4/4; 2/5 e ½). 
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Figura 28 - Número de acertos nas relações de ensino AB e BC e nos testes de emergência das relações BD, CB, 
AC e CD. 
 

 Nota-se, na Figura 28, que a ocorrência de erros deu-se apenas para PE nas relações 

BC e CB. Tendo em vista que atingiu 92% de acertos, não foi necessária a repetição do treino. 

Os erros cometidos por PE no conjunto 8 de frações, envolveram inversões em relação às 

frações 2/5 e ½ e também em relação à fração 4/4 e 2/5; não foi possível identificar quais 

fatores podem ter controlado a resposta de PE para que ocorressem esses tipos de erros, visto 

serem as representações pictoriais de tais frações bastante distintas. 

 A Figura 29 apresenta o desempenho dos participantes nas relações ensinadas e 

testadas com a utilização do conjunto 9 de estímulos (4/4; ½ e 1/3). 
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Figura 29 - Número de acertos nas relações de ensino AB e BC e nos testes de emergência das relações BD, CB, 
AC e CD.   
 

 Nota- se, na Figura 29, que não houve ocorrência de erros por parte de ambos os 

participantes em todas as relações ensinadas e testadas. 

 Durante as fases de ensino e teste de emergência, verificou-se manutenção do período 

de tempo gasto na resolução dos itens, nas diferentes relações, o qual se manteve em torno de 

2 minutos por relação. 

Após a conclusão das etapas de ensino e teste de emergência de relações, realizou-se 

um teste, mensurando apenas a relação CD, que se constituiu da leitura de todas as 12 frações 

ensinadas sob a forma de fração proporcional. Foram apresentadas 32 tentativas, pois dessa 

forma cada fração ensinada foi intercalada com as demais, sendo cada uma delas lida quatro 

vezes por participante. 

 A Figura 30 apresenta o desempenho dos participantes na leitura (relação CD) de 

todas as frações, após o término do processo de ensino e antes do teste de generalização.  
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Figura 30 - Número de acertos no teste da relação CD das frações ensinadas. 
 

 De acordo com a Figura 30, nota-se que não ocorreu qualquer erro por parte de ambos 

os participantes na leitura das frações ensinadas. Desta forma, evidencia-se que os 

participantes aprenderam a ler as frações ensinadas. 

 

Desempenho dos participantes no teste de generalização 

 Após o teste de leitura das frações ensinadas, deu-se início à avaliação da possível 

generalização da leitura de frações. Para tanto, foi solicitado aos participantes que lessem 

frações sob a forma proporcional (relação CD) e realizassem pareamentos entre a frações 

proporcionais e pictóricas (relação CB). Foram utilizados conjuntos de estímulos compostos 

por frações distintas daquelas que haviam sido ensinadas. Cuidou-se para que algumas das 

frações apresentassem denominadores já ensinados (2/2, 2/3, ¼, ¾, 1/5, 4/5 e 5/5), em 

contrapartida de outras frações que apresentaram denominadores não ensinados (3/6, 5/6, 4/7, 

7/7, 1/8, 4/8, 6/8); 

 A Figura 31 apresenta o desempenho dos participantes nos itens por relação com o 

conjunto 1 de frações (2/2, 2/3 e ¼ ) inéditas. 
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Figura 31 - Número de acertos nos testes de generalização das relações CD e CB. 
 

 Como se pode observar na Figura 31, nenhum dos dois participantes cometeu erros no 

decorrer da atividade. Inicialmente, porém, tanto PE quanto CL focaram por tempo maior a 

fração apresentada; a demora, além da usual, ocorreu na relação CD, que solicitava ao 

participante a leitura de frações não treinadas. Tal demora permite supor que a apresentação 

de frações inéditas causou surpresa a ambos os participantes, o que não os impediu de 

responder corretamente.  

Na relação CB, apresentada logo após a CD, verificou-se uma reação quase que 

imediata dos participantes, ao se depararem com algumas frações representativas do inteiro, 

como a fração 2/2. Notou-se que ambos os participantes clicaram a representação pictorial do 

inteiro sem hesitar, ou mesmo contar qualquer quantidade de partes, o que aponta para uma 

aprendizagem satisfatória do conceito de inteiro. 

