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RESUMO:  
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo avaliar a 
viabilidade do ensino das operações de multiplicação e divisão de frações por meio de atividades 
mediadas por uma calculadora virtual de frações, sendo a fixação realizada por meio de lista de 
exercícios e jogos. Os participantes foram 33 alunos da 5ª série do ensino fundamental de uma 
escola pública no Município de Belém no Estado do Pará. Devido ao significativo aumento do 
acerto no pós-teste em relação ao pré-teste, os resultados apontam que é viável o ensino das 
operações de multiplicação e divisão de frações por meio de atividades mediadas pela maquina 
virtual de frações.   
 
 
Palavras-Chave: Educação Matemática. Uso didático da calculadora. Ensino de 
multiplicação e divisão de frações 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente várias pesquisas destacam o conteúdo de fração como um 

dos assuntos mais delicado a ser tratado no ensino fundamental, tanto pelos 

discentes quanto pelos docentes. Vários pesquisadores abordaram o conceito do 

assunto referido a partir da concepção dos alunos, como por exemplo, Merlini 

(2005) que investigou os modos de resolução que os alunos de 5ª e 6ª séries 

utilizam para enfrentar problemas que abordam a fração e detectou que os alunos 

conseguem resolver alguns problemas, porém não têm uma compreensão clara 

do conceito e observou a importância dos alunos terem conhecimentos dos 

significados do número racional: Número, Parte-todo, Medidas, Quociente e 
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Operador multiplicativo, contudo não garante o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem, pois dependem da maneira que serão trabalhados esses 

conceitos. Segundo Nunes e Bryant (1997), “Com as frações as aparências 

enganam. Às vezes as crianças parecem ter uma compreensão completa das 

frações e, ainda assim, não o têm”, devido a maneira de definir os números 

racionais, por meio de representações icônicas e não icônicas, que contém falhas 

nas análises de equivalência de fração.  

 

Autores como Silva (1997) e Rodrigues (2005) analisam a visão dos 

professores sobre esse assunto. Silva (1997) em sua tese de mestrado discute a 

percepção do professor sobre o tratamento das concepções de fração na sua 

forma parte-todo, medida e quociente. Rodrigues (2005) tem com ponto principal 

do seu trabalho o desconhecimento que alguns alunos no final de cada nível, 

fundamental, médio e superior, possuem relacionados ao conceito de fração em 

seu significado parte-todo e quociente.  

 

Apesar da variedade de pesquisas sobre o ensino de fração, ainda 

temos poucos trabalhos dedicados ao ensino das operações aritméticas 

fracionárias. Oliveira e Aguila (2005) em uma pesquisa sobre o Ensino das 

operações com frações a partir de situações problemas, não apresentaram um 

resultado satisfatório acerca de divisão de fração, e indicaram a necessidade  de 

maiores estudos sobre o mesmo. A partir disso, vislumbramos bons resultados em 

relação as operações de produto e quociente dos racionais com a uso a máquina 

de calcular para o ensino de operações fracionárias, instrumento esse elaborado e 

construído por uma equipe de professores da Universidade do Estado do Pará, 

liderada pelos professores Pedro Sá, Fábio Alves e Antônio José Neto. A máquina 

de calcular é um software matemático feito na plataforma java, formatado para  

números racionais na forma , onde b ≠ 0,  a, b є R, como mostra a figura 1. 
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Com Base nesse trabalho buscamos respostas para as seguintes 

questões: será que essa máquina de calcular pode auxiliar no aprendizado das 

operações de multiplicação e divisão de números racionais? De que maneira esse 

recurso didático pode interagir com alunos para que o processo de ensino e 

aprendizagem tenha o sucesso esperado?  

 

Portanto este trabalho tem como objetivo relatar a experiência com 

esse objeto didático e analisar os resultados desse experimento feito em sala de 

aula, numa turma da 5ª série ou 6º ano do ensino fundamental. 

 

METODOLOGIA 

 

O experimento descrito neste artigo é uma sequência de atividades 

auxiliadas pela máquina de calcular didática para o ensino de fração, baseado no 

ensino de matemática por atividades, no qual trabalhamos com associações, 

deduções e conclusões desenvolvidas pelos discentes e orientadas pelos 

docentes em prol de um melhor rendimento escolar, no que concerne o ensino 

das operações fracionárias básicas, já que conforme SÁ (2009),  
A proposição do ensino de matemática baseado em atividades 
pressupõe a possibilidade de conduzir o aprendiz a uma construção 
constante das noções matemáticas presentes nos objetivos da atividade 
(p. 18). 

