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RESUMO 

 
VIDON, Maria Dagmar Ribeiro Monteiro. Frações no Ensino Fundamental: Compreender o 
conceito para explorar as estratégias. 2018.  59 folhas. Monografia (Especialização) – Colégio 
Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de 
Especialização em Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2018. 
 
 
 
 
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa bibliográfica sobre frações. O objetivo deste visa 
auxiliar os professores que sentem necessidade de aprofundamento maior nos conceitos 
referentes aos números racionais, a fim de melhorar sua prática, repensar as estratégias de 
ensino, promover uma aprendizagem significativa e de qualidade e, por fim, perceber como o 
currículo escolar aborda este tema em cada ano. Este estudo também busca respostas sobre o 
que os professores precisam saber  para ensinar frações de forma integrada com os números 
decimais e porcentagens, de modo a favorecer uma compreensão significativa. Afinal, a falta 
de compreensão dos conceitos básicos sobre frações pode fazer com que o ensino desses 
números seja penoso, tanto para o professor como também para o aluno. Deste modo, pode-se 
considerar que conhecer a história das frações é um passo importante para entender as 
necessidades do homem no decorrer da sua evolução e poder compreender com clareza os 
significados e diferentes interpretações das frações e, a partir disso, é possível repensar as 
estratégias utilizadas, conhecer a reta numerada e fazer uso de jogos que contribuem para um 
ensino-aprendizagem efetivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Frações. Números fracionários. Reta numerada. Jogos. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 
VIDON, Maria Dagmar Ribeiro Monteiro. Fractions in Elementary School: Understanding the 
concept to explore strategies. 2018. 59 pages. Monograph (Specialization) - Pedro II College, 
Pro-Rectory of Postgraduate, Research, Extension and Culture, Specialization Program in 
Mathematics Education, Rio de Janeiro, 2018. 
 
 
 
 
This present work is the result of a bibliographical research on fractions. It's purpose is to assist 
teachers who feel a need for a deeper understanding on rational number's concepts to improve 
their practice, rethinking teaching strategies, promoting meaningful and quality learning and, 
at last, understanding how school's curriculum addresses this issue on each grade. This present 
study also seeks answering what teachers need to know in order to teach fractions in an 
integrated way with decimal numbers and percentages, in order to favor a meaningful 
understanding. After all, the lack of understanding of basic concepts on fractions can turn 
teaching of these numbers difficult for both teacher and student. Thus, it's safe to say that the 
knowledge of fraction's history is an important step of understanding man's needs in the course 
of human evolution and being able to clearly understand the meanings and different 
interpretations of fractions, and from that is possible to rethink the strategies commonly used, 
know the numbered line and make use of games that contribute to effective teaching-learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Learning. Fractions. Fractional numbers. Numbered line. Games. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Desde os primórdios a história a Matemática vêm sendo construída pelo esforço de 

muitos povos. Para solucionar problemas que envolviam medidas, surgiu a necessidade de 

inventar as frações. Mesmo sabendo que elas são muito comuns no dia-a-dia, os alunos 

costumam levar algum tempo para assimilar que frações são números e interiorizar isso.  

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), o ensino das frações, 

dentro do contexto escolar, é introduzido inicialmente no Ensino fundamental I (3º ao 5º ano) 

e aprofundada no Ensino Fundamental II. O enfoque que é dado em cada um desses ciclos é de 

fundamental importância para a apropriação do conceito de fração e suas utilizações, 

envolvendo também a aprendizagem dos números decimais e da porcentagem.   

Muitos professores buscam maneiras alternativas para ensinar esses conceitos, porém 

há aqueles que não percebem a relação entre as frações, os números decimais e a porcentagem, 

distanciando esses conteúdos e não explorando as relações existentes entre eles para a 

compreensão do conhecimento. A abordagem desse tema, em alguns livros didáticos, leva os 

alunos também a pensarem que são assuntos desconectados. Esse tema envolve um novo campo 

numérico e é considerado, por alguns, difícil de ser ensinado, pois há uma falta de compreensão 

e o tema acaba sendo abordado de forma superficial e abstrata, totalmente fora do que se espera 

dentro do contexto do Ensino Fundamental. Em alguns casos, há uma ênfase excessiva na 

nomenclatura que envolve a fração, antes mesmo da compreensão do significado e dos usos do 

número fracionário.  Alguns conceitos, como por exemplo, as tradicionais classificações das 

frações, não precisam ser conteúdo de aula no Ensino Fundamental, um vez que não tem 

utilidade para os alunos nesse nível da escolaridade, mas, em contrapartida, os educadores 

precisam conhecê-las para se orientarem no trabalho que será realizado. 

Essa pesquisa bibliográfica foi motivada através da busca de respostas para os seguintes 

questionamentos: O que os professores precisam conhecer sobre as frações para ensinar esse 

conteúdo? Como trabalhar as frações, os números decimais e a porcentagem de forma integrada, 

de modo a favorecer uma compreensão significativa?   

Para responder a esses questionamentos, foi realizada uma pesquisa sobre as frações, 

com a finalidade de ajudar os educadores do Ensino Fundamental I que sentem a necessidade 

de um aprofundamento maior nesse tema para ministrarem suas aulas com mais segurança e 

capacidade para solucionar possíveis questões levantadas pelos alunos, e, até mesmo, para 

encontrarem diferentes recursos para promoverem uma aprendizagem efetiva. A flexibilização 

do professor em relação à linguagem e técnicas usadas em sala, a diversidade de situações do 
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dia a dia que envolvem as frações e o uso de jogos ou materiais manipulativos são caminhos 

seguros que levarão os alunos a se aproximarem das frações percebendo que elas não são vilãs 

da aprendizagem de matemática. Os números não inteiros também fazem parte do nosso 

cotidiano e levar os alunos a perceberem que fazem uso deles é um dos objetivos de ensinar os 

números fracionários. 

Serão sugeridos alguns jogos para trabalhar o conteúdo de frações, inclusive um jogo 

de baralho inédito, que foi criado pensando nas relações que os alunos, depois de 

compreenderem as frações, farão com os números decimais e as porcentagens. 

No primeiro capítulo da pesquisa faremos um breve relato sobre a história das frações, 

voltando um pouco no surgimento dos números que foram inventados para sanar as 

necessidades da humanidade e, consequentemente, contribuir com a evolução humana. Outros 

povos também tiveram um papel importante na história dos números, porém focaremos nos 

egípcios. Afinal, saber como tudo começou é instigante e esclarecedor. 

No capítulo seguinte, as frações serão comparadas às medidas, pois estão inteiramente ligadas 

ao ato de medir, e será feita uma discussão sobre qual é a diferença entre fração e número 

fracionário. Haverá uma análise da BNCC, no que diz respeito ao ensino dos números racionais 

no Ensino Fundamental e no que se espera do aluno neste nível escolar. Sobre o campo dos 

números racionais, a pesquisa buscou um embasamento teórico para o conhecimento dos 

professores, a fim de compreenderem o conjunto ℚ, um conjunto denso e enumerável. Também 

será discutido as denominações das frações, um assunto que precisa de uma atenção maior, pois 

aprender as nomenclaturas e usá-las não podem substituir o tempo necessário para a construção 

do conceito de fração. Portanto, cabe ao professor decidir qual o melhor momento para usar 

esses termos em sala de aula e cabe à escola montar um currículo que favoreça a aprendizagem. 

Com foco na presença das frações na vida cotidiana, será realizada uma comparação entre as 

diferentes interpretações desses números. A reta numerada será apresentada como um recurso 

para auxiliar na compreensão das frações como números que são ordenados e infinitos. 

 Por fim, no último capítulo, a pesquisa será voltada para as estratégias de ensino das 

frações, com sugestões de jogos que contemplam as frações, os decimais e as porcentagens. 
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2  UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DAS FRAÇÕES 
 

Por mais que a Matemática não seja apreciada por todos, não há quem possa dizer que 

não utiliza os números no dia a dia. Medir e contar são as operações que vivenciamos todos os 

dias com maior frequência. Afinal os números estão em situações diversas da vida social do 

homem.  De acordo com o aspecto histórico social, os números naturais surgiram da 

necessidade de contagem, tanto para contar as ovelhas, como para resolver situações de 

transações comerciais. Referências documentais mostram que, há mais de 3000 anos, nos 

tempos dos faraós, com a evolução da humanidade, surgiram os números racionais com a 

principal finalidade de solucionar dificuldades que envolviam medidas.  

Foi na Idade do Bronze que a necessidade da utilização da fração atingiu as culturas 

mais avançadas como a egípcia, que era exclusivamente oral.   Idade do Bronze foi o período 

da história humana, marcada por enormes diferenças entre os desenvolvimentos de 

agrupamentos humanos e suas culturas, tendo em comum somente a introdução do bronze como 

metal, possibilitando as mais diversas inovações nos instrumentos, armas e outras tecnologias, 

a domesticação do cavalo e a invenção e difusão da escrita e da roda.  

Segundo Boyer (2001), além da escrita dos números, o povo egípcio também é 

conhecido por ter desenvolvido o conceito de fração. Esse povo adquiriu conhecimento por 

meio de lendas, que passavam de geração a geração, sendo assim houve a necessidade de uma 

extensão da memória com a criação da escrita e, posteriormente, uma notação numérica. As 

primeiras frações egípcias foram criadas a partir das necessidades de medição de tecidos, 

líquidos, terras e colheitas. Os egípcios mensuravam suas terras estirando cordas e verificando 

o número de vezes que a unidade de medida estava contida no terreno. As cordas eram utilizadas 

como uma régua primitiva e tinham nós que mantinham a mesma distância entre si. Essa 

distância entre os nós era chamada de cúbito ou côvado, uma unidade de medida conhecida 

como unidade do Faraó, pois equivalia à distância compreendida entre o cotovelo e a ponta do 

dedo médio do faraó, o que corresponde atualmente a aproximadamente 45 centímetros.  

 

Figura 1 -  Cúbito 

 
                                           Fonte:  http://mat-divertida7b.blogspot.com/2010/01/numeros-egipcios.html 
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Eles determinavam essa unidade de medida e verificavam quantas vezes ela estava 

contida nos lados do terreno. Para isso, na maioria das vezes, a medição dificilmente era 

finalizada por um número inteiro de vezes em que as cordas eram estiradas. Para lidar com a 

dificuldade imposta por tal situação a resposta foi a criação dos números fracionários. 

Figura 2 - Sistema de cordas 

 

     Fonte: Toledo (1997, p. 19). 
 