 As Figuras 32 e 33 apresentam, respectivamente, o desempenho de PE e CL nos 
conjuntos 2 (¾, 1/5 e 4/5) e 3 (5/5, 3/6 e 5/6) de frações inéditas.    
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Figura 32 - Número de acertos nos testes de generalização das relações CD e CB. 
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Figura 33 - Número de acertos nos testes de generalização das relações CD e CB. 
 
  
 Novamente, repete-se o desempenho excelente dos participantes na etapa de 

generalização das frações, nestes dois conjuntos de estímulos, pois apresentaram o índice 

máximo de 100% de acertos. Verifica-se que, a despeito de as frações serem inéditas, estas 

não apresentaram dificuldade para os participantes.  

 As Figuras 34 e 35 apresentam, respectivamente, o desempenho dos participantes nos 

conjuntos 4 (4/7, 7/7 e 1/8) e 5 (4/8, 6/8 e 3/6) de frações inéditas. 
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Figura 34 - Número de acertos nos testes de generalização das relações CD e CB.  
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Figura 35 - Número de acertos nos testes de generalização das relações CD e CB. 
 
 

Ao observar as Figuras 34 e 35, evidencia-se a consistência do desempenho de ambos 

os participantes, que mantêm 100% de acertos nas relações CD e CB. Tanto CL quanto PE 

apresentaram leitura das frações proporcionais inéditas, bem como demonstraram saber o que 

significam, ao parearem corretamente as representações numéricas às representações 

pictoriais correspondentes. O desempenho de 100% de acerto de CL e PE, tanto para frações 

inéditas com denominadores ensinados quanto para frações contendo denominadores não 

ensinados, evidencia claramente que houve generalização do aprendido.  



 92

Algumas informações, obtidas junto a familiares dos participantes, merecem ser 

comentadas. Uma delas, porque mostra que o conteúdo de frações passou a ser usado em 

situações do cotidiano; outra porque mostra mudança na relação afetiva do participante com a 

matemática. A mãe de CL citou um exemplo de como a garota havia assimilado o 

conhecimento adquirido e o havia colocado em prática em situações do dia-a-dia; relatou a 

mãe que, em dada circunstância, ao oferecer a CL metade de uma laranja, CL afirmou que não 

gostaria de receber metade, mas sim um terço, pois não estava com muita fome. A avó de PE 

afirmou que o participante realizou comentários a respeito das atividades em casa, dizendo 

que passou a gostar mais de matemática após aprender sobre frações no computador. 

Em suma, nota-se a eficiência do procedimento utilizado no estudo para a formação do 

conceito de frações; os dados evidenciam que inicialmente os participantes não atuavam em 

função da noção inteiro/partes, porém as falas e desempenhos de PE e CL, no decorrer do 

procedimento de ensino e especialmente na fase de generalização, permitiram mostrar que 

houve aquisição de tal conhecimento. Pode-se notar também que a organização do conjunto 

de frações (especialmente nos conjuntos 6 e 7) trouxe algum prejuízo ao desempenho dos 

participantes, sendo portanto necessária uma revisão destes itens buscando uma melhor 

adequação para evitar erros nas aplicações futuras. 
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DISCUSSÃO 

  

O SARESP 2007 revelou que 44% dos alunos, no mínimo, da rede estadual de ensino 

de São Paulo apresentam nível de ensino abaixo do básico esperado para a disciplina de 

matemática, resultado este que não se distancia das avaliações realizadas nos anos anteriores e 

nem daquelas realizadas em nível nacional. No que tange o currículo matemático, conforme o 

SAEB (2001) e pelo SARESP (1998) os conceitos de números racionais/fracionários são 

conteúdos dos mais deficitários. Assim, situação alarmante da educação brasileira revela a 

urgente necessidade de se buscar alternativas que permitam uma potencialização da 

aprendizagem de conceitos matemáticos bem como uma reestruturação nas metodologias 

utilizadas que viabilizem uma aprendizagem mais eficaz.  

