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RESUMO 
O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que objetivou avaliar a viabilidade 
do ensino de multiplicação e divisão de frações por meio de atividades mediadas por uma 
calculadora virtual, realizada com uma turma de 24 alunos de 5º ano de uma escola pública 
estadual de Belém. Foi inicialmente aplicado um pré-teste aos alunos, contendo questões 
pessoais e 7 questões destas operações, após isso, foram elaboradas e aplicadas duas 
atividades, com o auxílio da máquina de calcular virtual, visando que os alunos descobrissem as 
regras operatórias envolvidas, após a fixação os discentes realizaram um pós-teste, com as 
mesmas questões constantes do pré-teste, a fim de avaliar os resultados alcançados. A análise 
dos resultados indica que há viabilidade no ensino destas operações da forma aqui proposta.  
 
 
Palavras-chave: Educação Matemática. Uso didático da calculadora. Ensino de Frações.  
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

A forma de se tratar o ensino de matemática no Brasil vem passando 

por mudanças significativas ao longo do tempo. Sabe-se das dificuldades 

encontradas pela grande maioria dos discentes e o mito já criado em torno da 

disciplina, de que é muito difícil de ser aprendida. Atualmente, o ensino de 

Matemática pode ser desenvolvido por meio de diversos recursos, entre eles: a 

História da Matemática, a Etnomatemática, a Modelagem Matemática, os jogos, 

as novas tecnologias e o ensino por atividade (BRASIL, 1997). 

 

Assim, por meio da adoção dessas variadas metodologias de ensino, 

busca-se tornar o ensino da matemática mais significativo e interessante para o 

aluno, de modo que ele possa atribuir significado aos conteúdos abordados e 
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verificar sua relevância na realidade que o cerca. Com respeito à utilização de 

tecnologia na educação matemática, Andrade e Nogueira (2004, p. 25) afirmam: 

“O uso de novas tecnologias no ensino de Matemática facilita a construção de 

conceitos de Matemática em sala de aula”, ratificando sua importância. 

 

Nesse contexto, encontra-se inserido um tópico da matemática em que 

muitos discentes enfrentam dificuldades: frações, e mais especificamente, 

multiplicação e divisão de frações, talvez pelo fato de alguns professores 

trabalharem esses conceitos apenas de maneira tradicional, e portanto, não 

estimulando o aluno a ser mais participativo no processo ensino-aprendizagem 

dessas operações.  

 

Ciscar e Garcia (2000) apontam o uso de atividades de ensino como 

uma possibilidade de superação dos obstáculos no processo de ensino-

aprendizagem dos conceitos de números fracionários. 

 

Lima et al. (2000) realizaram um estudo focado ao ensino de frações 

em articulação aos decimais e à porcentagem, com 108 alunos de 6º ano do 

ensino fundamental, de três escolas públicas do estado de Pernambuco, sendo 

realizado em 16 aulas, com a aplicação de pré-teste, posteriormente, aulas em 

que foram trabalhados conceitos de fração em quantidades contínuas, discretas e 

a equivalência de frações, dentre outros, com a utilização de jogos, recortes de 

revistas, jornais e alguns problemas e por fim, o pós-teste. Esta pesquisa 

proporcionou aos alunos ter uma visão mais clara das relações existentes entre 

diferentes representações dos números racionais, contribuindo assim para um 

ensino mais dinâmico e articulado, não-fragmentado. 

 

Costa e Sá (2007) enfocaram em seu estudo, o ensino de frações com 

uma abordagem voltada para a resolução de problemas, através de aplicação de 

pré-teste, atividades de operações com frações envolvendo situações-problema, 

contextualizadas de acordo com a realidade do alunado e um pós-teste a 27 

alunos do 6º ano do ensino fundamental de uma escola em regime de cooperativa 

de Ananindeua, Pará. Com a realização do estudo, houve uma melhora 
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significativa dos educandos em aspectos de interpretação das situações-problema 

e sua resolução, dificuldades essas que foram observadas no decorrer deste (e 

que são comuns a muitos outros alunos). 