 

 

 

Figura 1: Demonstrativo da máquina relacionado ao 
produto 
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Esse trabalho foi realizado em uma Escola Estadual do bairro de Val-

de-Cans no Município de Belém-PA com alunos da 5ª série ou 6º ano do ensino 

fundamental no período de 01/04/10 a 13/05/10 e consistiu nas etapas a seguir: 

 

 

ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 

Elaboramos um formulário composto de questões acerca de alguns 

dados pessoais e 10 questões diretas de operações com números racionais (pré-

teste), constituído por 5 questões de produto e 5 de quociente, para verificar em 

que nível de apreensão do conhecimento o discente está localizado. Produzimos 

as atividades de produto e quociente de fração, acompanhadas de tarefas de 

fixação no mesmo estilo das atividades e construímos um jogo para auxiliar o 

processo de fixação do conhecimento adquirido durante o experimento. Além 

disso, para concretização do experimento utilizamos a máquina de calcular 

didática para o ensino de fração, juntamente com os instrumentos de data-show e 

notebook, já que a escola não tem um laboratório de informática – espaço ideal 

para esse tipo de trabalho. 

 

AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

A avaliação do instrumento foi realizada por meio dos resultados 

obtidos dos formulários, das anotações feitas na folha de atividade e nas tarefas 

de fixação, do pré-teste e do pós-teste realizados pelos participantes das 

atividades.   

 

PRODUÇÃO DAS INFORMAÇÕES  

 

A coleta das informações ocorreu no período de 19 de abril de 2010 a 

13 de maio de 2010 com a participação de 33 alunos do 6º ano ou 5ª série ensino 

fundamental de uma Escola Pública. 

 

 



VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 5 -

RESULTADOS E ANÁLISE 

 

1. DIAGNÓSTICO DA TURMA 

 

A sistematização das informações dos questionários respondidos pelos 

alunos foi realizada por meio do tratamento das informações que são 

apresentados a seguir. 

 

 Faixa Etária: Os alunos com idades de 10 a 11 anos, ou seja, alunos 

na faixa etária correta na série analisada equivale aproximadamente a 49% . O 

restante varia entre alunos de 12 a 14 anos, referente a um total de 17 alunos, 

sendo 45% na faixa dos 12 a 13 anos; 

 

 Instituição Escolar: A maioria absoluta, aproximadamente 73% 

correspondente a 24 alunos, são alunos oriundos de escola pública, o que nos 

leva a crer a possibilidadede que esses alunos não tiveram contato com todas as 

operações com números racionais, já que os racionais não são estudados com 

ênfase nas operações aritméticas em séries anteriores na maior parte das escolas 

estaduais desse estado. Apenas 5 alunos foram de Instituição Municipal (15%) e 

4 discentes são oriundos de Instituição particular; 

 

 Sexo: O sexo feminino predomina a turma, com 18 meninas (55%) e 

15 meninos (45%); 

 

 Hábito de Comprar: A maioria dos alunos, referente a 51% declarou 

fazer compras, subtendendo a utilização prática das operações de multiplicação e 

divisão; 

 

 Dificuldades de efetuar cálculos aritméticos: Dos 33 alunos, 67% 

informaram que sentem dificuldades em executar as operações de divisão, 18% 

possuem dificuldades de multiplicação. Apenas 3%, equivalente a 1 aluno, 

declarou ter deficiência na execução das duas operações. O restante referiu-se as 
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operações de soma e subtração de fração, que não é o interesse principal desse 

experimento; 

 

 Domínio da tabuada: A maioria dos alunos não se sente seguros 

para efetuar as multiplicações, pois informaram não terem domínio da tabuada 

aproximadamente 85%, enquanto que 12% afirmam ter esse conhecimento e 3% 

não responderam; 

 

 Notas de Matemática: Segundo os declarantes, 17 alunos (52%) 

estão na média, ou seja, alcançam a nota 5 (cinco) na avaliação bimestral de 

matemática, 9 alunos (27%) estão acima da média, 4 alunos (12%) abaixo da 

média e 3 (9%) não quiseram responder; 

 

 Frequência de estudo: 18 discentes (55%) declaram estudar apenas 

na véspera da prova, enquanto que 12 (36%) afirmam estudar semanalmente e 

somente 3 alunos (9%) cumprem a seu dever diariamente; 

