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RESUMO 
Muitas são as discussões que afirmam que as aulas de matemática desde antigamente até hoje 
em dia, continuam por prender pouca a atenção dos alunos, visto que podemos perceber que os 
professores ainda estão muito presos a um ensino tradicionalistas. Com a utilização de jogos 
auxiliando na construção de alguns conceitos que envolvam frações, ajudaria o aluno a aprender 
de fato este conteúdo. O jogo que será proposto nesse trabalho será baseado em um baralho 
construído pelo professor Natanael Freitas que foi feito através de todas as frações possíveis com 
o auxilio de dois dados.  
 
 
Palavras-chave: Ensino de Frações. Jogos. 
 
 
 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

Muitas são as discussões que afirmam que as aulas de matemática 

desde antigamente até hoje em dia, continuam por prender muito pouco a 

atenção dos alunos, visto que podemos perceber que os professores ainda estão 

muito presos a um ensino tradicionalistas. 

Pasdiora (2008, p.03) afirma que atualmente ensinar matemática de 

maneira eficaz e significativa é um dos grandes desafios dos professores, visto 

que os alunos vêem determinados assuntos sem saberem como vão aplicar em 

algo concreto e se vão aplicar em algo concreto, já que a matemática é 

apresentada pelos professores de uma maneira bastante abstrata. 

 

Os educadores deveriam utilizar novos recursos, além do quadro e 

livros, para auxiliar o processo de ensino aprendizagem, e um desses recursos 



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 

- 2 -

poderia ser a utilização de materiais concretos usados em atividades como jogos 

realizados em sala de aula. 

 

Pasdiora (2008) afirma que: 
  Ousando mais, espera-se que o estudo da matemática seja uma tarefa 

prazerosa para o aluno, que ele seja estimulado a participar das aulas, 
para que saia da postura estática de mero observador e torne-se 
participante ativo do processo educativo. (p.4) 

 
 
 

Assim os jogos seriam usados para que o aluno tivesse uma 

aprendizagem significativa, em que ele seja um agente ativo em sala de aula e 

não um mero receptor de conhecimento.  

 

De acordo com Mendes (2009, p.25) as atividades com a utilização de 

material concreto têm uma estrutura matemática a ser redescoberta pelo aluno, 

que acaba se tornando um agente ativo na construção do seu próprio 

conhecimento matemático, porém o mesmo também afirma que muitas vezes o 

professor usa o material concreto de forma inadequada como uma demonstração 

feita por ele em que o aluno é um mero expectador. Logo essas atividades devem 

ser feitas para que o aluno também possa participar e não apenas como uma 

demonstração do professor. 

 

Vale ressaltar que o jogo é usado como facilitador no processo de 

ensino aprendizagem, cabe ao professor saber como utilizar de maneira 

adequada os jogos em sala de aula, fazendo adaptações quando necessário. 

A utilização de jogos em sala de aula esta sendo bastante valorizado. 

Mendes (2009) afirma que:  
 Ultimamente, temos assistido a uma grande valorização das atividades 

lúdicas no processo de construção do conhecimento matemático pelo 
aluno, por meio de uma prática na qual o professor utiliza jogos 
pedagógicos como elementos facilitadores do ato de ensinar-aprender. A 
manipulação dos jogos, como um dos elementos facilitadores da 
aprendizagem, desperta o interesse do aluno para o conhecimento 
matemático e tem se mostrado bastante eficaz quando bem orientada.   
(p. 51) 
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Um dos assuntos que a utilização de jogos poderia ajudar os alunos a 

obter uma melhor aprendizagem seriam as frações, vista no 6 ano, pois os 

estudantes sentem uma grande dificuldade em aprender sobre este assunto. 

 

Cavaliere (2005, p. 31) afirma que o pouco uso das frações no 

cotidiano é uma das razoes pelas quais as crianças têm uma grande dificuldade 

em aprender sobre esse assunto já que não estão familiarizadas com o mesmo. 

 

Além disso, afirma também que: 
Além disso, são apresentadas várias regras para operar com frações. A 
criança não tem um verdadeiro aprendizado, ela não compreende o que 
está fazendo e apenas se repete os procedimentos ensinados pelo 
professor de maneira mecânica. (p. 32) 

 
 

Com a utilização de jogos auxiliando na construção de alguns 

conceitos que envolvam frações, ajudaria o aluno a aprender de fato este 

conteúdo. 