O presente trabalho, apoiando-se no paradigma da equivalência de estímulos, visou 

elaborar e avaliar o efeito de uma proposta de ensino de frações tendo por recurso o software 

educacional MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005). Para tanto, aplicou-se uma 

programação de ensino de relações entre diferentes modalidades de estímulos - frações 

escritas em sua forma proporcional, frações representadas em forma pictorial e frações 

ditadas, verificando se houve a emergência de novas relações entre estes estímulos, além de 

verificar se houve generalização do desempenho dos participantes na leitura de frações novas.    

Como já salientado, optou-se por selecionar os participantes a partir da avaliação do 

repertório prévio: eles deveriam apresentar conhecimentos satisfatórios na identificação de 

numerais e suas respectivas quantidades representativas, em operações de multiplicação e 

divisão com números de baixa complexidade (algarismos de 1 a 9), em medidas e de 

hierarquias (números de menor e maior valor representativo), sem contudo possuírem 

conhecimentos sobre frações. A aplicação do instrumento de avaliação do repertório a seis 

alunos de 5ª série permitiu: - identificar que tinham conhecimento de frações; - alterar o 
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instrumento de avaliação. Os resultados obtidos no processo de seleção dos participantes 

levaram à necessidade de exclusão de seis alunos de 5ª série (6º ano de escolarização) bem 

como de um aluno de 4ª série (5º ano de escolarização); a exclusão deu-se pelo fato de 

apresentarem conhecimentos acima do índice pré-estabelecido para frações.  

Quanto ao instrumento de avaliação, a partir dos resultados da primeira aplicação para 

a seleção de participantes, foram realizadas algumas poucas alterações; a 2º versão da 

avaliação do repertório prévio, diferentemente da anterior, passou a conter o reconhecimento 

de frações proporcionais com denominadores que faziam parte do ensino bem como com 

denominadores inéditos. Além disso, permitiu sugerir que, em relação à multiplicação e à 

divisão, não é o domínio dos algoritmos de tais operações que devem ser considerados pré-

requisitos, mas sim a demonstração de que os alunos conhecem seu significado.  

A aplicação do instrumento de avaliação do repertório prévio (2ª versão) a dois alunos 

de 3ª série (4º ano de escolarização) permitiu selecioná-los para participar da programação do 

ensino de frações, uma vez que apresentaram desempenho de acordo com os critérios 

estabelecidos: desempenho superior a 80% nos pré-requisitos necessários à aprendizagem de 

frações bem como desempenho deficitário (abaixo de 30%) no conhecimento de frações. 

Ambos apresentaram baixos índices de acerto para a leitura de frações tanto em sua forma 

pictorial quanto proporcional, como também para transposição de frações proporcionais para 

forma pictorial. Certificou-se, portanto, de que os participantes do experimento não 

possuíssem conhecimento anterior tanto da escrita proporcional quanto da representação 

pictorial de frações.  

O instrumento utilizado para a verificação da presença de pré-requisitos para a 

aprendizagem de frações, bem como do nível de conhecimento sobre frações, cumpriu a 

função proposta, todavia sugere-se que para futuros estudos as atividades sejam apresentadas, 

utilizando-se o próprio software MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005), a fim de 
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que as condições de avaliação do desempenho dos participantes, antes e durante o ensino, 

sejam similares. 

Os resultados obtidos demonstraram que o treino foi eficaz para estabelecer 

discriminações condicionais entre as frações ditadas (classe de estímulos A), frações pictoriais 

(classe de estímulos B) e frações escritas em sua forma proporcional (classe de estímulos C). 

Nas condições de treino, ambos os participantes do estudo alcançaram o critério mínimo de 

92% de acertos, não havendo necessidade de repetição de qualquer conjunto de itens de 

ensino.  

Os poucos erros ocorridos durante a fase de ensino concentraram-se apenas nas 

atividades dos conjuntos 6, 7 e 8 de frações; coincidentemente, os conjuntos 6 e 7 continham 

como estímulos as frações 2/5 e 3/5, as quais causaram, em sua forma pictorial, dificuldade 

aos participantes em decorrência de similaridades em suas representações, como já relatado 

anteriormente. Sugere-se que, para os próximos estudos, haja alteração das frações escolhidas 

de tal forma que não se concentrem, em um mesmo conjunto, frações cujas relações parte-

todo sejam representadas, na forma pictorial, por figuras com “cores invertidas” (a exemplo 

de 2/5 e 3/5, cujas representações pictoriais seriam, respectivamente, “dois retângulos em 

cinza e três em branco”  e “três retângulos em branco e dois em cinza”).  