Os egípcios criaram não somente o registro dos números, mas um sistema de numeração 

escrita que era composto por hieróglifos baseados na fauna e na flora. Nos dizeres de Boyer 

(2001), um traço vertical representava a unidade, um osso do calcanhar invertido indicava 10, 

um laço como uma letra C maiúscula valia 100, uma flor de lótus 1.000, um dedo indicador 

dobrado 10.000, um peixe era usado para indicar 100.000 e uma figura ajoelhada (talvez o deus 

do Sem-fim) 1.000.000. 

Figura 3 - Hieróglifos egípcios utilizados para representar quantidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
                                                Fonte: http://mat-divertida7b.blogspot.com/2010/01/numeros-egipcios.html 
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 Diferentemente do sistema de numeração decimal utilizado nos dias de hoje, no sistema 

egípcio a ordem dos algarismos não importava, pois baseava-se no princípio aditivo, ou seja, 

bastava repetir um algarismo quantas vezes fossem necessárias. Para expressar o número 3.577 

era necessário a composição de alguns algarismos, conforme a figura abaixo. 

Figura 4 - Representação hieroglífica do número 3.577 

 
 
 

 
Fonte: Baseado em Ifrah (1997, p.364) 

 

Para representar as frações unitárias, que são as frações com numerador um, os egípcios 

usavam os símbolos dos números naturais com o hieróglifo da boca. Segundo Ifrah (1997), 

“esse hieróglifo tinha o sentido de parte e era lido como éR”. Nas imagens abaixo temos as 

representações de algumas frações unitárias. 

Figura 5 -  Representação hieróglifa egípcia de algumas frações unitárias 

 

                  
  

 

          Fonte: Baseado em Ifrah (1997, p. 349). 

 

 Nesse sistema, eles representavam a parte em relação ao todo. Quando o algarismo 

que representa o denominador, ou seja, a quantidade de partes iguais em que o inteiro foi 

dividido, possuía diversos hieróglifos e o sinal da “boca” não ficava sobre todos eles, o 

excedente era inscrito na sequência.  

Figura 6 - Representação egípcia: Uma de duzentas e quarenta e nove partes 

                   

 

 

 

 

             

                 Fonte: Baseado em Ifrah (1997, p. 349). 
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A fração unitária  $
%
  era representada de forma especial, o mesmo acontecendo com as 

frações não unitárias %
&
  e  &

'
, mas em geral era utilizada adição para expressá-las.  Como enfatiza 

Boyer (1974, p. 10), “[...] atribuíam à fração  %
&
  um papel especial nos processos aritméticos de 

modo que para achar o terço de um número primeiro achavam os dois terços e tomavam depois 

a metade disso”. 

 

Figura 7 - Representação egípcia de frações 

 
1
2 

 

 
2
3 

 
3
4 

 
 
 

  

“metade” “as duas partes” “as três partes” 
 

                 Fonte: Baseado em Ifrah (1997, p. 349). 

 

Uma determinante fonte para examinar os textos matemáticos egípcios em que o estudo 

recai sobre as frações é o Papiro Rhind, um dos documentos mais importantes que conta a 

história da matemática no Egito Antigo, que se encontra hoje no Museu Britânico. Nele é 

possível observar uma série de tabelas nas quais são apresentadas várias operações que os 

egípcios realizavam. É interessante verificar sobre este papiro, que ele foi copiado para ser 

apresentado aos egípcios iniciados nos segredos dos números e na arte de calcular com fração. 

Um exemplo é que eles utilizavam uma soma sucessiva para multiplicar um número por outro, 

já que a multiplicação ainda não havia sido inventada.  

Acredita-se, pelos registros de cálculos contidos no Papiro Rhind, que dispunham de 
técnicas inteligentes de decomposição em frações unitárias. Por exemplo, a fração 3/5 
era representada como a soma (1/3)+(1/5)+(1/15). No Papiro Rhind, encontra-se uma 
tabela de decomposição em fração unitária dos números 2/5, 2/6, 2/7, ..., 2/101. 
Estudiosos do Papiro Rhind constataram que as frações da forma 2/3k eram 
representadas pela soma (1/2k)+(1/6k), e as frações da forma 2/5k eram representadas 
(1/3k)+(1/5k), embora curiosamente, a fração 2/95 seja a única deste tipo decomposta 
de maneira distinta. Ela aparece decomposta na soma (1/60)+(1/380)+(1/570). 
(BECK, 2010, p. 53).

  

 

 
A maneira de operar com as frações unitárias foi praticada durante muitos anos, 

inclusive na Idade Média, apesar do caráter complicado e pesado dos números fracionários 

egípcios.  



16 
 

Outros povos como os babilônios e os romanos também desenvolveram representações 

para as frações. Apesar de conhecidas desde a Antiguidade, as frações não eram reconhecidas 

como números, apenas como uma representação da relação com os números inteiros. Porém, 

com o desenvolvimento da aritmética e do cálculo, começaram a ser consideradas números e o 

número inteiro, uma fração de denominador igual a 1.  

Somente a partir do século XVI as frações receberam a notação moderna que 

conhecemos hoje, originada dos hindus, pelo sistema decimal adotado, e dos árabes, com a 

barra horizontal que separa o numerador do denominador.  

É possível perceber que a necessidade movimenta o ser humano e promove o progresso 

e o desenvolvimento científico, através das interações intelectual e experimental, da teoria e da 

experiência, do pensamento e da ação.  Observando o aspecto lógico da história, compreende-

se como o homem desenvolveu o pensamento para o estudo das frações criando uma teoria 

científica desde sua origem até os dias atuais e como esse conhecimento permeia o currículo 

escolar. Segundo Kopnin (1978), em seu desenvolvimento intelectual individual o homem 

repete em forma resumida toda a história do desenvolvimento humano.  

A representação da notação decimal ocorreu no século XVI. Como ainda hoje ele é 

diversificadamente empregada, por isso a sua padronização não foi imediata. As calculadoras 

separam o inteiro da parte decimal através do ponto, pois seguem o modelo norte americano. 

No Brasil e em outros países, usam-se vírgula para esse fim. Ifrah (1997, p. 328) relata que foi 

o belga Simão Stévin que, na Europa, em 1585, deu o passo decisivo rumo a nossa notação 

atual, ao anotar do seguinte modo o número 679,567:  ele simbolizou deste modo: 679 unidades 

inteiras 5 “unidades decimais da primeira ordem” ou décimos, 6 “unidades decimais de segunda 

ordem” ou centésimos e 7 “unidades decimais de terceira ordem” ou milésimos.  Quem 

inventou a vírgula do nosso sistema de numeração foi o holandês Wibord Snellius, no início do 

século XVII:  679,567.  

No final do século XVIII, foi criado o sistema métrico decimal. Assim, os números 

decimais tiveram sua definitiva consagração, porque as medidas criadas nesse sistema métrico 

foram elaboradas para serem indicadas por números decimais. No século XX, os números 

decimais tornaram-se ainda mais populares com a difusão das calculadoras.  
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3 O NOVO CAMPO: AS FRAÇÕES  
 

As frações estão inteiramente ligadas ao ato de medir. Mas o que é medir? Esta ação 

consiste em comparar duas grandezas de mesma espécie. Quantas vezes um comprimento cabe 

dentro de outro? Segundo Caraça (1963), a origem concreta dos números racionais, isto é, o seu 

significado como expressão numérica de medição de segmentos é o fio condutor de raciocínio 

para dar as definições necessárias para o campo racional. Em seus estudos, ele ainda defende 

que as ligações conceituais da fração são a medida e a grandeza, privilegiando o pensamento 

abstrato. 
Medir e contar são as operações cuja realização a vida de todos os dias exige com 
maior frequência. A dona de casa ao fazer as suas provisões de roupa, o engenheiro 
ao fazer o projecto de uma ponte, o operário ao ajustar um instrumento de precisão, o 
agricultor ao calcular a quantidade de semente a lançar à terra de que dispõe, toda a 
gente, nas mais variadas circunstâncias, qualquer que seja a sua profissão, tem 
necessidade de medir. Mas o que é – medir? Todos sabem em que consiste o comparar 
duas grandezas da mesma espécie – dois comprimentos, dois pesos, dois volumes, 
etc.. (CARAÇA, 1963, p. 29). 

 

Para ilustrar esta citação, Caraça (1963) dá o exemplo de comparação entre dois 

segmentos de reta: AB e CD. 

 

Figura 8 - Segmentos de reta 

 

 

 

Fonte: Caraça (1963, p.20). 

 

 Neste caso, pode-se observar que o comprimento AB é maior que o de CD ou que CD 

é menor do que AB. Mas quantas vezes o menor segmento cabe dentro do maior?  Para uma 

resposta, precisa-se de um termo de comparação único para que a medição, ou seja, a 

comparação possa ser possível. Portanto, deve-se estabelecer uma unidade de medida de 

grandeza de mesma espécie, que pode ser o centímetro ou o milímetro, por exemplo. A partir 

dessas comparações, é possível fazer certas afirmações: um é maior que o outro, quantas vezes 

um cabe dentro do outro?  

As frações abordam alguns aspectos importantes para o desenvolvimento: o prático, o 

psicológico, o matemático e o didático-epistemológico:  
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a) O aspecto prático está inteiramente ligado ao ato de medir, de comparar, cuja 

realização a vida de todos os dias exige com maior frequência. Pode-se pensar 

em todas as profissões e nelas encontra-se um exemplo de medir: a dona de casa 

quando faz o bolo, o arquiteto quando faz o projeto, o motorista quando calcula 

a velocidade, entre outros. Para comparar, por exemplo, o comprimento de dois 

segmentos de reta, basta colocar um sobre o outro e verificar qual é maior e qual 

é menor, ou se são iguais.  

b) O aspecto psicológico envolve as estruturas mentais que são trabalhadas através 

do desenvolvimento intelectual alcançado quando se explora o estudo das 

frações.  

c) O aspecto matemático fundamenta o trabalho com operações algébricas 

elementares, desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental II.  

d) O aspecto didático-epistemológico responde a conflitos ou dificuldades surgidas 

em um campo numérico e há a produção de conhecimento em cima das soluções. 

E isso se repete quando os conflitos reaparecem. 

O educador que tem essa visão sobre as abordagens referentes ao ensino dos números 

racionais, compreende que esse conjunto não é um produto fechado e acabado. O conceito de 

frações existe, mas é importante conhecer elementos para buscar formas de compreender como 

o aluno aprende e quais são os caminhos que lhe permitirão produzir conhecimento. 