 

 Auxílio nas tarefas de casa: A família ajuda nas tarefas de casa de 

23 alunos (70%) e o restante, 30% corresponde a ajuda de amigos ou professor 

particular; 

 

 Distração nas aulas de Matemática: 40% dos alunos presta sempre 

atenção nas aulas de matemática, 36% se distrai na maioria das vezes e 24% não 

presta atenção; 

 

 Curso Livre: 24% declaram ter feito curso de informática, 

aproximadamente 40% não faz curso livre e 36% faz outros tipos de cursos, como 

língua estrangeira, ou não responderam. 
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2. EXECUÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES 

 

O Experimento consistia em realizar duas atividades com auxílio da 

calculadora didática virtual para o ensino de fração (figura 1): uma referente ao 

produto de fração (atividade 5) e outro ao quociente de fração (atividade 6). 

 

A atividade 5 foi realizada dia 29/04/10, tendo o título de multiplicações 

de frações, com o objetivo descobrir uma maneira de realizar a multiplicação de 

fração e como material o roteiro de atividade, máquina de calcular didática, data-

show, notebook, lápis ou caneta. O roteiro é composto por uma lista de exercícios 

com 14 questões diretas que possuía os procedimentos a seguir.  

 

Usando a máquina de calcular, determine os valores das multiplicações 

das frações abaixo: 

A) 
4
3  .  

5
2   =  B) 

5
3  .

2
1  =       C) 

7
3  .  

5
4  =    D) 

8
7 . 

2
1  =      E) 

7
5  . 

3
2   =      

F) 
7
6  . 

5
4  =  G) 

3
4  . 

2
1   =     H) 

4
1 . 

3
1 =   I) 

3
7 . 

9
1 =  J) 

3
2  . 

7
1 =   

 

No mesmo roteiro, havia para questionamento sobre a maneira de 

realizar esses cálculos sem a calculadora. Em seguida, o espaço de conclusão 

era utilizado para formalizar as idéias e teses formadas no final de cada atividade. 

 

A partir da técnica da redescoberta e com uso da calculadora didática 

os alunos puderam trabalhar as operações de multiplicação de fração sem 

estarem atrelados a uma série de regras de operacionalização tradicionalmente 

repassadas a eles durante as aulas de números racionais. Após a testagem dos 

resultados dos 4 primeiros itens apresentados pela calculadora, os alunos 

perceberam o algoritmo da operação e fizeram o seguinte comentário: “A gente 

multiplica o numerador, depois o denominador” (eq. Vermelho).  
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Apesar da rápida compreensão, os participantes da tarefa sentiram 

dificuldades em formalizar, pois não conseguiam expressar-se, claramente, 

através da escrita o que entenderam sobre atividade, mas isso não impediu o 

bom desenvolvimento da atividade. 

 

Os participantes mostraram dúvida ao se defrontarem com 13° item, 

pois nele constava um número inteiro, que na visão dos alunos não possuía 

denominador. Entretanto, quando testaram a questão na calculadora observaram 

a presença do denominador 1 e experimentaram outras questões criadas por 

eles, chegando a conclusão de que um número inteiro pode ser um número 

racional com denominador 1. 

 

A atividade 6, referente a divisão de fração, foi realizada no mesmo dia 

que a atividade 5, pois os alunos conseguiram concluí-la em menos de uma aula, 

que possui 45 minutos. Essa atividade teve o título de divisões de frações e a 

finalidade de descobrir uma maneira de realizar a divisão de fração e como 

material o roteiro de atividade, máquina de calcular didática, data-show, notebook, 

lápis ou caneta, semelhante a atividade comentada anteriormente, no entanto 

havia uma diferença de procedimento cujo enunciado era: “Usando a máquina de 

calcular, determine os valores das divisões das frações abaixo: 

 

A)   = B)  =  C)  =  D)  =  E)  = F)  =  

G)  = H)  =  I)   = J)  =  L)  =  M)  = 

 N)  = O)  = 

 

Ao analisar os resultados do pré-teste (quadro 2), houve uma 

preocupação referente aos conhecimentos prévios discentes, pois ninguém 

acertou a divisão. Além disso, fizemos a seguinte pergunta: “Será que os alunos 

não vão confundir o mecanismo de operacionalização da divisão com a 

multiplicação, já que estamos trabalhando as duas operações no mesmo dia?”. 
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Apesar das preocupações, iniciamos a atividade e surpreendentemente, três 

equipes conseguiram, após o sexto item ou a letra F, perceber o raciocínio que a 

calculadora utilizava para apresentar o resultado.  