Também nos testes de emergência de relações, os resultados foram bastante 

satisfatórios. Os testes aplicados no presente estudo demonstraram a emergência de quatro 

relações entre classes de estímulos (BD, CB, AC e CD). Esses dados são importantes para 

sugerir que, tal como proposto pelo paradigma da equivalência de estímulos, a partir do 

ensino de algumas relações, é possível propiciar, sem ensino direto, a emergência de novas 

relações, evidenciando desta forma a formação de classes de estímulos equivalentes de 

frações.   
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Vale destacar que a faixa etária e perfil dos participantes do presente estudo 

diferenciaram-se da dos estudos anteriormente citados, visto haverem tanto LYNCH e CUVO 

(1995) quanto SANTOS (1996) utilizado sujeito com idades entre 11 e 13 anos com algum 

conhecimento de frações, enquanto no presente estudo optou-se por utilizar sujeitos de nove 

anos de idade, com conhecimentos mínimos ou inexistentes sobre frações. Verifica-se, pois, 

com os resultados do presente estudo, que a emergência de relações novas, a partir de relações 

ensinadas, não se limita a participante de faixa etária e séries mais avançadas, nem a quem já 

detinha certo nível de conhecimento sobre frações. 

Assim como em outros estudos que utilizaram a equivalência de estímulos, tais como 

os de MEDEIROS et al. (2007) em leitura e o de DEL REY (2005) com números, os 

resultados obtidos no presente estudo mostram que o treino direto de poucas relações (AB e 

BC) entre frações foi condição suficiente para a emergência de novas relações sem treino 

direto (BD, CB, AC e CD).  

Os dados do presente estudo corroboram resultados dos estudos de LYNCH e CUVO 

(1995) e SANTOS (1996), visto que ambos também demonstraram a possibilidade de se 

estabelecer classes de estímulos equivalentes entre frações sem a necessidade de haver treino 

direto de todas as relações. Contudo, o presente estudo difere quanto aos estímulos utilizados 

por aqueles autores.  LYNCH e CUVO (1995) trabalharam com relações entre frações 

pictoriais, proporcionais e decimais e SANTOS (1996) com frações proporcionais, frações 

pictoriais e frações proporcionais equivalentes, em contrapartida às relações entre frações 

ditadas, pictoriais e proporcionais envolvidas no presente estudo.  

Os resultados mostram, também, que o ensino de poucas relações possibilitou 

desempenho correto frente a frações não ensinadas, evidenciando generalização do aprendido 

para outras situações. Nos testes de generalização, os resultados dos desempenhos 

apresentados pelos participantes foram positivamente surpreendentes. Como já salientado, 
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verificou-se o desempenho dos participantes frente a frações novas, tanto contendo 

denominadores ensinados quanto denominadores não ensinados, portanto inéditos. Ambos os 

participantes apresentaram acerto total, evidenciando que a aprendizagem não foi limitada às 

frações ensinadas. Em sendo assim, conclui-se que a proposta de ensino permitiu que os 

participantes aprendessem o conceito de fração, como relação parte todo.  

A generalização do desempenho, no presente estudo, alcançou índices plenamente 

satisfatórios (100% de acerto) para ambos os participantes; os dados da generalização não 

evidenciaram melhor desempenho para frações com denominadores iguais aos ensinados do 

que para frações com denominadores distintos, visto que o desempenho manteve-se em seu 

grau máximo (100% de acerto) para ambos os grupos de frações.  Diferentemente, nos 

estudos de LYNCH e CUVO (1995) e SANTOS (1996), a generalização ocorreu de forma 

muito restrita, indicando que a programação conduzida pelos autores não foi suficiente para 

promover a generalização. Deve-se ressaltar, aqui, que o nível de exigência nas atividades de 

generalização de tais trabalhos foi mais elevado do que o do presente estudo.  