É muito comum, em sala de aula, o professor deparar com situações de desconforto de 

alguns alunos quando o assunto é fração. Percebe-se que há uma ênfase exacerbada nas 

operações com os números racionais e alguns aspectos importantes para a sua compreensão são 

deixados de lado nas séries iniciais. Ensinam apenas algoritmos e transformam os alunos em 

calculadoras. Porém, quando as propostas sugerem um investimento maior nos aspectos 

conceituais da representação fracionária, depara-se com a necessidade de refletir sobre ideias 

associadas a essa representação do número racional de modo a conferir um sentido a essa 

abordagem. 
 O sujeito, enquanto membro de um grupo social, precisa produzir conhecimento, 

saber defender o conhecimento produzido, e saber também difundi-lo. [...] Desta 
forma, a ação primeira do educador é transformar o ensino em atividade significativa. 
E fazer isto é dar a oportunidade para que o aluno tome a ação de aprender como uma 
necessidade para integrar e ter acesso a novos conhecimentos. E mais: que a criança 
ou aprendiz perceba o conhecimento como uma referência no processo de 
humanização, cujo passo inicial é a compreensão dos conjuntos de saberes produzidos 
como patrimônio da humanidade. (MOURA, 1996, p.34).  
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Ensinar matemática nem sempre é uma tarefa fácil, porém, se o professor se cercar de 

métodos que promovam e despertem o interesse dos alunos e os leve a compreender a 

importância e o significado dos conteúdos trabalhados, os resultados serão visivelmente 

positivos. É importante também que o educador tenha prazer ao exercer sua profissão e esteja 

sempre disposto a mudar, visando melhorar sua prática. Não é possível, nos dias atuais, ensinar 

da mesma maneira, como era trabalhado há décadas atrás, com aulas repetitivas e mecânicas, 

ou seja, apenas criando reprodutores de exemplos, o que é desmotivador tanto para o professor 

como para os alunos.  

Não há dúvida que a matemática exige prática constante, mas não deve ser uma prática 

voltada para a simples cópia e sim para a construção do conceito trabalhado. Os alunos de hoje 

pertencem a uma geração que já veio conectada, a tecnologia é nativa para eles, não 

conseguindo mais se desprenderem de tablets, smartphones, entre outros aparelhos do dia a dia. 

Eles consomem tecnologia e tudo que ela pode proporcionar. Nesse contexto de informações 

instantâneas, cabe ao professor explorar esse recurso também, procurando incentivar os 

educandos a se motivarem e vencer o grande desafio de a aprender a aprender.  

 

3.1 O ensino das frações no ensino fundamental  

A BNCC é um documento que visa nortear o que é ensinado nas escolas do Brasil 

inteiro, englobando todas as fases da educação básica, desde a Educação Infantil até o final do 

Ensino Médio. Este documento que rege a educação no Brasil, auxilia o professor na sua prática 

e tem como objeto criar estratégias de ensino-aprendizagem para serem aplicadas em sala de 

aula. Neste documento, em todas as unidades temáticas, assim como a referente aos Números, 

se propõe um trabalho contínuo em que as habilidades são retomadas, ampliadas e aprofundadas 

a cada ano. São exploradas capacidades essenciais para formular, empregar, interpretar e avaliar 

a aprendizagem, sempre envolvendo a construção do conhecimento.  

 
O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento 
matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, 
comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de 
conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, 
utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o 
letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos 
matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber 
o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser 
prazeroso (fruição). (BRASIL, 2018, p. 262). 
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De acordo com a BNCC, no 3º ano do Ensino Fundamental, o aluno iniciará o trabalho 

com os números racionais, surgindo a ideia das primeiras frações unitárias ao associar o 

quociente de uma divisão exata às ideias de metade, terça, quarta e décima partes.  No 4º ano 

conhecerá a representação das frações unitárias usuais ($
%
 , $
&
 , $
'
 , $
,
 , $
$-

 e $
$--

), utilizando como 

recurso a reta numérica. No 5º ano, a proposta consiste em explorar os seguintes objetos de 

conhecimentos: números racionais na forma de fração e na forma decimal (leitura, escrita, 

ordenação, comparação, representação na reta numérica), noções de equivalência, 

representação de frações com porcentagem, e as operações de adição, subtração, multiplicação 

e divisão de números racionais cuja representação decimal é finita, ou seja, os números 

decimais. Nos anos finais do Ensino Fundamental também se abordam objetos de estudo que 

estão intrinsecamente relacionados à apreensão dos significados dos conteúdos matemáticos. É 

a fase em que a comunicação em linguagem matemática é destacada através do recurso da 

linguagem simbólica, da representação e da argumentação, contribuindo assim para a 

sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos.  

 
A leitura dos objetos de conhecimento e das habilidades essenciais de cada ano nas 
cinco unidades temáticas permite uma visão das possíveis articulações entre as 
habilidades indicadas para as diferentes temáticas. Entretanto, recomenda-se que se 
faça também uma leitura (vertical) de cada unidade temática, do 6º ao 9º ano, com a 
finalidade de identificar como foi estabelecida a progressão das habilidades. Essa 
maneira é conveniente para comparar as habilidades de um dado tema a ser efetivadas 
em um dado ano escolar com as aprendizagens propostas em anos anteriores e também 
para reconhecer em que medida elas se articulam com as indicadas para os anos 
posteriores, tendo em vista que as noções matemáticas são retomadas ano a ano, com 
ampliação e aprofundamento crescentes. (BRASIL, 2018, p. 294-295). 

 

Durante o 6º ano, o aluno irá trabalhar com os números racionais recorrendo à 

representação na forma de fração e na forma decimal, retomando o que já foi estudado nos anos 

anteriores e ampliando para esses “novos” números, as operações de adição e subtração, o 

trabalho com as frações de quantidade e o cálculo de porcentagens, o qual é explorado através 

de diversas estratégias.  No 7º ano, o trabalho com os números é explorado ao longo de todo o 

percurso desse segmento. O 8º ano acrescenta (ao que foi descrito) o estudo das frações 

geratrizes para dízimas periódicas e amplia-se o cálculo de porcentagens em problemas e o uso 

de frações em expressões algébricas. 

 Cabe ao professor manipular os recursos disponíveis para despertar o interesse do aluno 

em desenvolver o pensamento matemático, voltado para uma aprendizagem significativa.  O 

conjunto dos números racionais, pela sua importância, representa um conteúdo pertinente em 

toda a trajetória escolar e abrange os números inteiros e os números fracionários, destacando 
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dentre estes últimos os decimais e o estudo recorrendo à forma de porcentagem. Para promover 

uma reflexão sobre esse conteúdo matemático, é importante incluir a história da Matemática 

como recurso para uma construção efetiva desse conceito, pois através da reflexão e análise, é 

possível sistematizar e formalizar os conceitos trabalhados. Além disso, o BNCC sugere o uso 

de diferentes recursos didáticos como jogos, materiais manipulativos e softwares. 

 
 [...] é fundamental haver um contexto significativo para os alunos, não 
necessariamente do cotidiano, mas também de outras áreas do conhecimento e da 
própria história da Matemática. No entanto, é necessário que eles desenvolvam a 
capacidade de abstrair o contexto, apreendendo relações e significados, para aplicá-
los em outros contextos. Para favorecer essa abstração, é importante que os alunos 
reelaborem os problemas propostos após os terem resolvido. Por esse motivo, nas 
diversas habilidades relativas à resolução de problemas, consta também a elaboração 
de problemas. Assim, pretende-se que os alunos formulem novos problemas, 
baseando-se na reflexão e no questionamento sobre o que ocorreria se alguma 
condição fosse modificada ou se algum dado fosse acrescentado ou retirado do 
problema proposto. (BRASIL, 2018, p. 295). 

  

Ao se deparar com exemplos do cotidiano que possam ser usados no ensino das frações, 

o educador logo perceberá que elas são mais frequentes na sua forma decimal do que na sua 

forma fracionária.  Um exemplo desse uso comum é o sistema monetário brasileiro, o qual tem 

como unidade básica de medida o real, com as subdivisões decimais, chamadas de centavos.  

Em seu livro, Boyer (1974) fala sobre a história da decimalização dos números na China, que 

eram adotados para facilitar o uso das frações. 

 
 Nenhuma descrição da numeração chinesa seria completa sem uma referência ao uso 
de frações. Os chineses conheciam as operações sobre frações comuns, para as quais 
achavam o mínimo denominador comum. Como em outros contextos, viam analogias 
com as diferenças entre os sexos, referindo-se ao numerador como “filho” e o 
denominador como “mãe”. A ênfase sobre yin e yang (opostos, especialmente em 
sexo) tornava mais fácil seguir as regras para manipular frações. Mais importante do 
que essas, no entanto, era a tendência a decimalização de frações na China. Como na 
Mesopotâmia, uma metrologia sexagesimal levou à numeração sexagesimal, também 
na China a adesão à ideeia decimal em pesos e medidas teve como resultado um hábito 
decimal no tratamento de frações que, ao que se diz, pode ser encontrado já no século 
quatorze a.C. Artifícios decimais na computação eram às vezes adotados para facilitar 
a manipulação de frações. (BOYER, 1974, p.146-147).   

 

3.2 O conjunto dos números racionais 
 

As ideias que envolvem os números acompanham a evolução do homem desde a pré-

história. Segundo Caraça (1963), o conjunto dos números racionais, ou campo racional –

compreende o conjunto dos números inteiros e o formado pelos números fracionários.  
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Encontramo-nos com um novo conjunto numérico – o conjunto dos números 
racionais, ou campo racional – que compreende o conjunto dos números inteiros e 
mais o formado pelos números fraccionários; estes são, de facto, os novos números. 
As vantagens obtidas pela sua criação aparecem desde já como sendo as seguintes:  
1ª – É possível exprimir sempre a medida dum segmento tomando outro como 
unidade; se, por exemplo, dividida a unidade em 5 partes iguais, cabem 2 dessas partes 
na grandeza a medir, diz-se que a medida é o número %

,
.  

2ª – A divisão de números inteiros m e n agora pode sempre exprimir-se 
simbolicamente pelo número racional .

/
 – o cociente de 2 por 5 é o número racional 

fraccionário %
,
, o cociente de 10 por 5 é o número racional inteiro $-

,
= 2. (CARAÇA, 

1963, p. 36-37). 
 

Sabe-se que os números racionais se originaram da necessidade de atribuir valores a 

grandezas que nem sempre eram inteiras e em subdividir a unidade de medida num certo 

número de partes iguais. Define-se número racional como todo número que pode ser 

representado pelo quociente de dois números inteiro (divisor diferente de zero), ou seja, na 

forma de fração cujo numerador e denominador são números inteiros. Observe os exemplos: 

*  $
%
	= 	1 ∶ 	2	     * $%

&
= 	12 ∶ 	3	 = 	4       * 3

$-
= 7 ∶ 10 = 0,7 (decimal exato) 

* -48 e 12 (números inteiros), que podem ser escritos como −'8
$

 e $%
$

 

* a dízima periódica 0,33333..., que pode ser escrita como o resultado da divisão entre 1 e 3, 

então $
&
. 