 

Noronha e Sá (2002) defendem a idéia de que a máquina de calcular 

pode ser mais que somente uma ferramenta de cálculo, sendo utilizada como 

recurso didático valioso no processo de ensino-aprendizagem de conceitos 

matemáticos. Tendo isso em vista, Sá e Jucá (2005) obtiveram resultados 

satisfatórios em sua pesquisa, realizada com uma turma de 6º ano do ensino 

fundamental de escola pública, inerente ao processo ensino-aprendizagem das 

operações com números decimais por meio do uso da calculadora simples como 

recurso didático, a fim de que os alunos pudessem acessar os algoritmos das 

operações com esses números, Sá et al. (2006a) também apresentam excelentes 

resultados de um experimento desenvolvido em uma escola pública do município 

de Santa Luzia do Pará com alunos de uma turma de 7º ano do ensino 

fundamental, onde foi desenvolvido um trabalho referente às operações de 

adição, multiplicação e divisão de números relativos por meio de atividades de 

redescoberta também tendo a máquina de calcular simples como recurso didático. 

 

Neste trabalho apresentamos os resultados de uma pesquisa que 

objetivou avaliar a viabilidade do ensino das operações de multiplicação e 
divisão de frações por meio de atividades mediadas por uma máquina de 
calcular virtual para frações. 

 
 
METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa foi realizada com uma turma de 24 alunos de 5º ano do 

ensino fundamental de uma escola pública estadual de Belém, em janeiro de 

2010, obedecendo as seguintes etapas: diagnóstico inicial, elaboração de 

atividades, aplicação de atividades, diagnóstico final e análise de resultados. 
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DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

Esta primeira etapa envolveu a aplicação de um pré-teste aos sujeitos 

investigados, com o objetivo de averiguar o perfil dos alunos e seu conhecimento 

prévio de multiplicação e divisão de frações; deste constavam perguntas pessoais 

e 7 questões das operações citadas. 

A sistematização das informações do pré-teste indicou que os mesmos 

possuem idades de 10-14 anos, todos havendo cursado a 4ª série em escola 

estadual, sendo 25% deles dependentes ou repetentes na 4ª série. Além disso, 

70, 83% dos discentes envolvidos na pesquisa não trabalhavam de forma 

remunerada, enquanto os restantes 29,17% o faziam esporadicamente; 58,33% 

costumavam fazer compras, enquanto 37,5% às vezes o fazem e 4,17% não 

possuem esse costume. Sobre a prática de esportes, as respostas foram: 

andavam de bicicleta (8,33%), queimada (8,33%), futebol (33,3%), vôlei (4,17%), 

natação (4,17%), vários (4,17%), não praticavam esporte (41,66%); ao se 

questionar sobre a realização de cursos, os dados obtidos foram: língua 

estrangeira (4,17%), informática (20,83%) e não faziam curso (70,83%). 

 

Em se tratando da escolaridade de seus responsáveis masculinos, 

verificou-se que 20,83% não concluíram o ensino fundamental, 4,17% o fizeram, 

4,17% concluíram o ensino médio, enquanto 20,83% não e 12,5% possuíam 

ensino superior; não foi informada a escolaridade de 37,5% deles. Quanto à 

escolaridade das responsáveis femininas, obteve-se os seguintes dados: 20,84% 

não concluíram o ensino fundamental (a porcentagem das que concluíram foi a 

mesma), 16,67% não chegaram a concluir o ensino médio; em contrapartida, 

8,3% concluíram e 4,17% possuíam ensino superior, mas não foram fornecidas 

informações acerca da escolaridade de 29,18% dessas responsáveis. 

 

A respeito da profissão dos responsáveis masculinos, tem-se: 

aposentado (4,17%), pintor (4,17%), agente operacional (4,17%), vigilante 

(8,33%), técnico em refrigeração (4,17%), funcionário público (8,33%), marinheiro 

(4,17%), porteiro (4,17%), flanelinha (4,17%), motorista (4,17%), locutor (4,17%), 
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fiscal (4,17%), pedreiro (4,17%), segurança (4,17%), empresário (4,17%) e não 

informado (25%). Das responsáveis femininas, segue: dona de casa (41,66%), 

vendedora (8,3%), estudante (4,17%), empregada doméstica (16,7%), manicure 

(4,17%), agente comunitária de saúde (4,17%), desempregada (4,17%) e não 

informado (16,66%). 