Em nosso entender há vários fatores que poderiam ter possibilitado o excelente 

desempenho dos participantes deste presente estudo. Um deles pode ser o tipo de conteúdo 

ensinado. Como já salientado, o presente trabalho diferenciou-se dos trabalhos de LYNCH e 

CUVO (1995) e SANTOS (1996) em virtude de centrar seu objetivo no ensino de frações, 

desconsiderando as frações equivalentes e os decimais, que foram alvo nos estudos de 

LYNCH e CUVO (1995), que buscou estabelecer relações entre frações proporcionais e suas 

respectivas representações decimais, sendo que no trabalho de SANTOS (1996) o foco foi a 

formação de classes de equivalência entre frações proporcionais irredutíveis e frações 

proporcionais equivalentes a elas.  A limitada generalização relatada nos trabalhos de 

LYNCH e CUVO (1995) e  SANTOS (1996) foi o que norteou a opção, no presente trabalho, 

pelo ensino de frações, com a exclusão das equivalentes e as decimais. Tal exclusão tornou o 
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ensino proposto no presente trabalho menos complexo do que o proposto nos trabalhos dos 

autores citados; em sendo assim, pode-se supor que o nível de generalização ocorrido teve 

relação com a menor complexidade do conteúdo abordado. 

Ainda, outro fator pode ser o uso de estímulos representando o inteiro, junto com as 

frações. Em relação ao conteúdo explorado no presente estudo, conforme sugestão dada por 

RODRIGUES (2005) de priorizar a comparação com o inteiro para possibilitar a assimilação 

do conceito de fração, pois fração envolve a relação inteiro/parte, optou-se pela manutenção 

constante de uma fração representativa do inteiro durante toda a fase de ensino e teste, 

constituindo ela em uma dentre as três frações presentes como estímulos nas atividades 

propostas. Tal procedimento pode ter sido importante, como indicado pela fala de um dos 

participantes que, logo no segundo conjunto de estímulos, mostra que notou a semelhança 

entre “um inteiro e três terços”. 

Considerando-se as frações pictoriais desenhadas pelos participantes na fase de 

seleção, possível notar que não estavam sob controle da relação inteiro/todo; tal afirmação é 

feita mediante observação da quantidade total de divisões nos desenhos e a não 

correspondência delas com o denominador da fração proporcional. O desempenho de ambos 

os participantes ao final do estudo, atingindo acerto total diante de frações inclusive 

compostas por denominadores inéditos, demonstra que seu controle passou a ser realizado 

pela relação inteiro/todo. 

 Ainda, uma das variáveis que pode ter influenciado para a maximização do 

desempenho foi ter utilizado o procedimento de escolha de acordo com o modelo por 

exclusão, que permitiu que os participantes tivessem como estímulos comparativos sempre 

duas frações já conhecidas e apenas uma inédita, facilitando desta forma a emissão da 

resposta correta por exclusão. Como ambos os participantes apresentaram desempenho dentro 

dos padrões e critérios esperados, inclusive na generalização, pode-se concluir que a 
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discriminação condicional por meio do procedimento de escolha de acordo com o modelo por 

exclusão é eficaz para o estabelecimento de relações entre estímulos arbitrários, sejam eles 

relativos à linguagem, sejam relativos à matemática ou a outros campos de interesse, 

conforme ressaltado pela literatura (entre outros, PASSOS (2003);  DOMENICONI et al., 

(2007);  MEDEIROS et al.  (2007)).  

De acordo com PIRES (1987), o problema da aprendizagem da matemática concentra-

se no processo de ensino, pois a forma com tem sido ministrada tal disciplina mostra-se 

ineficiente. Os resultados do presente trabalho indicam ser possível ensinar conteúdos 

matemáticos mais complexos de forma eficiente a crianças que, inclusive, apresentaram 

alguma dificuldade anteriormente. Fazer referência às informações obtidas por meio de 

questionário permite exemplificar o exposto. Como anteriormente exposto, foi solicitado a 

cada um dos participantes que respondesse um questionário contendo perguntas acerca da 

disciplina de matemática. PE alegou que a matéria que menos gostava era matemática, pois 

era a única em que havia ficado em recuperação e na qual “sua nota” sempre tendeu a ser 

mais baixa; em relação ao aprendizado de frações, PE afirmara já ter sido ensinado em sua 

escola, sem contudo ter aprendido (como, de fato, se verificou na avaliação do repertório 

prévio). Ao ser exposto a uma metodologia diferente daquela tradicionalmente utilizada em 

sala de aula, PE apresentou resultados satisfatórios na aprendizagem de frações. 