Temos dois números inteiros m e n (n ¹ 0); estes dois números estão entre si na 
seguinte relação aritmética – ou m é divisível por n, ou não é; exprimiremos este facto 
dizendo que entre m e n existe a qualidade de m ser ou não divisível por n. Se a 
qualidade é de m ser ou não divisível por n, os dois números definem, por meio da 
operação de divisão, um terceiro número – o seu cociente. Se a qualidade é de m não 
ser divisível por n, a operação da divisão, combinada com ela, nega a existência do 
número cociente. Pois muito bem: a essência da nossa definição consiste precisamente 
em negar essa negação e, desse modo, construir o novo número – o número 
fraccionário- que veio constituir a parte nova do campo generalizado. (CARAÇA, 
1963, p. 37, grifo do autor). 
 
 

Esse conjunto é representado pela letra ℚ e tem como subconjuntos o conjunto dos 

números naturais que é representado pela letra ℕ e conjunto dos números inteiros, que é 

representado por ℤ. Por definição, temos que ℕ⊂ℤ⊂ℚ, ou seja, ℕ está contido em ℤ	ou	é	parte	

de	ℤ, ℤ está contido em ℚ e ℕ está contido em ℚ, conforme figura abaixo: 
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Figura 9 – Conjunto  ℚ 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2018. 

 

Na reta numerada, os números racionais podem ser representados da seguinte forma: 

 

Figura 10 – Reta numérica 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

Os números racionais também possuem subconjuntos, os mesmos estão listados a 
seguir: 

 

Ø Conjunto dos números racionais não nulos -  é formado por todos os números 

racionais, exceto o zero. O (*) significa que o zero não pertence ao conjunto por ser 

o elemento nulo. 

     Representação simbólica:   ℚ*={x∈ℚ	çx≠0} 
 

Ø Conjunto dos números racionais não negativos -  esse conjunto possui o número 

zero e todos os termos numéricos racionais positivos.  

     Representação simbólica:   ℚ+={x∈ℚ	çx≥0} 
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Ø Conjunto dos números racionais positivos e não nulo -  Esse conjunto é formado 

por todos os números racionais positivos, sendo que o zero não pertence ao conjunto. 

      Representação simbólica:     ℚ+*={x∈ℚ çx>0} 
 
 
Ø Conjunto dos números racionais não positivos - pertencem a esse conjunto todos 

os números racionais negativos e o zero. 

     Representação simbólica: ℚ−={x∈ℚ çx≤0} 
 

 

Ø Conjunto dos números racionais negativos e não nulo - Esse conjunto é 

composto por todos os números racionais negativos, sendo que o zero não pertence 

ao conjunto. 

     Representação simbólica:  ℚ−*={x∈ℚ çx<0} 
 
 

Os números racionais podem se apresentar nas seguintes formas: frações, números 

mistos, números decimais/dízimas. Para esse trabalho, o mote principal serão frações, números 

decimais e porcentagem (a qual substitui a fração em várias situações, pois é de uso mais 

simples). 

 

3.3 As frações: compreender para ensinar 
 

No ensino da Matemática, as frações são sempre um ponto de atenção. É comum muitos 

educadores, principalmente os que são pedagogos e lecionam matemática nas séries iniciais, se 

depararem com muitas dúvidas sobre como ensinar o assunto em sua formação inicial. 

Conceitos como o que é uma fração, o que a fração representa, o que é um número fracionário, 

acabam sendo tratados de forma superficial e muitos alunos chegam ao 6º ano sem entender, de 

fato, que a fração é a representação de um único número. Além disso, não compreendem o 

assunto e não estabelecem as relações para uma construção significativa desse conceito. A 

fração é, muitas vezes na cultura escolar, interpretada apenas como quociente/divisão. Porém, 

há diferentes interpretações para a fração, que não recebem destaque em seu ensino, mas quem 

ensina precisa conhecer para compreender melhor o assunto e explorá-lo da melhor forma 

possível.  
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Obviamente, toda fração que é a representação de um número racional é escrita na forma 
/
.

, em que n (chamado de numerador) e m (chamado de denominador) são números inteiros e 

m é diferente de zero.   

Exemplos:    %
&
	 , 8
%
	 ,- ,

'
  etc.    

 Um número que representa uma ou mais partes de uma unidade que foi dividida em 

partes iguais é definido como número fracionário. Um número inteiro, como por exemplo o 4, 

pode ser escrito na forma de uma fração: 	8
%
 , mas não é um número fracionário. Portanto, os 

números fracionários não pertencem ao conjunto dos números inteiros. 

Conclui-se, portanto, que um número escrito na forma de fração, por mais estranho que 

possa parecer, pode não representar um número fracionário. A partir da definição de que 

números fracionários são números que representam uma ou mais partes de um todo, podemos 

exemplificar frações que não são números fracionários:  

 

Ø $F
%
	 está na forma de fração, mas não é um número fracionário, porque representa 

o número 8, que não é a parte de um todo, e sim um número inteiro. 

 

Ø √%
&

 está na forma de fração, mas não é um número fracionário, porque o 

numerador não é um número inteiro. 

 
 

3.3.1  Denominações das frações  
 

Podemos ter frações: próprias, impróprias, aparentes, mistas, equivalentes, irredutíveis, 

decimais. Não é necessário focar esse trabalho em nomenclaturas, mas é de suma importância 

que as ideias relacionadas com as denominações das frações sejam exploradas durante as séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Já os nomes podem ser conhecidos nas séries finais, porém o 

trabalho deve ser voltado para construção desse conceito. O objetivo de se usar esses termos, 

referentes a números decimais e frações, é para uma boa comunicação, quando esta se fizer 

necessária em sala de aula, e para representar quantidades fracionárias. 
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a) Fração própria – o numerador é menor que o denominador. 
 

Figura 11 – Representação gráfica de fração própria  

 
        Fonte: A autora, 2018. 

 

 

b) Fração imprópria –o numerador é maior que o denominador. 

 

Figura 12 – Representação gráfica de fração imprópria 

 
         Fonte: A autora, 2018. 

 

 

c)  Fração aparente – o numerador é um múltiplo do denominador, portanto ela 

representa um número inteiro. Algumas frações impróprias também são aparentes. 
 

Figura 13 – Representação gráfica de fração aparente 

 

                      Fonte: A autora, 2018. 
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d) Fração imprópria escrita como numeral misto - possui uma parte inteira e uma 

fracionária. 

Figura 14 – Representação gráfica de numeral misto 

 

 
 

                     Fonte: A autora, 2018. 

 

e) Frações equivalentes – são frações que representam o mesmo número racional. 
 

Figura 15 – Representação gráfica de fração equivalente 

       

 

                                            Fonte: A autora, 2018. 

 

f)  Fração irredutível – aquela que não pode mais ser simplificada, pois o único divisor 

comum ao numerador e ao denominador é o 1.    

 

 

à $%
8
		= 	 F

'
	= 		 &

%
               * &

%
  é uma fração irredutível, pois o único divisor comum a 3 e 2 é 1. 

 

 

É necessário relembrar que o número racional é aquele que pode ser escrito na forma de 

fração, de termos que contempla os naturais, os inteiros, os decimais e as dízimas periódicas.  

 

: 2 

: 2 

: 2 

: 2 
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Exemplos:  

Ø 3 é um número inteiro, mas pode ser escrito na forma de fração: &
$
	 , F
%
		𝑒𝑡𝑐. 

Ø 0,3 é um número decimal, mas pode ser escrito na forma de fração: &
$-	
	 , &-
$--

	𝑒𝑡𝑐.  

Ø 0,77777... é uma dízima periódica, mas pode ser escrito na forma de fração: 3
L
  

O exemplo “0,77777...” representa uma dízima periódica e também pode ser 

representado na forma de fração. Em uma dízima periódica, o algarismo ou algarismos que se 

repetem infinitamente constituem o período dessa dízima. Nesse exemplo, o período é o 

algarismo 7.  

Veja outros exemplos de dízimas periódicas: 

 
Ø ,

%%
= 0,227272727... (neste caso, o período é 27) 

 
 

Ø 3
$8
= 0,3888888... (neste caso, o período é 8) 

 
 
Nesses exemplos, temos frações que não são decimais ou equivalentes, as quais sempre 

são representadas por dízimas periódicas. 

As frações decimais são frações formadas a partir da extensão dos números inteiros, de 

acordo como nosso sistema de numeração decimal (fazendo o uso da parte decimal: décimos, 

centésimos, milésimos, etc):  &
$-
	, &'
$--

 , &$%
$---

 , (...).  O quadrado a seguir representa um inteiro e 

é possível expressar a parte sombreada com uma fração decimal e um número decimal. 

 

Figura 16 – Quadrado dividido em décimos 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                 Fonte: A autora, 2018. 

Fração decimal à &
$-

     Número decimal à    0,3            

Lê-se: três décimos                  
 
                                                                                                                        unidades   décimos 
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Exemplo de números decimais exatos que podem ser escritos com uma fração decimal 
equivalente. 
 

Número decimal exato Fração decimal que a representa 

0,56 56
100	 

124,9 1249
10  

3,125 3125
1000 

 

 

Todo número decimal pode ser escrito na forma de fração decimal, cujo denominador é 

10, 100, 1000, 10 000, ..., 10n, ou seja, o denominador é uma potência de 10. 

Exemplo:  

* 0,7 = 3
$-

  * 2,125 = %$%,
$---

   * 0,62 = F%
$--

 

 

Uma fração decimal quando está na sua forma irredutível, não apresenta fatores primos 

diferentes de 2 e de 5 em seu denominador. Portanto, para definir se uma fração, que está na 

sua forma irredutível, é equivalente ou não a uma fração decimal, basta fazer uma 

decomposição em fatores primos do seu denominador. 

 

Exemplos: 

 

1º) Considerando a fração %%
3,

, verifique se é equivalente a uma fração decimal. 

 

Ø  %%
3,

 = %%
&	P	,Q

  à Ao fatorar o denominador 75, encontra-se os fatores 3 e 5. Portanto 

essa fração não é equivalente à uma fração decimal. 

 
  
 2º) Considerando a fração $&

$%,
, verifique se é equivalente a uma fração decimal. 
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Ø  $&
$%,

 = $&
	,R

  à Ao fatorar o denominador 125, encontra-se o fator 53. Portanto essa 

fração  pode ser escrita na forma de uma fração decimal, pois é equivalente a 

ela.  

