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RESUMO 

A presente dissertação teve por objetivo investigar quais são as concepções de 
estudantes, dos diferentes semestres, do curso de Licenciatura de Matemática, de 
uma Universidade Pública da Bahia, tem a respeito do conceito de frações. O estudo 
propôs-se a responder à seguinte questão de pesquisa: Quais as concepções dos 
estudantes do curso de Licenciatura em Matemática d e uma Universidade 
Pública da Bahia, no que diz respeito ao conceito d e fração?  Participaram da 
pesquisa 59 estudantes, que no momento da coleta estavam cursando desde o 
primeiro até o nono semestre, sendo que os mesmos foram distribuídos em três 
grupos. O primeiro grupo, denominado por G1, foi composto por estudantes do 1º ao 
3º semestre do curso de licenciatura em Matemática. O segundo grupo, denominado 
de G2, pelos estudantes do 4º ao 6º semestre e, o terceiro e último grupo, o G3, conta 
com estudantes dos três últimos semestres, ou seja, do 7º ao 9º semestre. A 
fundamentação teórica contou com a Teoria dos Campos Conceituais, além de outras 
ideias teóricas, em especial aquelas que se reportam à fração como os estudos de 
Kieren (1988), Behr, Harel, Post e Lesh (1992) e Behr (1984). Complementando a 
parte teórica do estudo, foi apresentado uma discussão com autores que debatem 
sobre a formação inicial de professores, como Shulman (1986, 2005) e Ponte (1992, 
2000). Quanto a metodologia, foi uma pesquisa diagnóstica descritiva que permite 
obter dados mais esclarecedores e consistentes a respeito do tema para então 
interpretar e analisá-los. Foram aplicados dois instrumentos para coleta de dados: no 
primeiro instrumento o sujeito criou seis problemas referentes ao conceito de fração; 
e no segundo instrumento, ele respondeu a questão sobre o seu entendimento a 
respeito de número racional. Como resultado obtido da elaboração dos problemas, foi 
identificado uma tendência, presente nos três grupos, qual seja, elaborar problemas 
contemplando a situação operador multiplicativo, com destaque para o G1 (estudantes 
dos semestres iniciais do curso). A segunda maior incidência de problemas foi a 
situação operação. Foi encontrado uma homogeneidade na utilização do invariante 
ordem e equivalência, ambos com baixa incidência, nos três grupos. Constatou-se 

que a maioria, nos três grupos, utilizou a representação na forma 
b

a , com b≠0. Com 

relação ao resultado da análise do segundo instrumento este apontou, nos três 
grupos, uma imagem aproximada (VINNER, 1991) do conceito de número racional. É 
possível inferir que os sujeitos possuem uma concepção algorítmica em relação ao 
conceito de fração, além disso, essas concepções são limitadas e preocupantes, visto 
que, nos problemas criados por eles não contemplaram, de maneira homogênea, a 
terna para a construção do conceito proposta pela Teoria dos Campos Conceituais de 
Vergnaud. 

 

Palavras-chave:  Teoria dos Campos Conceituais; Conceito de fração; Formação 
inicia de professores. 



 

 

THE FRACTION OF DIFFERENT DESIGNS OF STUDENTS OF THE DEGREE 

COURSE IN MATHEMATICS OF A PUBLIC UNIVERSITY OF BAH IA 

 

 

ABSTRACT 

This work aimed to investigate what are the conceptions of students, different 
semesters of Mathematics Bachelor's Degree, a Bahia State University, has about the 
concept of fractions. The study aimed to answer the following research question: What 
are the conceptions of students of Degree in Mathematics of the Public University of 
Bahia, with regard to the concept of fraction? The participants were 59 students, who 
at the time of collection were attending from the first to the ninth semester, and they 
were divided into three groups. The first group, called for G1, was composed of 
students from 1st to 3rd semester of the degree course in Mathematics. The second 
group, called G2, by students from the 4th to 6th semester and the third and last group, 
G3, having students of the last three semesters, ie the 7th to the 9th semester. The 
theoretical foundation had the Theory of Conceptual Fields, and other theoretical 
ideas, especially those that relate to the fraction as studies of Kieren (1988), Behr, 
Harel, Post and Lesh (1992) and Behr (1984). Complementing the theoretical part of 
the study, a discussion was presented with authors debating on initial training of 
teachers, as Shulman (1986, 2005) and Bridge (1992, 2000). The methodology was a 
descriptive diagnostic research allowing more enlightening and consistent data on the 
subject to then interpret and analyze them. Two instruments for data collection were 
used: the first instrument the subject raised six issues relating to the concept of fraction; 
and in the second instrument, he answered the question about his understanding of a 
rational number. As obtained from the elaboration of the problems, a trend was 
identified, present in all three groups, namely, develop problems contemplating the 
multiplicative operator situation, especially the G1 (students of initial semesters of the 
course). The second highest incidence of problems was the operation situation. 
Homogeneity was found in the use of invariant order and equivalence, both with low 
incidence in the three groups. It was found that the majority in the three groups, we 

used the representation in form
b

a , with b ≠ 0. Regarding the result of the second 

instrument analysis showed this in the three groups, a rough picture (VINNER, 1991) 
the concept of rational number. It is possible to infer that the subjects have an 
algorithmic design in relation to the concept of fraction, furthermore, these conceptions 
are limited and concern, since the problems created by them did not contemplate, 
evenly, the tender for the construction of the proposed concept the Conceptual Fields 
Theory of Vergnaud. 
 