 

Uma equipe conjecturou que havia multiplicação entre numeradores e 

denominadores, apesar de estarem efetuando uma divisão. A seguir, outras, 

complementaram a idéia de que além de multiplicações, havia uma ordem dos 

termos da fração ao calcular o numerador resultante e que o novo denominador 

era o produto dos outros denominadores da “conta”, como eles comentaram, ou 

seja, alunos responderam o sétimo item -  - assim:  outros e alguns 

. Quando testaram na calculadora e obtiveram a resposta , compreenderam 

a importância da ordem dos números e o raciocínio usado, já que um grupo havia 

chegado perto do resultado da calculadora. Algumas equipes comentaram “Nós 

somamos o de cima com o debaixo e o debaixo com o de cima” (eq. Roxo) e 

“multiplica de baixo para cima e de cima para baixo” (eq. Vermelho). Os 

participantes da tarefa levaram aproximadamente 45 minutos para avaliarem o 

algoritmo encontrado por eles e concluíram “Na divisão de fração, o resultado 

será a multiplicação do primeiro numerador com o segundo denominador sobre a 

multiplicação do primeiro denominador com o segundo numerador” (eq. Branco), 

ou seja, considerando a,b,c,d pertencentes ao IR, , com b,c,d diferentes 

de zero. É importante ressaltar que essa agilidade demonstrada pelos 

participantes se deve a dois fatores: participação ativa da maior parte da turma, 

que pensa, socializa, discute e formaliza e também a experiência deles com esse 

tipo de atividade, já que os alunos já haviam realizados as atividades 1 a 4, 

referentes as operações de soma e subtração de fração. 

 

Após a execução das atividades, os participantes fizeram as tarefas de 

fixação que consistia em lista de exercícios e jogos. As listas de fixação das 

atividades 5 e 6 compreendem duas listas com 12 operações diretas, em cada, 

sendo que alguns itens envolveram números fracionários e inteiros . 
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A partir da realização desse instrumento, foram construídas algumas 

tabelas, quadros e gráficos para servir como base da análise do desempenho e 

eficácia do trabalho. 

  
 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 1 constata que os acertos obtiveram um resultado 

satisfatório, pois superaram os índices do pré-teste no qual houve 38% de 

acertos, 40% de erros e 22% de itens em branco, referente ao produto, 

totalizando 165 itens. Além disso, observe que os acertos do referido gráfico 

ultrapassaram os erros, o que indica uma situação inversa das porcentagens do 

desenvolvimento do pré-teste no que concerne a superação dos acertos sobre os 

erros. Essa tarefa foi desenvolvida individualmente e sem nenhum recurso, seja 

tecnológico ou não, apenas contaram com os conhecimentos apreendidos no 

decorrer das atividades. 

 

Verificamos que tipo de erros apareceu nas atividades e construímos o 

gráfico 2. O setor Tabuada significa a falta de domínio das multiplicações dos 

números naturais, o setor Algoritmo, indica erro no modo como se executar essa 

operação de acordo com procedimento descoberto pelos alunos, o setor  Inteiro, 

refere-se ao erro de interpretação dos números inteiros em relação ao produto e o 

setor Diverso é interpretado como erro sem aparente justificativa. 

 

 

 

 

 

ACERTOS
69%

ERROS
28% 

BRANCO
3%

Gráfico 1 : desempenho na atividade de fixação 5
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Observe que a falta de conhecimento da tabuada é uma das barreiras 

para o sucesso das atividades - apontando o 2° lugar, nesse caso, com 31% - no 

entanto, não é a maior, pois 35% dos erros são de itens que não há como explicar 

de imediato, mas provavelmente, um dos fatores é a falta de atenção de alguns 

alunos. Para sucesso desse tipo de atividade, precisa-se de uma dose mínima de 

dedicação. É determinante para o processo ensino-aprendizagem ter um bom 

resultado, a interação e a participação efetiva entre o estudante, o instrumento de 

aprendizagem e o professor – mediador – como afirma Sá (2009): 
“Para que o ensino de matemática possa contribuir na formação de um 
cidadão autônomo competente, são necessários, entre outras coisas, os 
seguintes pressupostos: 
 A participação ativa do estudante no processo ensino-aprendizagem; 
 Compreensão da Matemática como um conhecimento humano e que, 

portanto, deve servir para a melhoria da vida do planeta; 
 A experiência de vida do aluno deve servir de parâmetro para a 

escolha e desenvolvimento das metodologias de ensino adotadas em 
sala de aula; 
 A articulação entre compreensão instrumental e compreensão 

relacional deve implicar na memorização como conseqüência da 
construção dos conceitos.” (p. 23) 