 

Ø Quanto isso se verifica, pode-se chegar facilmente ao número decimal 

correspondente desta maneira:  

 

Ø $&
$%,

 = $&
	,R

  =  $&			P			%
R

,R			P			%R	
 = $-'

	(,		P		%)R
  = $-'

	$-R
 = $-'

	$---
= 0,104  

 

Ø Outra maneira de chegar ao número decimal é utilizando a divisão: 

 

Ø 13 : 125 = 0,104 

A partir desse 2º exemplo, tem-se a seguinte igualdade: $&
$%,

= $-'
	$---

 = 0,104. 

 

3.3.2 Interpretações das frações  
 

Diversos significados e diferentes representações são atribuídos às frações. Nas séries 

iniciais do ensino, a forma mais explorada é a fracionária, porém a mais utilizado no cotidiano 

é a forma decimal. Segundo Machado (2013), essa falta de ligação entre a representação escolar 

e o cotidiano pode ser uma das causas das dificuldades dos alunos na compreensão do conteúdo 

de fração. Valorizar e explorar o aspecto conceitual do conteúdo ajudaria os alunos a 

compreenderem a fração e facilitaria o trabalho com esses números nos anos seguintes do 

Ensino Fundamental II. Sobre as dificuldades no ensino das frações nos anos iniciais, Machado 

(2013, p. 25-26) ainda descreve: 

 
As maiores dificuldades estão relacionadas às noções básicas do conteúdo: 
denominador e numerador, as várias representações para frações, e sua representação. 
As crianças na maioria das vezes não gostam de trabalhar com frações, pois alegam 
ser difícil de entender. Ao se relacionar as frações com as operações básicas da 
matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão, as dificuldades são notórias 
principalmente quando as frações são de denominadores diferentes, pois, nesse caso 
tem-se a necessidade do cálculo de m.m.c. Na divisão de frações o que se torna mais 
complexo para o aluno é o entendimento da regrinha básica “ copia a primeira e 
multiplica pelo inverso da segunda”, também são muitas as dificuldades em se 
trabalhar com frações impróprias ou seja aquelas que os numeradores são maiores que 
o denominador, isso pelo fato do professor dar uma maior ênfase no ensino das frações 
unitárias.  
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Ao explorar as várias maneiras possíveis de se considerar uma fração, o professor será 

capaz de proporcionar aos seus alunos a aquisição de um conhecimento e aprendizado 

completo,  através de experiências bem selecionadas, explorando a cultura matemática popular. 
 
Essa multiplicidade de significados dos números racionais e contexto em que eles se 
manifestam constituem informação essencial ao professor sobre determinado conceito 
matemático que o instrui para pensar e realizar um diversificado processo pedagógico 
em sala de aula relativamente a esse conceito. [...] Pode-se ver que o ensino centrado 
naquilo que representa meramente o “uso social” ou o “uso escolar” e que sugere uma 
interpretação que reduz o primeiro uso à representação decimal e o segundo à 
representação fracionária pode resultar em uma polarização desnecessária, numa 
polêmica infrutífera e em acentuadas dificuldades na aprendizagem.  (VALERA, 
2003, p.147).  
 
 

Porém, para entender as frações é imprescindível integrá-las dentro de um campo maior, 

o campo dos Números Racionais e compreender que elas são formadas por características 

imediatas, ou seja, possui diferentes interpretações.  

 
As frações, assim como as operações fundamentais, também estão associadas a mais 
de uma ideia e, ao contrário do que se pensa, as frações estão presentes em muitas 
situações do nosso dia a dia. Em qualquer profissão que você exerça poderá encontrar 
situações em que deverá usar frações. Elas estão presentes quer numa mistura de bolo; 
quer na medida de canos e conexões; quer na manipulação de remédios. 
(VASCONCELOS, 2006, p.1). 
 
 

Em seu artigo sobre “Os diferentes significados de um mesmo conceito”, Vasconcelos 

(2006)  expõem a ideia que uma mesma fração pode representar várias ideias diferentes e  

descrevem cinco dessas ideias para representações de uma fração que, segundo os próprios 

autores, não esgotam as possibilidades: fração como parte de uma unidade; fração como parte 

de um conjunto; fração como quociente da divisão de um inteiro por outro;  fração como medida 

de comparação entre duas grandezas;  representação de fração na reta numérica.  

Segundo Vaz (2013), os autores apresentam listagens distintas com as possíveis 

interpretações das frações, dependendo de seus objetivos e do público ao qual se destina o texto. 

Para exemplificar essas interpretações neste trabalho, serão citadas as frações de acordo com a 

lista abaixo: 

Ø fração ordinária 

Ø fração como quociente de dois inteiros 

Ø fração como razão 

Ø fração como operador 

Ø fração como medida 
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3.3.2.1 Fração ordinária 
 

 

A fração ordinária, que representa a fração como um código numérico, pode ser 

comparada, acionada, subtraída, etc. É uma relação entre a (as) parte(s) e o todo representado 

por um número inteiro. Conta-se que, a cerca de 1600 anos, cientistas (matemáticas e 

astrônomos) precisavam trabalhar com números reais e os representavam por meio de somas 

de frações sexagesimais, o povo necessitava apenas do uso dos números racionais positivos e 

escrevia esses números na forma de uma única fração, sendo representada por .
/

 , onde m e n 

eram inteiros positivos. A denominação fração vulgar, comum ou ordinária é oriunda das 

necessidades provenientes da sociedade da época. Se a fração é pensada como parte do todo 

que foi dividida em partes iguais, pode-se exemplificá-la com a seguinte situação: 

 

Exemplo: Uma pizza foi dividida em 8 partes iguais, das quais João comeu uma. 

Represente a parte que João comeu. 

Figura 17 – Representação gráfica da fração 𝟏
𝟖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

Nesse caso, a figura deve representar uma parte de um todo (pizza) que foi dividido em 

8 partes. Portanto, tem-se a fração $
8
 , correspondente a parte que o João comeu. 

Vaz (2013), em sua dissertação, fala sobre a preferência das pessoas em pensar em 

círculos todas as vezes que são submetidas a resolver uma situação que represente a fração 

como parte de um todo. 
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Partindo do pressuposto que os diagramas de parte de um todo constituem o mais 
comum modelo encontrado nos livros textos e nos materiais dos professores, Kerslake 
(1986, p.88) concluiu que as representações geométricas de a/b, onde uma figura era 
dividida em b partes, das quais a partes eram tomadas, foram bem aceitas pelos 
entrevistados enquanto outras representações não. Em pesquisa realizada por Silver 
(1981, apud KERSLAKE, 1986, p.15) com 20 entrevistados em idade escolar, os 
alunos foram requisitados a representar a fração 3/4. Dentre os entrevistados, 15 
recorreram ao círculo, e, dentre esses, 10 foram incapazes de pensar em outra 
representação. (VAZ, 2013, p. 8). 

 

3.3.2.2   Fração como quociente 
 

 

Fração como quociente ou como divisão indicada representa os casos onde a divisão 

surge como uma estratégia para se resolver um problema, como por exemplo a ideia de partilha.  

O conceito da fração como quociente se distingue do conceito de fração como parte de um todo, 

pois ela age sobre o número para gerar um resultado dessa ação.  

De acordo com Vaz (2013), essa é uma ideia facilmente encontrada nos livros didáticos 

e mesmo nas salas de aula.  

Exemplo:  

Figura 18 - Problema de partilha 

 

 

 

 

Fonte: Imenes (2010) 

 

 

Como repartir 3 chocolates para 4 crianças?  Para solucionar, pode-se efetuar 3: 4 = 

0,75. Contudo, fica difícil de imaginar cada criança comendo 0,75 do chocolate.  Portanto, nessa 

situação, é melhor usar a fração como resposta do problema. Como os 3 chocolates serão 

divididos igualmente entre as 4 crianças, divide-se cada barra em 4 partes e, a partir daí, basta 
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repartir esses pedaços entre as 4 crianças, cada uma recebendo 3 pedaços, ou seja,  &
'
  da barra. 

números naturais.  

Figura 16 – Representação da divisão das 3 barras de chocolate 

Fonte: A autora, 2018 

 

Desta interpretação das frações como divisão indicada, temos a equivalência  

&
'
	= 	 3,

$--
= 0,75. 

Há pessoas que não consideram frações como números. Essas têm a concepção de que 
número expressa quantidade ou medida, o que é razoável, e não veem as frações 
usadas com essa finalidade. Alguns pensam que frações são dois números. Conceituar 
fração como número passa pelo fato de poder expressá-la por um quociente. Já que 
frações são números e expressam quocientes, torna-se lógico identificar o traço de 
fração com o sinal de divisão. (IMENES, 2010, p. 24-25). 
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3.3.2.3  Fração como razão 
 
Fração como razão é expressa na forma U

V
, sendo p e q números inteiros, e q diferente de 

zero, e que indica uma relação entre duas quantidades. É uma expressão entre os elementos de 

um par ordenado de números, quantidades ou grandezas. Quando a fração tem essa 

característica, ela expressa um índice comparativo entre quantidades e grandezas de mesma 

natureza ou de naturezas diferentes. A palavra razão vem do latim ratio, que tem entre seus 

diversos significados, o sentido de “divisão” e deu origem a várias palavras da nossa língua: 

rateio, racional e raciocínio. 

Exemplo:  

Joana gosta muito de ler e, ao organizar seus livros nas prateleiras do seu escritório, 

percebeu que para cada 1 livro de literatura juvenil, ela tinha 4 livros de ficção. Dizemos 

então que a razão entre as quantidades de livros de literatura juvenil e de ficção é de um 

quarto, ou seja, de 1 para 4. Portanto, a quantidade de livros de literatura juvenil 

corresponde a $
'
 da quantidade de livros de ficção.  

 

 O objetivo de comparar essas duas grandezas, que são de mesma natureza, é para saber 

qual é maior ou menor, ou quanto uma é maior que a outra.  

A escala pode ser incluída como situação de comparação entre a parte e o todo. Se um 

mapa está na escala 1:1000, significa que cada 1cm desse mapa, temos o correspondente a 1000 

cm, ou 10 m, na realidade; ou ainda que um comprimento apresentado no mapa corresponde a 
$

$---
 do comprimento real.  

Segundo David (1997), quando comparamos grandezas de mesma natureza, estas 

podem ser entre a parte e o todo, partes disjuntas e complementares ou entre partes não disjuntas 

nem complementares. Somente interessa a relação existente entre elas. 

Para a comparação entre grandezas de naturezas diferentes, podemos exemplificar a 

relação de espaço e tempo, em que para cada 1 hora um ônibus pode percorrer 70 quilômetros, 

ou seja, dividimos a distância percorrida pelo tempo gasto e ele poderia percorrer 70km/h (lê-

se 70 quilômetros por hora).  Para calcular densidade demográfica de uma região, que é a razão 

entre a população total e a área do país: em 2010, a densidade demográfica do Brasil era de 
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aproximadamente 23 habitantes por quilômetro quadrado. Nesses dois últimos casos, a 

expressão da comparação não costuma ser dada por um par ordenado de números. 