Keywords:  Theory of Conceptual Fields; Fraction of concept; Training starts teachers. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Ingressei na faculdade em 2002, no curso de Licenciatura em Matemática com 

Enfoque em Informática, e foi por conta desse “Enfoque”, que optei por cursar 

Matemática, além de gostar da disciplina. Não pensava em ser professor, isso na 

verdade nem passava pela minha cabeça, mas estava entrando em um curso de 

Licenciatura, então o que mais poderia vir a me tornar? Acredito que muitos dos meus 

colegas que ali ingressaram compartilhava do mesmo pensamento.  

Quatro semestres após, iniciado o curso, comecei a lecionar, e foi amor à 

primeira vista. Apesar de nunca ter pensado na possibilidade de lecionar, quando me 

deparei em uma sala de aula, nunca mais quis sair de lá. A partir dessa experiência 

que o curso de Licenciatura começou a chamar minha atenção, na medida que vinha 

até ele buscar respostas as situações que encontrava na sala de aula.  

E qual foi a minha surpresa? O curso que deveria preparar para ser um 

Professor, ou seja, proporcionar ao licenciando o conhecimento Matemático, o 

pedagógico e fazer a ponte entre os dois, estava aquém de minhas expectativas. As 

teorias eram apresentadas, contudo, do meu ponto de vista, desconectadas da 

prática, e portanto fazia pouco sentido. 

Essa inquietação relacionada com a formação de professores se acentuava, 

principalmente, nas discussões ocorridas em sala das disciplinas pedagógicas e de 

estágio. Nessas ocasiões era possível notar que a maioria dos meus colegas do curso 

de Licenciatura em Matemática se importava mais com as disciplinas de Matemática 

Pura do que com as disciplinas pedagógicas, o que, a meu ver, é um absurdo, já que 

seriam futuros professores e essas disciplinas também fariam parte dos alicerces 

desses educadores.  

Ao longo de minha experiência como professor essa inquietação não só 

permaneceu, como também se acirrou ainda mais, o que me fez procurar o Mestrado. 

Dessa forma, comecei a pensar em um Mestrado não em Matemática Pura, mas em 

Educação Matemática, por acreditar que essa formação poderia me auxiliar tanto na 

minha prática como professor, quanto na minha inserção na pesquisa. Desse modo, 

a formação de professores se tornou um norte para dar início às leituras e pude 
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perceber que esse tema tornou-se, nos últimos anos, alvo da atenção de 

pesquisadores, tanto no Brasil quanto fora dele.  

Algumas dessas leituras se tornaram importantes e inspiradoras para que 

pudesse desenhar e modelar a minha pesquisa. Nesse sentido, destaco alguns 

tópicos levantados por pesquisadores que abordam a formação de professores que 

me guiaram nesse processo.  

O primeiro deles foi Fiorentini (1995, 2003) que alerta para o fato de que, 

embora muito já se tenha avançado nas discussões sobre os cursos de Licenciatura 

em Matemática nas últimas décadas, as principais mudanças têm acontecido mais no 

discurso teórico do que na prática. 

Neste sentido, fica evidenciado a necessidade de pesquisadores investigarem 

formas de produzir discursos que, retratem o estado dos cursos e estes direcionem 

possibilidades reais de avanços. Estes discursos terão mais força e coerência à 

medida que sejam produzidos a partir de contextos específicos. Ou seja, buscar 

pensar os cursos de Licenciatura em Matemática a partir da realidade de cada 

instituição, contextualizando dentro dos diferentes cenários educacionais em que se 

encontram esses cursos. 

Acredito que essas mudanças sejam necessárias, contudo Cyrino (2006) 

aponta que não se trata apenas de uma reestruturação da grade curricular, nem 

tampouco que os professores formadores alterem suas metodologias, pois “trata-se 

de rever a concepção de formação de professores e, então, a sua prática pedagógica” 

(CYRINO, 2006, p. 84) 

Corrobora com essa ideia Linhares (1998) ao destacar que o grande desafio 

dos programas de formação inicial e continuada procede do caráter integrado do 

conhecimento profissional, por exemplo, a relação entre conhecimento de Matemática 

e o conhecimento de conteúdo pedagógico específico da Matemática e o uso deste 

conhecimento na prática profissional. 