 

Além disso, 30% dos erros são referente a falta de compreensão do 

raciocínio dos alunos durante a tarefa. Uma justificativa desse índice pode ser 

porque as duas atividades foram executadas no mesmo dia e as atividades de 

fixação foram realizadas após a finalização delas, o que pode ter acarretado uma 

confusão na construção das estratégias de cálculo nas operações de 

multiplicações e divisões de números racionais. É importante ressaltar, que o 

menor índice entre os erros é dos números inteiros, ou seja, os alunos, de modo 

geral, entenderam o significado da afirmação de que todo número inteiro é um 
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número racional, apesar de não ter sido demonstrado para todo inteiro, com a 

ajuda da calculadora, a maioria dos alunos conseguiram trabalhar corretamente 

com esse tipo de número.  

 

Em relação a atividade de fixação sobre a divisão, vejamos o gráfico 3. 

 

 
 

Observe que o índice de erros está alto, embora seja menor que a 

porcentagem de acertos. A partir desses erros foi produzido o gráfico 4: 

 

 

Conforme o gráfico 4, os alunos apresentaram deficiência na 

compreensão do raciocínio encontrados por eles. Ocorreu confusão no momento 

de determinar o numerador e o denominador do resultado da divisão. 

 

Percebemos que os meninos tiveram um desempenho mais 

significativo, pois eles se interessaram pelo instrumento da atividade, pelo modo 

de funcionamento e pelas conclusões com mais interesse e eficácia, afirmação 

essa confirmada no quadro de desempenho comparativo por sexo relacionado a 

multiplicação e a divisão (quadro 1). Esses dados foram construídos a partir dos 

tabuada
22%

algoritmo
67%

inteiro
2%

diverso
9%

Gráfico 4: Tipos de erros da divisão
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itens resolvidos ou não pela turma das atividades de fixação, totalizando 396 

itens.   
Quadro 1: desempenho comparativo por sexo relacionado as listas de fixação 

SEXO 
MULTIPLICAÇÃO DESEMPENHO 

POSITIVO(%) 
DIVISÃO DESEMPENHO 

POSITIVO (%) ACERTOS ERROS ACERTOS ERROS 
FEM 145 95 60% 107 133 45% 
MAS 131 25 84% 123 33 79% 

 

Os erros, neste caso, referem-se também aos itens que ficaram em 

branco, pois nesta análise o que interessa é medir o grau de desempenho dos 

alunos conforme o desenvolvimento nas atividades de fixação, que reflete o 

interesse na atividade com auxílio da calculadora. É importante ressaltar que o 

desempenho dos garotos foi superior a 50% em todas as atividades. 

Aparentemente, esse experimento nos mostrou que os alunos do sexo masculino 

têm mais habilidade com a tecnologia do que as meninas, talvez porque são mais 

apegados aos jogos eletrônicos, segundo nossa experiência. Nesse caso 

específico, o que se tornou interessante é que segundo a professora da turma - 

Nazaré Moraes - os garotos que mais desempenhou bem a atividade, 

participando e executando, foram aqueles que normalmente não conseguem se 

concentrar nas aulas. 

 

Vale lembrar que não houve acertos referente a divisão no pré-teste, 

logo qualquer índice de acertos nesse momento é positivo e significativo. Como 

percebemos que ainda poderia melhorar esses índices, pensamos em uma 

segunda opção de fixação: o jogo. 

 

O jogo foi uma estratégia encontrada para tornar a assimilação de 

conteúdos mais atrativa e efetiva, pois sempre foi considerado como poderoso 

meio pedagógico na educação de crianças, visto que para Piaget, apud Brenelli 

(2005), “por meio da atividade lúdica, a criança assimila ou interpreta a realidade 

a si própria , atribuindo, então, ao jogo um valor educacional muito grande” (pg 

21) 
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Logo, o jogo surge a medida que diagnosticamos as dificuldades 

percebidas ao longo das tarefas, principalmente na execução das listas de 

exercícios.  
“Em contextos psicopedagógicos ou de reeducação, os jogos revestem-
se de importância na medida em que permitem investigar, diagnosticar e 
remediar as dificuldades, sejam elas de ordem afetiva, cognitiva ou 
psicomotora. Servem a estes objetivos os jogos de exercício, os 
simbólicos, os de regras e de construção.” (Brenelli, 2005, Pg. 24) 

 

Seguindo as  ideias de Brenelli (2005) citadas acima, o jogo utilizado 

para esse fim foi chamado de trilha fracionária – parte II, no qual objetivava 

exercitar de maneira descontraída as operações de multiplicação e divisão de 

fração, estimular o uso da linguagem fracionária e explorar a história da 

matemática através das gravuras na trilha. 