 

Com a aplicação do pré-teste, verificou-se que a maioria dos discentes 

não conseguiu resolver as questões de multiplicação e divisão de frações, pois 

esses conteúdos ainda não haviam sido ensinados a eles, muitos deixando-as em 

branco e outros, quando tentavam fazê-lo, apenas davam como resposta 

números inteiros e os que acertaram algumas questões de multiplicação e ainda 

alguns que encontraram frações como resultado, tentando resolver questões das 

duas operações fracionárias utilizando uma lógica própria (exemplos:  

e   ).  

 

ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

Foram elaboradas duas atividades de redescoberta baseadas nas 

idéias propostas por Sá (1999), que defende o uso desse tipo de atividade como 

uma alternativa para o ensino de conceitos, procedimentos, princípios e regras 

matemáticas que são tradicionalmente ensinados por meio da exposição oral. As 

atividades de redescoberta elaboradas tiveram como objetivo possibilitar que os 

participantes descobrissem as regras operatórias das operações de multiplicação 

e divisão de frações.  

 

APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

As atividades aplicadas foram duas: uma correspondente à operação 

de multiplicação e a outra, de divisão de frações. Cada atividade possuía uma 

descrição com nome, objetivo e materiais utilizados, as questões para resolução, 

conclusão e fórmula.  
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A turma realizou as atividades no laboratório de informática da UEPA, a 

máquina de calcular virtual foi previamente instalada nos computadores. Assim, 

eles realizaram as operações constantes de cada folha de atividade na 

calcularora virtual e após isso, anotavam as respostas. Em seguida, observando 

os resultados encontrados, deveriam obter uma conclusão a respeito do 

procedimento de resolução das questões envolvendo cada operação 

 

Atividade 1 
Titulo: Multiplicação de frações  
Objetivo: descobrir uma maneira de calcular a multiplicação de frações  
Material: roteiro da atividade, máquina de calcular virtual, lápis ou caneta  
Procedimento: 
Com auxilio da máquina de calcular realize as operações abaixo. 
1)  =                                        2)   =          

3)  =                                     4)   = 

5)  =                                       6)   =         

 7)  =                                    8)   = 

9)  =                                      10)   =       
 
11)  =                                    12)   = 
13)  =                                    14)   =        

15)  =           
Descubra uma maneira de obter os resultados sem usar a máquina de calcular! 
 
Conclusão: 
 
Fórmula:   

 
            

A atividade 1 foi aplicada no laboratório de informática do CCSE/UEPA, 

como já citado; não foi difícil aos educandos perceber a regra prática, conforme 

registrado: “Na multiplicação de frações, multiplicamos os numeradores e os 

denominadores”. 
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Atividade 2 

Titulo: Divisão de frações  
Objetivo: descobrir uma maneira de calcular a divisão de frações. 
Material: roteiro da atividade, máquina de calcular virtual, lápis ou caneta  
Procedimento: Com auxilio da máquina de calcular realize as operações abaixo. 

  1)  =                        2)   =         

  3)  =                       4)   = 

  5)  =                              6)   =          

  7)  =                              8)   = 

  9)  =                           10)   =      

 11)  =                         12)   = 

 13)  =                         14)   =      

 15)  =           
Descubra uma maneira de obter os resultados sem usar a máquina de calcular! 
Conclusão: 
Fórmula:   

 

Quando da aplicação da atividade 2, a maioria dos discentes teve um 

pouco mais de dificuldade para encontrar a regra, o que demandou maior 

orientação para que pudessem visualizá-la, apesar de haver um registro da 

seguinte forma: “Eu multipliquei o número de cima pelo de baixo e o de baixo pelo 

de cima”; este aluno se aproximou mais da regra prática e realmente havia 

entendido o procedimento de resolução, apesar de faltar à sua conclusão um 

pouco mais de detalhamento. 
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A máquina de calcular foi desenvolvida na linguagem de programação 

Java por ser multiplataforma, maiores detalhes sobre a mesma podem ser 

encontrados em Alves et al (2009). 