 
A leitura deste número fracionário já diferencia das interpretações anteriores, pois lê- 
se três para dois, em que se compara a quantidade de professores e turmas. Esta 
interpretação é considerada mais requintada no quesito cognitivo, pois trata da ideia 
de proporcionalidade de magnitudes relativas, enquanto para a fração enquanto 
medida ou quociente as magnitudes são absolutas, porém a utilização da fração como 
razão é muito comum em textos de Geografia ou História, como também pode ser 
visto nos jornais quando citam taxas e índices. (RODRIGUES, 2015, p. 39-40). 
 

Quando se representa um número racional como razão, mostra-se uma maneira de 

comparar e conectar informações numéricas em variadas situações - velocidade média, escala, 

densidade demográfica, porcentagem etc.  As porcentagens são relacionadas com as frações na 

forma de razão, e seu conceito vem do uso comum, de expressões que refletem descontos e 

acréscimos em preços, taxas percentuais, números ou quantidades sempre tomando por base 

100 unidades. Toda razão que tem denominador 100, denomina-se razão centesimal e pode ser 

expressa por meio de uma porcentagem.  Segundo Imenes (2010), a porcentagem é um recurso 

eficiente para dar ideia da relação da parte e do todo. 

Exemplos:  

3
$--

	= 0,07	 = 7%   $8
$--

	= 0,18	 = 18%  $%,
$--

	= 1,25	 = 125%  

 A vantagem da utilização da porcentagem para a expressão de índices é a facilidade da 

comparação entre eles, uma vez que o total considerado é sempre o mesmo número (100). 

Exemplos:   

 

1º) Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando 

em gols 12% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? 

Possível solução: 

 
100% --------- 75 gols 

 
1% -------------0,75 

 
12% ------------ 9 

 
Portanto o jogador fez 9 gols de falta. 

: 100 
 
 
x 12 

       : 100 
 
 
       x 12 
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2º) Em uma cidade, há dois cursos preparatórios: o Curso A e o Curso B. Observe o 

desempenho dos alunos dos dois cursos nos exames vestibulares de certo ano: 

 

 Curso 

A 

Curso 

B 

Aprovados 108 135 

Total de 

alunos 

504 900 

 

O Curso B faz propaganda dizendo ser o melhor, pois aprova mais alunos nos 

vestibulares. Calcule a porcentagem de aprovação de cada curso e escreva se concorda 

com a propaganda. 

Possível solução: 

Curso A   $-8
,-'

	= 		108:504 ≅ 0,21 ≅ 21%  

Curso B   $&,
L--

	= 		135 ∶ 900 = 0,15 = 15% 

A porcentagem de aprovação do Curso A é de 21% aproximadamente e a do Curso B é 

15%. Portanto, o Curso A teve a melhor aprovação no vestibular, mesmo o Curso B 

tendo mais alunos aprovados. 

 

3.3.2.4  Fração como operador 
  

 

A fração como operador desempenha um papel de transformação, em que a fração é 

considerada como um número e não como um par de números.  A fração [
\
  pode funcionar em 

aspectos diferentes:  quantidades contínuas - para reduzir ou ampliar a quantidade -, ou 

quantidades discretas – como multiplicador/divisor.  

O conceito de quantidade contínua é quando se tem a ideia do todo, visualmente unitário, 

que será subdividido em partes com a mesma medida. Um exemplo seria um bolo dividido em 
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8 partes ou em 12 partes. Neste caso, tem-se possibilidades de frações infinitas, uma vez que o 

bolo pode ser fracionado em quantas partes iguais forem pedidas, ou seja, várias frações do 

bolo podem ser obtidas. É uma ideia estritamente relacionada a uma medição. 

Já o conceito da quantidade discreta, relaciona-se com a fração de quantidade, ou seja, 

os elementos do grupo serão fracionados em grupos com quantidades iguais de elementos, sem 

quebra desses elementos em cada grupo.  Se dividimos 20 canetas para 5 crianças, cada uma 

ganhará 4 canetas. As possibilidades de quantidades discretas são finitas, pois não se pode 

considerar, por exemplo, as frações %
,
 ou ,

3
 se tivermos um grupo de 27 bolinhas de gude, já que 

não é possível fazer uma divisão exata de 27 por 5 ou 27 por 7. 

Porém, a ideia de fração sempre estará sempre relacionada ao ato da divisão em partes 

iguais.  

Quando se associa ao número racional na forma fracionária U
V
		a ideia de um operador, 

passa-se a ver esse número como uma função que ora transforma uma figura 
geométrica em outra, cujo tamanho é U

V
		vezes o tamanho inicial, ora transforma um 

conjunto em outro conjunto com uma quantidade de elementos que é vezes sua 
quantidade inicial de elementos. (DAVID, 1997, p.65).  

  

 

Ao compreender a fração como operador, é possível perceber outras formas de 

interpretação de situações que envolvem as frações. Essa interpretação aparece nos livros 

didáticos e é mais explorada pelos professores. Nesse caso a fração é aplicada sobre um valor 

de uma quantidade. 

Exemplos: 

1º) Em uma aula de dança %
&
 dos alunos matriculados são meninas. Pode-se considerar a 

fração  %
&
 como medida: a unidade desta medida é o total de alunos matriculados nesta 

aula de dança. Esta unidade de medida será subdividida em 3 partes (terços) que cabem 

2 vezes no total de alunos.  Se tiver 126 alunos matriculados na aula de dança, para saber 

quantas são as meninas, dividiremos 126 por 3, encontrando assim o valor de $
&
 e depois 

multiplica-se o resultado por 2. 
&
&
--------- 126 alunos 

 

$
&
---------- 42 alunos 

 

%
&
 ------- 84 meninas 

 

: 3 
 
 
x 2 

       : 3 
 
 
       x 2 
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Se a  fração %
&
 for interpretada como operador, indica-se: 

 %
&
  x  126 = 126 x 2 : 3 = 252 : 3 = 84 meninas. 

 

Para uma mesma situação, pode haver interpretações diferentes, que recorrem ao mesmo 

resultado por caminhos distintos. 

 

3.3.2.5  Fração como medida 
 
 

Fração como medida é um conceito trabalhado desde os primeiros anos iniciais.  Quem 

não se lembra de ajudar a fazer um bolo e colocar “uma xícara e meia de açúcar”? E aquele dia 

que você repartir o chocolate com um primo e só comeu a “metade”? Até mesmo quando se 

assiste uma corrida, escuta-se: o piloto venceu por “um milésimo” de segundo! Desde crianças 

estamos expostos a situações em que as expressões “metade”, “um quarto”, “um terço”, sendo 

assim já começamos a conhecer a ideia de fração, mesmo ainda não sendo capazes de interpretá-

las. Essa representação simbólica é apenas um contato inicial fundamental, sendo um caminho 

para uma aprendizagem significativa da ideia de comparação da parte com o todo.  

No final do Ensino Fundamental I, esse conceito começa a ser sistematizado e os alunos 

passam a conhecer o numerador, o denominador e fazem comparações da parte com o todo 

através de desenhos ou situações do cotidiano (bolo, pizza, barra de chocolate). A ação de 

repartir regiões geométricas em partes iguais, relacionando as partes e o todo contínuo, auxilia 

os alunos na construção desse conceito. Os alunos também exploram a comparação entre um 

subconjunto e um conjunto discreto do qual ele é parte, como por exemplo, de um total de 70 

bolinhas coloridas, &
3
 são vermelhas. Porém, ao se depararem com a reta numerada, há uma 

grande dificuldade de localizar uma fração, pois os alunos se reportam à reta toda (todo o 

segmento que a compõe) como uma unidade. Segundo David (1997), todos os modelos de 

comparação parte-todo (numa região geométrica, num conjunto discreto ou na reta numerada), 

estão associados a uma operação de medição.  

Caraça (1963, p. 30), conclui que, “[...] há, portanto, no problema da medida, três fases 

e três aspectos distintos - escolha da unidade; comparação com a unidade; expressão do 

resultado dessa comparação por um número”. Ele ainda exemplifica essa situação com a 

seguinte representação: 
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Figura 19 - Segmentos de reta 

 

 

                                               Fonte: Caraça (1963, página 30) 

No segmento CD cabe três vezes o segmento AB, ou pode-se dizer que o segmento CD 

mede três, tomando AB como unidade.  

Tradicionalmente as frações são abordadas antes dos números decimais, focando 

inicialmente nas ideias de parte como todo e, praticamente, sem relação nenhuma com as 

medidas. Isso pode ser considerado um contrassenso, pois, historicamente, as frações surgiram 

com a necessidade do homem para medir.  As medidas, se usadas como contexto para aprender 

as frações, podem tornar as questões que envolvem frações mais significativas. 

As frações como medida são usadas quando há situações que precisam ser expressas 

com uma unidade de medida que equivale a uma parte menor que o todo que foi pré-

estabelecido. Para David (1997, p. 4), “[...] com a expressão do resultado dessa comparação por 

um número, temos, então, a resposta à pergunta: Quantas vezes uma grandeza cabe na outra, 

tomada como unidade? É justamente o número assim obtido que se chama medida da grandeza 

em relação àquela unidade”. Portanto, divide-se a unidade em partes iguais, as quais recebem 

o nome de denominadores, e verifica-se quantas partes dessa unidade toda, as quais são 

chamadas de numeradores, caberão no que se quer medir.  

Conforme já falamos no início desse trabalho, as frações surgiram a partir da 

necessidade da medição. 

 

Exemplos: 

1º) Um automóvel estacionou em um posto de gasolina com o tanque praticamente 

vazio. Depois que o automóvel foi abastecido com 42 litros de gasolina, o marcador 

indicou &
'
. 

Quantos litros de combustível cabem no tanque cheio? 

Nesse exemplo, sabe-se que o inteiro foi subdividido em 4 partes.  &
'
 do tanque do 

automóvel foram abastecidos com gasolina. Essa informação faz uma comparação entre 

a capacidade total do tanque e a quantidade de combustível que ele tem agora. Como se 

conhece a capacidade que cabe em três quartos do tanque (42 litros), pode-se verificar 
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a medida de uma subunidade ($
'
 do tanque comporta 42 litros :3 = 14 litros) e calcular 

quantos litros o tanque todo suporta (14 litros x 4= 56 litros) 

2º) Quantos copos com a capacidade de $
'
 de litro podem ser completados com o 

conteúdo de uma jarra e 3$
%
 litros? 