 

O jogo tinha as seguintes regras: 1ª. Formar grupos de 5 pessoas, de 

onde neles serão escolhidos um representante para caminhar na trilha, enquanto 

que o restante auxiliará esse representante durante o jogo; 2ª. Cada equipe, na 

sua vez, jogará um dado que determinará quantos passos o representante irá 

avançar na trilha; 3ª. A trilha é formada por “casas” correspondente aos passos 

que a equipe dará. Cada casa possui uma cor associada a uma tarefa a cumprir. 

Haverá uma legenda – legenda II – associando a cor à referida tarefa; 4ª. 

Dependendo do comando das cores, você responderá algumas perguntas. Se 

acertar, avançará 2 casas. Se errar, recuará 1 casa; 5ª. As perguntas serão feitas 

mediante as cartelas com as cores conforme a legenda, ou seja, se a equipe 

parar na casa azul, responderá sobre multiplicação de números fracionários, já se 

parar na casa amarela, responderá sobre multiplicação de números inteiros com 

fracionários, por exemplo; 6ª. Ganha o jogo, a equipe que alcançar primeiro a 

linha de chegada da trilha fracionária. 

 

O tabuleiro foi produzido por 4 folhas de papel 40quilos, onde 

construiu-se  uma trilha com 25 casas e várias imagens recordando a história da 

matemática relacionada com fração. Cada casa possuía uma identificação 

representada por frações, começando em 1/25(mostrando que é o primeiro passo 

para alcançar a chegada) e terminando em 25/25 (indicando o último passo para 
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a chegada). Além disso, as casas foram pintadas com as cores verde, rosa, 

amarelo, azul, preto, vermelho, laranja e branco, nessa ordem, determinando as 

tarefas a ser realizada por cada equipe. Por sua vez, a legenda continha as 

seguintes informações: AZUL: Responda sobre multiplicação de números 

fracionários; VERMELHO: Responda sobre divisão de números fracionários; 

AMARELO: Responda sobre multiplicação de números inteiros com fracionários;  

VERDE: Responda sobre divisão de números inteiros com fracionários; BRANCO: 

Fique uma rodada sem jogar.; PRETO: Jogue mais uma vez; LARANJA: Escolha 

a carta do seu adversário; ROSA: Escolha a sua carta. 

 

As cartelas foram produzidas em folha de papel cartão numa 

quantidade de 40 unidades. Essas cartelas serão separadas por cores, 

obedecendo ao seguinte critério: 10 cartelas azuis, 10 cartelas vermelhas, 10 

cartelas amarelas e 10 cartelas verdes. Na frente (onde aparece a cor) ficará 

exposto o tema, de acordo com a legenda, e na costa, estará a operação a ser 

respondida pela equipe com o lembrete de que se acertar, avança 2 casas e se 

errar, recua 1 casa. O dado pode ser construído com papel cartão. No caso 

específico, foi feito de borracha. Em cada face será colocado a quantidade de 

casas para se avançar na trilha, sendo que as faces tiveram os números naturais 

de 0 até 5.  

 

A trilha fracionária foi trabalhada no dia 10/05/10 às 14h. O primeiro 

contato com o jogo foi no momento de produzir seus peões – o elemento que se 

movimenta na trilha representando a equipe. Os peões foram construídos com 

embalagens de iogurtes trazidos pela pesquisadora e decorados pelos 

participantes. No início os discentes ficaram intimidados com a atividade, mas 

depois gostaram bastante, pois se divertiram muito com as casas onde tinham a 

opção de escolher as perguntas para seus adversários e quando a face do dado 

era zero, além de exercitarem as operações estudadas. Os alunos estavam tão 

envolvidos com o jogo, que a maioria queria participar, porém apenas 9 jogaram, 

1 representante por equipe. Como a turma, de modo geral, queria jogar, foi feito 

algumas adaptações e montou-se a “trilha das cadeiras”, onde cada um defendeu 

sua própria posição. As regras eram semelhantes as da trilha. As cadeiras 
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substituíam as casas, obedecendo a ordem da legenda. A trilha continha 3 fileiras 