A utilização do software MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005) como 

instrumento durante o procedimento de ensino permitiu aos participantes uma forma mais 

ágil, dinâmica e diversificada, do que a dos métodos tradicionalmente utilizados para o ensino 

de frações, o que está em acordo com as sugestões dadas por SKINNER (1972) em relação ao 

aproveitamento de tecnologias como instrumentos facilitadores do processo ensino-

aprendizagem.  



 100

A utilização de tecnologias na educação, tal como softwares e computadores, 

possibilita a manipulação de contingências, a investigação mais detalhada dos processos de 

aprendizagem, além de facilitar o controle das variáveis envolvidas; por possuir tais vantagens 

as chamadas “máquinas de ensinar” há décadas já haviam sido apontadas, por SKINNER 

(1972), como forte aliadas no ensino de conteúdos acadêmicos, apesar de usualmente serem 

pouco exploradas. 

A utilização do computador como instrumento aliado ao ensino traz consigo a 

vantagem de possibilitar a conseqüênciação imediata das respostas emitidas, visto que o 

próprio software pode liberar os reforçadores para o desempenho do participante. No presente 

estudo, porém, não foi possível a conseqüênciação automática, sendo esta realizada pela 

pesquisadora. Embora tal substituição não tenha interferido negativamente nos resultados, 

para liberar o professor de tal tarefa durante as atividades de ensino, esta deve ser feita 

automaticamente pelo software. 

A quantidade de treino (aproximadamente 20 min. diários, perfazendo um total 

aproximado de 3 horas), apesar de pequena em comparação a outros trabalhos que utilizaram 

o paradigma da equivalência de estímulos, demonstrou-se suficiente para que houvesse 

emergência de novas relações entre classes de estímulos e generalização do desempenho dos 

participantes. Isto sugere que a quantidade de treinos a que foram expostos os participantes foi 

suficiente para proporcionar que novas respostas emergissem em situações inéditas.  

A comparação e constatação da melhoria no desempenho dos participantes em relação 

à avaliação inicial e final são claras para expor a eficácia do procedimento utilizado para o 

ensino de frações, demonstrando-se como possível alternativa para o ambiente escolar, com 

vantagens de redução do tempo de ensino, respeito à individualidade e ritmo de aprendizagem 

dos alunos, visto não impor limites temporais para a realização das tarefas. Além disso, é 
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possível ao educador programar e re-planejar as atividades no decorrer do processo de 

ensino/aprendizagem, conforme observação das necessidades apresentadas pelos alunos.  

Em relação à aprendizagem de frações, SANTOS (1996) destaca que a idéia de 

“manipulação” do concreto pelo aluno, como estratégia imprescindível para a aprendizagem, 

vem ganhando importância e aceitação na área da Educação. SANTOS (1996) mostra que 

através do paradigma da equivalência de estímulos é possível aprender conceitos simbólicos, 

tais como frações, sem que haja necessariamente a manipulação direta de materiais concretos. 

Os dados do presente estudo corroboram com os do autor. 

O exposto permite afirmar que o presente trabalho, que teve por objetivo o ensino de 

frações, mostra que o treino foi eficiente para a formação de relações de equivalência entre 

classes de estímulos e para favorecer a generalização para ambos os participantes, resultado 

obtido com o ensino de apenas duas relações, evidenciando a correção do que SIDMAN 

(1994) afirmou - a partir do ensino de algumas poucas relações, outras emergirão sem ensino 

prévio. Considera-se, no entanto, que a demonstração de eficiência não dispensa a 

necessidade de novos estudos acerca do tema, especialmente no que tange à sua aplicação a 

clientelas distintas das utilizadas até o momento e à expansão do conteúdo, inserindo frações 

com denominadores maiores que 8, por exemplo, de modo a ampliar o repertório dos alunos 

sobre frações. 