A capacidade da jarra não cabe uma vez inteira no copo. Mas o copo representa uma 

subunidade do litro - “um quarto”. Pode-se dizer então que serão completados 14 copos, 

ou seja, como sabe-se o tamanho do copo, é possível determinar quantos quartos têm-

se em 3 litros e meio, pois cada litro corresponde a 4 copos (um inteiro pode ser 

representado por '
'
 ). 

 

3.3.3 A importância da reta numerada 
 

 Vários recursos são utilizados no ensino das frações. Além da utilização de figuras 

geométricas para a representação desses números racionais, as retas numeradas também são um 

excelente recurso didático para esse estudo, trabalhando de maneira significativa os conceitos 

de equivalência, de comparação, de ordenação e a percepção da fração como uma nova maneira 

de escrever um número que representa uma medida, ou seja, um “número quebrado”. Segundo 

Vasconcelos (2006 p. 2), “a visualização dos números fracionários na reta numérica não 

deveria, a rigor, ser considerada como uma nova ideia, pois também se trata da divisão de uma 

unidade em partes iguais”.  Ao representar uma fração utilizando um retângulo, indica-se as 

partes que serão consideradas no todo que foi dividido em partes iguais. 

Figura 20 - Representação de um quarto no retângulo 

 

   Fonte: A autora, 2018.  

 Já em uma reta numerada, ao invés de destacar partes, destaca-se o ponto, o qual indicará 

a fração a ser representada.  
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Figura 21 - Representação de um meio e de cinco meios na reta numerada 

  

 

 

 

                      Fonte: Ripoll et al. (2016). 

A utilização da reta numérica para a localização dos números é uma das estratégias 

indicadas na BNCC, desde os primeiros anos do Ensino Fundamental I. No 4º ano, este 

documento orienta que as frações unitárias mais usuais ($
%
	 , $
&
, $
,
, $
$-
, $
$--

) sejam reconhecidas e, 

para isso, o professor faça uso da reta numérica. Esse trabalho tem continuidade nas séries 

seguintes, de modo que a identificação e a representação dos números racionais na forma de 

fração e de decimal (menores e maiores que o inteiro), sejam feitas utilizando o recurso da reta 

numerada.  

A utilização da reta numerada auxilia na compreensão da fração como um número, além 

de facilitar a construção de conceitos como a comparação, a ordenação e a equivalência de 

frações.  
Uma maneira eficaz de garantir que os alunos compreendam que as frações são 
números com magnitudes é a utilização de retas numéricas durante a aula. Todas as 
frações podem ser representadas nas retas numéricas e estas ilustram que cada fração 
corresponde a uma determinada magnitude. (FAZIO, SIEGLER, 2011, p.10 apud 
VAZ, 2013, p. 11).  
 

 Em um projeto de livro aberto chamado Frações no Ensino Fundamental - Volume 1, 

Ripoll et al. (2016), diz que a participação do aluno, criando suas próprias representações nas 

retas numeradas e fazendo uso da linguagem verbal para explicar seu raciocínio diante da 

realização das atividades, é fundamental na condução do trabalho com esse recurso.	 	 	Neste 

projeto, foi dedicada toda uma unidade para o trabalho com reta numérica, utilizando modelos 

visuais contínuos e a justaposição de partes correspondentes às frações unitárias como base das 

atividades propostas, sempre explorando a comparação de frações. Seguem dois exemplos 

destas atividades: 
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Exemplo 1:  

Figura 22 - Atividade com reta numerada 

 

                            Fonte: Ripoll et al. (2016). 

 

Exemplo 2:  

Figura 23 - Atividade com representação de frações na reta numerada 

 

                       

 

 

                  Fonte: Ripoll et al. (2016). 
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4  ESTRATÉGIAS  PARA O ENSINO DAS FRAÇÕES  
 
 
 Até ao 6º ano os alunos deverão compreender a equivalência entre frações, números 

decimais e porcentagem e o que essas formas de representação dos números transmitem. Para 

trabalhar com os números de maneira flexível, é necessária uma compreensão da estrutura 

numérica e das suas relações. Nos anos iniciais, especificamente do 3º ao 5º, é imprescindível 

ver e explorar diversas situações com frações, concentrando-se primeiramente nas que fazem 

parte da linguagem cotidiana: meios, terços, quartos, quintos, décimos. O trabalho com esses 

números deve ser voltado para relacionar uma fração com a unidade, comparar partes de um 

todo, encontrar equivalências e desenvolver estratégias para a resolução de problemas, 

promovendo assim as habilidades que os alunos deverão adquirir nesta etapa.  

A utilização de retas numeradas paralelas auxiliará no reconhecimento das frações como 

representação de números, além de ajudar a estabelecer as relações entres as comparações e 

equivalências, e a compreensão que entre dois números sempre haverá outro. Ao ensinar os 

números decimais, é importante também fazer uma contextualização, explorando a linguagem 

que já é de uso comum (um décimo, dez décimos, cinco décimos, vinte centavos, dois 

milímetros etc) e a equivalência dos decimais com as frações. 

Exemplos: 

Ø $
%
= 	 ,

$-
= 0,5 

 

Ø R$ 0,20 = 20 centésimos do real =  %-
$--

 do real 

 
Ø 3 milímetros = 0,003 do metro = &

$---
  do metro 

 

 No final do Ensino Fundamental I, é introduzido o ensino das porcentagens e os alunos 

precisam entender o seu uso de maneira significativa, estabelecendo as relações com as frações 

e decimais, afinal a porcentagem corresponde a um todo que foi dividido em 100 partes iguais. 

Nesta etapa, devem iniciar o trabalho explorando porcentagens comuns no dia a dia: 10%, 15%, 

25%, 50% e 100%. São representações encontradas facilmente em propagandas de lojas. Ao se 

depararem com um desconto de 50%, é importante ter a noção imediata de que o preço dos 

produtos em questão será a metade do preço original. 

 Durante os primeiros anos do Ensino Fundamental II, o aprofundamento sobre as 

frações, os decimais e as porcentagens ajudarão a ganhar competência na utilização desses 
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conceitos. É importante o professor dominar as diferentes interpretações das frações para que 

possa utilizar diversas estratégias que sejam significativas para os alunos. Vale ressaltar que 

uma base sólida não permitirá que o aluno trave na evolução desses conteúdos. É muito 

importante que os decimais sejam compreendidos como frações cujos denominadores são 

potências de 10. Pensar na localização de frações e decimais em uma reta numérica também é 

uma habilidade a ser conquistada, mas os alunos precisam de ajuda para isso. Ao longo do 

trabalho com os números racionais, a flexibilidade contribui para a compreensão e aquisição da 

destreza necessárias para lidar com a proporcionalidade. A construção da ideia dos números 

racionais nos anos iniciais constitui em um alicerce fundamental para os assuntos trabalhados 

nos anos posteriores, para compreender mais profundamente o conceito do sistema numérico e 

para usar a álgebra. 

 Muitas são as propostas e sugestões de jogos para serem trabalhados com foco nos 

objetivos que envolvem o conteúdo de frações, números decimais e porcentagens. Nas aulas de 

Matemática, a utilização de jogos amplia habilidades que são sugeridas na BNCC, como 

observação, reflexão, formulação de hipóteses, desenvolvimento do raciocínio lógico e a 

socialização.  

 
Portanto, a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em Matemática 
está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão de significados 
dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações. Os signifcados desses 
objetos resul- tam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais 
componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos. 
Desse modo, recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, 
vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um 
papel essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas. Entretanto, 
esses materiais precisam estar integrados a situações que levem à reflexão e à 
sistematização, para que se inicie um processo de formalização. (BRASIL, 2018, p. 
274) 

 

Através do jogo, o educador tem um recurso que lhe permite trabalhar com as exigências 

da sala de aula, fazendo as intervenções necessárias para uma efetiva aprendizagem. Por isso, 

o jogo não deve ser apenas um passatempo, precisa de objetivos claros para que as trocas de 

informações entre os alunos para solucionar os desafios possam contribuir com a aquisição do 

conhecimento. 

Visando as contribuições que os jogos podem trazer para a melhoria da aprendizagem 

deste assunto, especialmente para esta pesquisa, foi por nós construído um baralho de cartas 

para ser trabalhado com alunos do 5º e 6º anos. A manipulação dessas cartas, visam entre outros 

possíveis objetivos, o reconhecer a equivalência de frações, números decimais e porcentagens. 

A seguir, nos itens 4.1, 4.2, 4,3 e 4.4, apresentamos quatro propostas de utilização desse baralho. 
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Os jogos podem auxiliar o professor que almeja aulas mais dinâmicas e até mesmo para 

reforçar conteúdos já trabalhados. Eles criam condições para que o aluno descubra e redescubra 

que é possível aprender, conhecer, rever, investigar e desenvolver estratégias.  De forma lúdica, 

a criança constrói conhecimentos diversos ao fazer o uso de jogos. O jogo na matemática é uma 

atividade que envolve desafios contra os adversários, uma atividade com princípio, meio e fim 

e que possui objetivos específicos ou gerais sobre o assunto trabalhado. É essencial a escolha 

de uma metodologia de trabalho que permita a exploração do potencial dos jogos no 

desenvolvimento de competências e habilidades. 

 

4.1 Baralho das frações, decimais e porcentagens – Trios fantásticos  
 

 

Este jogo tem, como objetivo, reconhecer as frações e suas correlações com os números 

decimais e as porcentagens. Para vencer, o jogador deverá montar 2 trios de cartas com valores 

semelhantes. São 48 cartas com frações, números decimais e porcentagens (apêndice A). Pode 

ser jogado por 3 ou 4 alunos. Para começar, as cartas devem ser embaralhadas e cada jogador 

recebe 6 dessas cartas. As restantes são coladas em um monte para serem compradas. O 

primeiro jogador compra uma carta do monte e, obrigatoriamente, tem que descartar uma de 

suas cartas no centro da mesa. Nas próximas jogadas, os outros participantes têm a opção de 

comprar a carta do monte ou pegar uma que foi descartada no centro da mesa e, depois, devem 

descartar uma de suas cartas. Vence o jogo quem primeiro conseguir montar dois trios de cartas 

com valores semelhantes. Caso nenhum jogador consiga completar 2 trios, ganha quem estiver 

mais perto de conseguir. 

Figura 24 - Exemplo das cartas de um vencedor 

 

 

 

 

               Fonte: A autora, 2018.  
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Espera-se que os alunos tenham habilidades para encontrar as frações equivalentes, 

comparar frações decimais com números decimais, representar uma fração geometricamente, 

simplificar frações e expressar uma fração na forma de porcentagem. 

 Para esse mesmo conjunto de cartas, pode-se sugerir outros jogos, com regras diferentes.  