 

 

 

 

    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
   Figura 1 – A máquina de calcular virtual 

      

FIXAÇÃO 
 

Os alunos realizaram um exercício de fixação de multiplicação e 

divisão de frações, com questões semelhantes às aplicadas no pós-teste. 

 

DIAGNÓSTICO FINAL 
Com o objetivo de verificar os resultados alcançados com a pesquisa, 

aplicou-se um pós-teste, constando as mesmas questões do pré-teste. 
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Quadro 1 – Comparativo de acertos, erros e em branco nos pré e pós-testes 
 

Questões 
Acertos(%) Erros(%) Em Branco(%) 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

A) 
4
3

 x  
5
2

   
20,83 83,3 45,84 16,7 33,33 0 

B) 
3
7

 x 
1
9

 
8,3 83,3 54,2 16,7 37,5 0 

C) 
4
3

 x 5 
4,2 87,5 58,3 12,5 37,5 0 

D) 
5
7
  

2
3

 
0 58,3 58,33 41,7 41,67 0 

E) 
6
7

   
3
8

 
0 62,5 54,17 37,5 45,83 0 

F) 
5
7

   4 
0 66,7 54,17 33,3 45,83 0 

G) 5   
3
8

 
0 70,83 50 29,17 50 0 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

 
ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As questões A – C, de multiplicação de frações, que no pré-teste 

apresentaram certa porcentagem de acertos (4% - 21%) no pós-teste tiveram 

esses índices variando de 83% - 88%. 

 

Em relação às questões D – G, de divisão fracionária, que no pré-teste, 

apresentaram porcentagem nula de acertos, no pós-teste apresentaram índices 

de acerto variando de 58% - 71%. Dentre essas questões, as duas primeiras 

apresentaram índices de acerto menores, em comparação com as outras duas, o 

que se explica pelo fato de que D e E se tratam de divisão de duas frações com 

denominadores diferentes de 1, enquanto F e G correspondem à divisão entre um 

número inteiro (fração com denominador 1) e uma fração, o que implicou em erros 

de tabuada mais frequentes nas questões D e E.  
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Ainda é possível observar, a partir da análise do quadro acima, que 

dentre todas as questões, aquelas envolvendo a operação multiplicativa 

obtiveram índices maiores de acerto, em comparação com as de divisão. Erros no 

tocante ao procedimento de resolução foram mais frequentes em questões 

envolvendo a operação de divisão. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada pretendeu propor uma metodologia de ensino de 

frações mediada por atividades envolvendo a utilização da máquina de calcular 

virtual, apresentar e analisar os resultados de sua aplicação em sala de aula.  

 

A utilização da calculadora virtual no ensino da multiplicação e divisão 

de frações como foi aqui apresentada enfoca na construção do conhecimento 

envolvendo essas operações pelos alunos, pois a proposta é de que eles 

consigam por si mesmos, raciocinando logicamente, descobrir as regras práticas 

de resolução dessas operações, ao realizar as atividades.  

 

É importante ressaltar que a intenção não é de forma alguma, sugerir a 

substituição do trabalho docente pela utilização do recurso tecnológico em 

questão (o direcionamento do professor é sempre muito importante), mas sim 

propor uma metodologia que o auxilie no ensino das operações fracionárias.  

 

Dessa forma, entende-se que o recurso aqui exposto só tem a 

contribuir de forma significativa para a diminuição das dificuldades de 

aprendizagem de multiplicação e divisão de frações, fazendo com que esta ocorra 

de maneira mais substancial e satisfatória. Além disso, deve-se buscar realizar 

cada vez mais estudos a respeito de frações, de modo a propiciar melhoras ao 

processo ensino-aprendizagem deste assunto. 
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