 Poucos estudos foram realizados com frações, especialmente tendo por base o 

paradigma da equivalência de estímulos; em sendo assim, o presente estudo representa uma 

contribuição para a análise experimental do comportamento, particularmente para os 

pesquisadores que se preocupam com o ensino de matemática. Considera-se, ainda, que tal 

proposta representa uma sugestão viável para contribuir para a melhoria da aprendizagem de 

números racionais /fracionários, a qual é notoriamente apresentada como conteúdo ainda 

complexo e dificultoso tanto para ser ensinado como para ser compreendido pelo aluno.  
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ANEXOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

 
 
 
Como pai/mãe e representante legal do menor: 

______________________________________________________________________ 

compreendo os direitos dos participantes da pesquisa realização por Andreia da Silva 

Tulon e autorizo meu filho(a) a participar dela. Compreendo sobre o que, como e 

porquê este estudo está sendo feito. Receberei uma cópia assinada deste formulário de 

consentimento. 

 
 
 
 
 
S.Paulo.  / / 
 
 
 
 
___________________________________  ______ ____________________ 
           Assinatura do Responsável                                                    Pesquisador(a) 
  
    
 
 
 
 

 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

 
 
 
Como coordenador pedagógico dessa escola compreendo os direitos dos participantes 

da pesquisa realização por Andreia da Silva Tulon e autorizo a participação dele (s) 

nela. Compreendo sobre o que, como e porquê este estudo está sendo feito. Receberei 

uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 
 
 
 
 
S.Paulo.  / / 
 
 
 
 
___________________________________  ______ ____________________ 
           Assinatura do Coordenador                                                    Pesquisador(a) 
  
    
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
I – IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL  

 
NOME:_____________________________________________________________________ 
 
GRAU DE PARENTESCO: ____________________________________________________ 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº. ___________________________________________ 
 
DATA DE NASCIMENTO......../....../........... 
 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 
TÍTULO DA PESQUISA:  

Ensino de frações e equivalência de estímulos: um estudo com uso de software educativo 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Andreia da Silva Tulon 
 
UNIDADE: Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 
 
III–EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR SOBRE A PESQUISA 

 
1. Benefícios: O participante terá a oportunidade de aprender frações de maneira dinâmica e a 

possível garantia da eficácia/ou não do software poderá acarretar na introdução de um 
método mais eficaz de ensino de frações na educação formal, visando uma melhor 
assimilação do conteúdo por parte dos alunos em geral. 

 
2. Procedimentos: Fase 1: Conhecimento do participante através de entrevista oral e escrita e 

avaliação de repertório prévio através de prova escrita e oral.  
 
Fase 2 (participantes dentro do perfil): Ensino e teste de frações através de software e 
averiguação da emergência de frações não treinanas. 
 
3. Riscos e desconfortos: não há riscos. 
 

4. Sigilo: Fica garantido aos sujeitos da pesquisa a confidencialidade, a privacidade e o sigilo 
das informações individuais obtidas. Os resultados do estudo poderão ser publicado em 
artigo e/ou livro científicos ou apresentado em congressos profissionais, mas as informações 
pessoais que possam identificar o indivíduo serão mantidas em sigilo. 

 
 



 
 

IV – ESCLARECIMENTOS SOBRE GARANTIAS AO PARTICIPANTE 

 
Ficam garantidas aos sujeitos da pesquisa: 
 
1. O acesso, a qualquer tempo, a informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 
 
2. A salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
 
3. O direito de retirar-se da pesquisa no momento em que desejar. 
 

 

V – INFORMAÇÕES 

 

Orientador(a): Profª  Drª MelaniaMoroz 

 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

ENDEREÇOS: Rua Ministro de Godoy, 969 – Perdizes – São Paulo 

 

 
 



 

DECLARAÇÃO 

 

Eu: _________________________________________________, mãe do 

menor: ______________________________________________________ 

Declaro estar ciente da participação de meu filho na pesquisa realizada por 

Andreia da Silva Tulon, bem como autorizei as filmagens e o recebimento 

de chocolates/ou R$ 2,00 ao final de cada sessão. 