 

4.2  Baralho das frações, decimais e porcentagens- Quando menos é mais!  – jogo 1 
 

Para este jogo, deve-se formar grupos de 4 a 5 jogadores. Os participantes, após 

embaralharem as cartas, distribuem seis para cada integrante. As cartas que sobrarem devem 

ser colocadas em um monte sobre a mesa. O objetivo deste jogo é terminar com o menor número 

de cartas em mãos.  

Para iniciar a jogada, a primeira carta do monte deve ser virada sobre a mesa. O jogador 

da vez descarta uma carta que tenha o mesmo valor ou o mesmo tipo de representação da 

carta que está sobre a mesa. Se não tiver, deverá comprar do monte (uma única vez por rodada). 

Se mesmo assim ficar sem opção, passa a vez para o próximo. O próximo jogador também 

descarta uma carta com o mesmo valor ou com o mesmo tipo de representação da última 

carta que foi jogada na mesa. E assim por diante, até que um jogador fique sem cartas na mão 

ou, se as opções acabarem, vence o jogo quem tiver com menos cartas em mãos. 

 

4.3  Baralho das frações, decimais e porcentagens – Quando menos é mais! – jogo 2 
 

 Neste jogo, os alunos deverão usar as mesmas regras do jogo “Quando menos é mais! – 

jogo 1”, porém as cartas descartadas têm que ter maior valor ou mesma cor (amarela, vermelha 

ou verde) da última carta que foi descartada. Quando um jogador ficar sem cartas na mão ele 

vence a partida. Agora, se as opções acabarem, o vencedor é quem tiver menos cartas em mãos. 

 

4.4  Baralho das frações, decimais e porcentagens – Quando menos é mais!  – jogo 3 
 

Nesta versão, usar as mesmas regras do jogo “Quando menos é mais! - jogo 1”, alterando 

as características das cartas que devem ser descartadas e a direção do jogo. Para isso, o jogador 

da vez descarta uma carta que tenha o maior valor ou o menor valor do que o da última carta 

que foi descartada. Caso jogue a carta de menor valor, o jogo segue para a sua direita, ou seja, 
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no sentido anti-horário; caso jogue a carta de maior valor, o jogo segue para a esquerda, ou seja, 

no sentido horário. 

 

4.5 Jogo do Sudoku das frações  
 
 O jogo do Sudoku é muito conhecido e tem conquistado muitos adeptos. Ele desenvolve 

o raciocínio lógico e a capacidade de argumentação, por isso pode ser usado em sala de aula 

para melhorar a concentração dos alunos e trabalhar conteúdos de operações com frações. Para 

jogá-lo, o aluno deve observar os espaços em branco, analisar os números e completar esses 

espaços com números que atendam a regra de que todas as linhas e colunas têm sempre a mesma 

soma. Uma adaptação desse jogo é colocar a soma de frações utilizando as regras do quadrado 

mágico. Nesta versão, o principal objetivo é somar frações com denominadores diferentes, 

utilizando o conceito de equivalência. Nesse jogo o aluno será instigado a perceber que uma 

mesma fração pode ser obtida através de somas de frações de parcelas diferentes.  

 Exemplo:  

Ø Complete os espaços vazios sabendo que a soma das linhas e colunas são 

sempre iguais. 

Figura 25 - Sudoku da soma de fração 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Mota (2009, p.72) 

 
 Em uma outra versão desse jogo, os alunos, ao realizar a soma, percebam o significado 
das frações e suas representações para construir a unidade.  
 Exemplo: 

Ø Complete os espaços vazios sabendo que a soma das linhas e colunas é sempre 
uma unidade. 
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Figura 26- Sudoku da soma de fração - encontrando a unidade 

 

 

 

 

 

 

      

          Fonte: Mota (2009, p.73) 

 Em seu trabalho sobre “Jogos no ensino da Matemática”, Mota (2009) ainda propõe 

uma versão do Sudoku para os alunos terem contato direto com operações de multiplicação e 

divisão de frações, utilizando as noções de operações inversas para facilitar a descoberta do 

número a ser encontrado. 

  

Exemplo: 

Ø Complete os espaços vazios sabendo que o produto das linhas e colunas são 
sempre iguais a 2.  

Figura 27 - Sudoku do produto de frações 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fonte: Mota (2009, p.73) 
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4.6  Varal de Números 
 
 
 Ripoll et al. (2016), em seu livro sobre frações, propõe um jogo chamado “Varal de 

números que tem como objetivo reconhecer a representação das frações na reta numérica e 

ordenar frações, pendurando os números no varal, associando os pontos da reta e os números 

fracionários. Para essa atividade, são necessários 3 metros de barbante, que devem ser 

colocados em uma parede da sala de aula e prendedores de roupa ou clipes de papel. Os alunos 

precisam ser organizados em grupos de 5 ou 6 alunos. O professor deve fazer um “varal” com 

o barbante para representar a reta numerada. Fazer cartões numerados com os números da figura 

abaixo. 

 

Figura 28 - Cartões para o varal dos números 

 
   Fonte: Ripoll et al. (2016, p.42).  
 
 
 Neste jogo, os alunos devem observar a existência de números naturais e frações que 

não representam números inteiros, que são os números fracionários. O desenvolvimento da 

atividade precisa ser mediado pelo professor, o qual deve provocar discussões sobre o assunto. 

Os cartões 0 e 1 devem ser presas no barbante pelo professor antes do início do jogo. Ganha 

um ponto o grupo que posicionar corretamente o número na sua vez. Cada avaliação correta 

vale meio ponto para que grupo que ficou responsável por ela. Após a fixação de todos os 

cartões numerados no varal, vence o grupo que ficar com a maior quantidade de pontos.       

Ripoll et al. (2016), nas orientações para o professor, ainda sugere algumas dicas para a 

atividade, como as discussões sobre as cartas que ocuparão a mesma posição na reta, como por 

exemplo, o 2 e o '
%
, e também sobre as dificuldades que os alunos podem encontrar. As frações 

com denominadores 2 são bem fáceis para serem posicionadas no varal, depois as de 

denominador 4. Porém, quando os denominadores forem 3, 5 e 10 o desafio será maior, por isso 

é necessário que o professor cuide para que todos os grupos recebam cartões com 
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denominadores variados. Cada grupo, ao colocar o cartão no varal, deve explicar o porquê de 

terem escolhido aquela marcação. Ao final do jogo, os alunos deverão fazer uma representação 

do varal de números em uma reta numerada para fixar o que aprenderam com o jogo. 

 

4.7  Desafio das frações 
 
 Neste jogo, proposto pelo Laboratório de Matemática da UNESP1, são necessários 

48 cartões contendo frações (anexo A) e 48 cartões contendo representação gráfica das frações 

(anexo B). Os cartões devem ser embaralhados e distribuídos para as 2 equipes participantes. 

O primeiro a jogar coloca um cartão sobre a mesa. O próximo jogador, deve colocar sobre o 

cartão inicial um que contenha uma fração maior. Se conseguir, fica com os cartões para si. Se 

não conseguir, deve colocar um de seus cartões sobre o anterior, o qual será o cartão da vez. 

Em caso de frações equivalentes, cada jogador deve colocar sobre a mesa um novo cartão e o 

vencedor da rodada será definido pelo jogador que descartou a maior fração. Quando todas as 

equipes ficarem sem cartão, o jogo termina e vence a equipe que conseguiu o maior número de 

cartões. 

 

 
  

                                                
1 Disponível em: http://www.ibilce.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-mat/jogos-no-ensino-de-
matematica. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao conhecer um número racional e toda a sua história, o professor se mune de estratégias 
para auxiliar o aluno a compreender este novo campo numérico e que as frações representam 
números que podem ser localizados na reta numerada, assim como os números decimais.  

Os aspectos do desenvolvimento no ensino das frações - prático, psicológico, 
matemático e didático-epistemológico - estão interligados e auxiliam a prática docente. 
Explorar esses aspectos facilita o entendimento de como números racionais são assimilados e 
utilizados no cotidiano. A utilização das frações é algo que está presente em nossa rotina e, na 
maioria das vezes, não percebemos o seu uso. Poder perceber que a Matemática está mais 
próxima do que se imagina motiva os alunos, pois eles se sentem mais à vontade para aprender 
e são capazes de fazer conexões importantes para a construção das ideias e conceitos. 

 Para um trabalho integrado com frações, decimais e porcentagens, o professor deve 
respeitar o tempo e a maturidade das crianças, além disso, deve sempre buscar respostas para 
as dúvidas que, por ventura, tiver do conteúdo que está ministrando. Ao planejar o currículo e 
pensar no que o aluno precisa aprender em cada etapa de sua escolaridade é um meio para que 
o professor consiga definir suas prioridades e não se torne um mero transmissor de regras. 
Determinadas nomenclaturas e interpretações das frações podem ser exploradas depois que o 
aluno construir o conceito do que é uma fração e do que ela representa. Ao interpretar o que 
uma fração nos diz, é possível definir, de uma maneira mais significativa, como resolver 
situações-problema que envolvem esse conceito.  

Existem diferentes recursos que podem ser utilizados em sala de aula, um deles, que é 
pouco utilizado nas salas de aula, é a reta numerada. Ao fazer uso desse instrumento é possível 
compreender a ideia de equivalência, ordenação e a ampliação dos campos numéricos. Outra 
opção didática são os jogos, estes possuem estratégias que podem auxiliar o professor em sala 
de aula. Formados por meio de ideias simples e objetivas, promovem um aprendizado mais 
divertido, com intuito de fazer o aluno a ultrapassar a ideia de apenas jogar por diversão, mas 
participar de um trabalho que será fundamental para sistematizar os conteúdos de frações, 
decimais e porcentagens. Com o jogo, o aluno desenvolve a capacidade de resolver problemas, 
pensar nas estratégias, executá-las e desenvolver uma avaliação crítica da sua aprendizagem. 

As propostas para o ensino das frações também exigem do professor estudo contínuo, o 
uso de materiais manipulativos e de tecnologias atuais, como softwares e jogos online. 
Entretanto, a inserção da tecnologia no processo de aprendizagem precisa ser analisada, pois é 
preciso compreender como os alunos se comportam com esses recursos em sala de aula.  

Durante todo o Ensino Fundamental, o aluno é instigado a observar, pensar em 
estratégias, encontrar soluções e, se for apresentado ao campo dos números racionais de uma 
maneira compreensiva, conseguirá sistematizar esse conceito com tranquilidade. Porém, esse é 
um caminho almejado por muitos, mas que precisa de profissionais engajados com a educação. 
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ANEXO A – CARTÕES COM FRAÇÕES – JOGO: DESAFIO DAS FRAÇÕES 
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ANEXO B – REPRESENTAÇÃO DAS FRAÇÕES - DESAFIO DAS FRAÇÕES 
 

 
 