com 10 cadeiras, cada. No entanto, por causa do tempo da aula, a trilha teve que 

ser reduzida para 1 fileira. A falta de tempo e o espaço disponível tornaram as 

principais dificuldades para execução dessa atividade, mas não foi um empecilho, 

pois conseguimos alcançar os objetivos almejados e a escola fez o possível para 

se adaptar ao trabalho realizado.  

 

Essas atividades contribuíram ao bom desenvolvimento do pós-teste, 

como veremos a seguir. O Pós-teste foi a etapa final do experimento. Ele é 

constituído por um teste, com as mesmas questões do pré-teste resolvidas pelos 

discentes, individualmente, para fornecer dados à análise sobre o nível de eficácia 

da experiência enquanto instrumento de aprendizagem. Realizado no dia 

10/05/10, apresentou os seguintes resultados: O pós-teste mostrou que 73% dos 

itens produzidos foram de acertos, 27% de erros e nenhuma ocorrência de itens 

em branco, o que nos remete a pensar que os alunos tornaram-se mais seguros 

ao resolver esses tipos de operações e superaram algumas barreiras cognitivas 

haja vista que erraram menos que no pré-teste, como mostra o quadro 

comparativo abaixo: 
Quadro 2. COMPARAÇÃO DOS TESTES 

ITENS ACERTOS ERROS BRANCO 

 PRÉ   PÓS  PRÉ  PÓS  PRÉ   PÓS 

A)3/4 x 2/5 
 

70% 
 

91% 
 

21% 
 

9% 
 

9%  
0 

B)7/3 x 1/9  
58% 

 
85% 

 
24% 

 
15% 

 
18%  

0 

C)3/4 x 5  
21% 

 
91% 

 
61% 

 
9% 

 
18%  

0 

D)7 x 2/9  
21% 

 
82% 

 
52% 

 
18% 

 
27%  

0 

E)5/7 x 1/9  
21%  79% 

 
42%  21% 

 
36%  

0 

F)5 : 3/8  
0% 

 
55% 

 
52% 

 
45% 

 
48%  

0 

G)2/3 : 8  
0% 

 
52% 

 
61% 

 
48% 

 
39%  

0 

H)5/7 : 2/3  
0% 

 
67% 

 
55% 

 
33% 

 
45%  

0 
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I)6/7 : 3/8  
0% 

 
64% 

 
58% 

 
36% 

 
42%  

0 

J)5/7 : 1/5  
0% 

 
64% 

 
58% 

 
36% 

 
42%  

0 

TOTAL  19% 
 

73%  48% 
 

27%  33%  0 % 

 

O quadro 2 mostra que os índices de acertos nos pós-testes cresceram 

em todos os itens, ultrapassando o dobro dos acertos no pré-testes, em quase 

todos os itens, enquanto que os índices de erros decresceram, caindo 

aproximadamente pela metade em relação aos erros dos pré-testes. Além disso, 

destacamos os resultados da divisão e dos itens em branco nos dois testes, pois 

no primeiro não houve acertos e 72 itens em branco (22%), já no segundo teste, 

99 acertos (30%) e nenhum em branco, o que demonstra que o método ajudou os 

alunos a remediar as deficiências em relação a esta operação. 

 

Referente aos erros, 26% dos erros foram de dificuldades em efetuar 

produtos simples, 62% foram relacionados a dificuldades de sistematizar os 

conhecimentos adquiridos em sala, 11% dos alunos erraram por falta de atenção 

ou justificativa não identificada e 1 aluno (1%) apenas errou por causa de 

incompreensão dos inteiros como racionais. Como os erros de algoritmos teve o 

maior índice, nos concentramos nas possíveis justificativas para tais erros. 

Encontramos duas:  

 

1ª. Os alunos trocaram os numeradores e denominadores: Isso 

aconteceu porque  alguns alunos confundiram, no momento de efetuar a divisão, 

por exemplo, a posição dos termos (numerador e denominador). Não 

compreenderam que a ordem dos termos tem que ser respeitada, apesar de ter 

sido discutido em sala, pois no momento da análise dos resultados que a 

calculadora informou, verificamos que ao inverter os numeradores e 

denominadores as respostas ficariam diferentes; 

 

2ª. Alguns docentes inverteram as operações, ou seja, as questões de 

multiplicação, fizeram como se fosse de divisão, e vice-versa: Isso aconteceu 

porque os alunos não tem consciência dos significados dos símbolos matemáticos 
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ou pode ter sido confusão na compreensão do raciocínio do cálculo do produto e 

da divisão de fração. 