 

 

 

 

 

São Paulo.                /       / 

 

 

 

____________________________                          ___________________ 
        Assinatura do Responsável                                                          Pesquisadora 
 
 
 
 



Informações sobre o participante 

A) Identidade do aluno: 

1- Nome completo: _________________________________________________________ 

Idade: _______ anos 

Série: _________ Período _________ 

Endereço:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Telefone para contato: ______________________________________________________ 

Email: ___________________________________________________________________ 

B) Informações acadêmicas: 

2- Escola que estuda atualmente: ______________________________________________ 

 

3- Já estudou em escolas particulares? Que séries cursou  lá?  

_________________________________________________________________________ 

 

4- Já foi retido em alguma série? ( ) Sim      ( ) Não  

Se sim, em qual ou quais séries? _______________________________________________ 

 

5 – Você gosta de matemática? (  ) Sim  (  )Não 

Por que? _________________________________________________________________ 

 

6- Quanto à disciplina de matemática você considera que:   

( ) Tem muita dificuldade ( ) Algumas vezes tem dificuldades ( ) Não tem dificuldades 

 

7- Você já estudou frações alguma vez?   (  ) Sim     (  ) Não 

Se sim, em que série você aprendeu frações? _____________________________________  

O que você estudou de frações? _______________________________________________ 

 

8- Você se prontificaria a participar de algumas atividades envolvendo matemática e que utilizará o 

computador? 

( ) sim     ( ) não 

 

9- Você realiza alguma atividade como cursos ou trabalhos no horário em que não está na escola?      

( ) sim       ( ) não 



Nome:________________________________________________________ 

 

Avaliação de repertórios prévios 

 
1- Relacione os numerais com a quantidade correspondente: 

 

A) 3                               (  ) ••••••• 

B) 5                               (  ) •••••• 

C) 7                               (  ) ••• 

D) 9                               (  ) ••••• 

E) 6                               (  ) ••••••••• 
 

2- Resolva as seguintes operações: 

 

a)  8 : 2 = 

b)  9 : 3 = 

c) 4 : 2 = 

d) 5 x 2 = 

e) 4 x 6 = 

f) 2 x 3 = 

 

3- Assinale qual das três setas é a maior em cada uma das seqüências; 

 

a)  (  )                                    (   )                            (    ) 

 

 

 

 

b) (  )                                     (  )                             (   ) 

 

 

 

 

4- Qual é o antecessor (vem antes) e o sucessor (vem depois) de cada número? 

 

a)   ________ , 3, _______ 

 

b)   ________, 6, _______ 

 

c)    ________, 8, _______ 

 

5- Coloque os seguintes números em ordem crescente (do menor para o maior): 

 

4, 8, 9, 3, 1, 7, 5, 2, 6 



                                                                         INSTRUÇÃO: “Leia as seguintes frações” 
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1

 
 

 

 



 

 

                          

                                                                                          

5

2

 



                                                                                   

4

1

 



 

 

            

                                                                                          

5

4

 
 

 



   

INSTRUÇÃO: “Desenhe essas frações” 
 

Nome: ______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

2

1

                                                                                                                                              
5

2

   
      

                                                                                                                   

4

2

                                                                                                                                              
8

1

 
 

 

6

3

                                                                                                                                            
2

2

 



Modelo da tela inicial do software MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005). 
 

 

   

 

 

Modelo da do software MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005) para a relação 

AB (ensino). 
 

 

 



Modelo da tela do software MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005) para a 

relação BC (ensino). 
 

 

 

 

 

Modelo da tela do software MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005) para a 

relação BD (teste de emergência). 
 

 



Modelo da tela do software MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005) para a 

relação CB (teste de emergência). 
 

 

 

 

 

Modelo da tela do software MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005) para a 

relação AC (teste de emergência). 
 

 



Modelo da tela do software MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005) para a 

relação CD (teste de emergência). 
 

 

 

 

 

Modelo da tela do software MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005) para a 

relação CD (teste de generalização). 

 

 



Modelo da tela do software MESTRE (GOYOS, ELIAS & RIBEIRO, 2005) para a 

relação CB (teste de generalização). 
 

 