 

O jogo que será proposto nesse trabalho será baseado em um baralho 

construído pelo professor Natanael Freitas Cabral ainda como docente do Colégio 

Marista em Belém. A descrição completa desse jogo está em sua dissertação de 

mestrado que tem como título “O papel das interações professor-aluno na 

construção da solução lógico-aritmética otimizada de um jogo com regras”.  

 

Cabral (2004) teve a idéia de produzir um baralho cujas cartas fossem 

geradas por todas as frações determinadas por dois dados, um grande que 

representaria o numerador e um pequeno que representaria o denominador. 

Cabral (2004, p. 20) afirma que tinha que em função escassa literatura disponível 

na época sobre atividades típicas de um laboratório de matemática e pela 

urgência do trabalho que o desafiava o mesmo, teve que criar suas próprias 

atividades, ele relata que: 
 Numa das noites que passei em claro, pensando em viabilizar meu 

trabalho, jogando despretensiosamente dois dados sobre a mesa como 
uma forma de passar o tempo, de repente ....EURECA!!!...A necessidade 
fez brotar a idéia de produzir um baralho cujas cartas fossem geradas 
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por todas as frações determinadas pelos dois dados. O maior dado 
representaria os numeradores, e o menor, os denominadores. (p. 21) 

 
  
 

Desta forma ele construiu uma matriz com todos os resultados 

possíveis, ele obteve 36 frações: 

     

 
 
  

Simplificando as frações e abandonando os resultados repetidos, ele 

obteve 23 frações irredutíveis: 

 

 
 

Cabral (2008, p.22) afirma que “conceitos básicos de frações como 

leitura, fixação de posicionamento do numerador e do denominador, comparação 

e equivalência, foram algumas possibilidades que visualizou, inicialmente, para o 

jogo”. 

 

Esse autor também teve a idéia de colocar uma “carta coringa” já que o 

baralho inicialmente iria conter 23 cartas que seria um problema na hora de 

dividirem para os jogadores. Esse jogo possui várias modalidades de acordo com 

as descrições do autor, dentre as quais está o “Bafrão” assim denominado por se 

tratar de um “baralho de frações”. 
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O jogo apresentado a seguir foi feito a partir do baralho criado pelo 

professor Cabral. Chamado de Inverfrão, uma mistura de fração e a sua inversa, 

ele trabalha com leitura, simplificação e inversão, além de ajudar o aluno a fixar 

as posições do numerador e do denominador. 

 

O jogo apresenta os seguintes procedimentos: 

 

 O jogo pode ter 2.3.4 ou 6 jogadores; 

 A quantidade de cartas será divisível pelo numero de 

jogadores; 

 Nenhum jogador poderá saber as cartas de seus adversários; 

 Serão utilizados dois dados, sendo que o maior representa o 

numerador e o menor o denominador; 

 Quando os dados forem lançados o jogador que o 

arremessou terá que falar a fração e respectivamente a sua inversa; 

 A inversa deverá ser descartada, quando houver números 

repetidos, o jogo prossegue normalmente.  

 O coringa será a carta premio, pois o jogador ficará com uma 

carta a menos. 

 O jogo terminará quando o competidor descartar sua ultima 

carta, o qual será o vencedor. 

 

 Esse jogo poderá ser utilizado para sair um pouco da monotonia das 

aulas de frações, e dos exercícios de fixação que sempre é passado para os 

alunos depois das aulas, o jogo poderá ser usado para que o aluno exercite o que 

aprendeu, porém de uma maneira mais prazerosa e divertida, seria um exercício 

mais dinâmico e o mesmo ficaria mais interessado em aplicar o que aprendeu. 

 

Por isso seria bastante interessante a utilização de jogos em sala de 

aula, as mesmas ficariam mais dinâmicas e mais prazerosas tanto para os 

professores quanto para os alunos, pois eles estariam se divertindo e aprendendo 
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ao mesmo tempo, melhorando o rendimento dos estudantes em sala de aula, não 

só o rendimento, como também a relação professor-aluno. 
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