 

Para ter uma melhor noção dos resultados, construímos uma tabela 

com média de acertos por teste: 

 
Tabela 1. Média de acertos no pós-teste 

faixa de acertos N° de teste % 

1 a 4 4 12% 
5 3 9% 

6 a 9 21 64% 
10 5 15% 

TOTAL 33 100% 

 

Observamos que a maior frequência foi de teste com 6 a 9 acertos 

(64%), indicando que aconteceu um significativo progresso de aprendizagem, já 

que nos pré-testes, os alunos não conseguiram acertar mais de 50%. É 

importante destacar, nesse caso, que 15% dos participantes obtiveram um 

aproveitamento máximo, a segunda maior frequência, ou seja, de maneira geral, 

os alunos conseguiram alcançar o objetivo da atividade que consiste em executar 

as operações de multiplicação e divisão de fração com eficiência, tendo a 

máquina de calcular como instrumento mediador da aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos objetivos desse trabalho, referente ao diagnóstico da turma 

podemos destacar a freqüência de estudo, pois embora os alunos informassem 

que a família auxilia nas tarefas de casa, o desempenho escolar poderia ser 

melhor, se os alunos tivessem um hábito de estudar regularmente, o que remete 

uma necessidade de incentivar as crianças a criarem esse hábito, seja motivado 

pelos professores ou pais, já que com o gosto pelo estudo, vem o de ler e 

escrever, que atualmente são as principais barreiras escolares para a 

aprendizagem dos discentes, como mostra os exames nacionais, Prova Brasil e 

ENEM.  
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Relacionado as atividades e a utilização da calculadora, verificamos 

que esse instrumento é uma poderosa ferramenta didática se for acompanhada 

de uma preparação dos usuários – docentes e discentes, planejamento e 

organização didática, como comenta Melo(2008). Apesar do recurso ser polêmico 

e temido ainda, como mostrou MocrosKy (1997) ao apurar a opinião dos 

professores sobre o assunto, a calculadora é um meio de busca de conhecimento, 

pois no momento que ela informa um resultado, ela pode ou não confirmar 

hipóteses, motivar o surgimento de novas conjecturas e análises e assim gerar 

novos conceitos e conhecimentos. Melo(2008) afirma que “No caso da 

calculadora, não basta simplesmente ajudar os alunos com os cálculos, mas é 

preciso exigir novas posturas diante deles, discutindo e analisando seus 

resultados”(p. 25). 

 

Para esse experimento, tivemos como aliada ao sucesso, as técnicas 

de redescoberta e de ensino por atividades, além de ter como recurso didático de 

fixação complementar, o jogo. Nenhum recurso didático, seja ele a calculadora – 

objeto do nosso trabalho – ou não, por si só, consegue resolver os problemas 

ligado a aprendizagem do aluno. Esse processo exige um conjunto de medidas 

metodológicas que possa interagir de maneira mais harmoniosa possível para o  

alcance do objetivo almejado. Consideramos que esse trabalho alcançou os 

objetivos da pesquisa, já que obtemos bons resultados tanto referente a 

multiplicação, quanto a divisão, principalmente a última, pois tanto nessa 

pesquisa, quanto em outras, como no trabalho de Oliveira e Aguila (2005), o 

quociente é uma operação difícil de executar, em qualquer conjunto numérico. No 

entanto, a máquina de calcular didática apresentou alguns problemas 

relacionados ao meio que foi apresentado e manuseado. Como nem todas as 

escolas possuem laboratório de informática, pode ser prudente construir um 

instrumento mais poupável e portátil, promovendo uma melhor locomoção e 

execução desse recurso.  

 

O uso da calculadora proporcionou aos alunos mais do que conteúdos, 

fez com que os alunos se sentissem mais confiantes ao se depararem com 
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problemas que declararam ter deficiências. Portanto, acreditamos que a máquina 

de calcular pode ser uma grande aliada aos docentes que almejam formar 

cidadãos críticos e interessados em construir e enfrentar novos desafios e 

conhecimentos. 
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