Assim, a literatura de pesquisa no campo da Educação Matemática fornece 

elementos importantes para que se possa deslocar o conhecimento matemático 

trabalhado no processo de formação da sua posição histórica de conhecimento “dado” 

para a condição de conhecimento a ser problematizado, transformado em objeto de 

estudo e investigação. Desse modo, o apoio em estudos teóricos e pesquisas no 
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campo da educação matemática será essencial no desenvolvimento do nosso 

trabalho. 

Outra leitura relevante a respeito da formação de professores foi a de Shulman 

(1986, 1987) que afirma que há duas vertentes relacionadas ao conhecimento 

profissional do professor, qual seja, o conhecimento do conteúdo da disciplina a ser 

ensinada e o conhecimento didático do conteúdo. 

Shulman (1986) também aponta que o conhecimento da matéria se refere à 

quantidade e organização de conhecimento na mente do professor e inclui a 

compreensão dos fatos principais, conceitos e princípios. Conhecimento pedagógico 

do conteúdo diz respeito à forma como o assunto é tratado, incluindo-se, aí, as formas 

mais úteis de representação das ideias, as analogias, ilustrações, exemplos, 

explicações, demonstrações, modos de representar e formular o assunto de maneira 

a torná-lo compreensível para os outros. Nestes termos, se inclui a compreensão do 

professor do que faz a aprendizagem de um tópico específico ser considerado fácil ou 

difícil. 

No decorrer dessas leituras e, em especial, a de Shulman me fizeram refletir 

de que maneira poderia desenvolver a pesquisa, uma vez que seria algo em torno da 

formação inicial de professores. Justifico minha escolha por Shulman pelo fato de que 

o conhecimento profissional do professor passa pelo o conhecimento relativo à 

matéria de ensino e a do conhecimento pedagógico do conteúdo. Desse modo, para 

que pudesse realizar minha pesquisa foi necessário eleger um conteúdo específico. 

Para tanto, comecei a procurar pesquisas que relacionassem a formação do 

professor com um conteúdo matemático. Iniciei minhas leituras com a pesquisa 

desenvolvida por Damico (2007) que investigou a formação inicial de professores de 

Matemática para o ensino dos números racionais no Ensino Fundamental. Essa leitura 

me remeteu a outras, não mais de formação inicial, mas também com professores que 

já atuavam, dentre elas a de Santos (2005), que teve por objetivo compreender o 

estado – concepções – em que se encontra o conceito de fração, para professores 

que atuam no Ensino Fundamental. Canova (2006) objetivava identificar e analisar as 

crenças, concepções e competências dos professores que atuavam no 1º e 2º ciclos 

no Ensino Fundamental no que diz respeito ao conceito de fração.  
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Outro estudo correlato do qual faço menção, é o de Silva (2007) que teve como 

objetivo analisar fatores que podem interferir no desenvolvimento profissional de 

professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental, a partir dos resultados 

obtidos de uma formação continuada com a finalidade de discutir questões 

relacionadas à abordagem da representação fracionária de números racionais e seus 

diferentes significados. Teixeira (2008) apresentou por objetivo traçar um diagnóstico 

das competências e concepções de professores do 2º ciclo do Ensino Fundamental 

da cidade de Itabuna-Bahia, a respeito do conceito de fração. 

Essas pesquisas remeteram a outros pesquisadores, agora do conteúdo de 

números racionais, dentre eles destaco Kieren (1988) e Behr (1983). Kieren (1988) o 

qual afirma que para o entendimento de frações é fundamental que elas sejam postas 

em um campo maior, denominado por Números Racionais, que é necessário 

considerar que o conceito esteja inserido em diferentes subconstrutos, tais como: 

comparação, fração decimal, equivalência, operador multiplicativo, razão, divisão e 

medida. 

Com relação a Behr (1983) este defende que o conceito de fração é uma das 

ideias matemáticas mais complexas e ao mesmo tempo importante para a formação 

do aluno. Além disso, deixa claro que no momento do ensino e aprendizagem desse 

conteúdo três aspectos são envolvidos: 

1) As frações, em suas diferentes representações, aparecem com frequência 

em diversas situações relacionadas à expressão de medida e de 

quantidade. Por conta deste aspecto, que se faz necessário à extensão do 

conjunto dos números naturais. Este aspecto é denominado prático . 

2) O trabalho com as frações permite alavancar e ampliar estruturas mentais 

necessárias ao desenvolvimento intelectual, tornando assim uma 

oportunidade privilegiada de evoluções intelectuais. Esse aspecto refere-se 

a uma perspectiva psicológica . 

3) O terceiro aspecto está relacionada a perspectiva da Matemática , pois os 

estudos com frações serão os alicerces que fundamentarão ideias 

matemáticas mais complexas como, por exemplo, as operações algébricas 

elementares a serem desenvolvidas ao longo do ensino de Matemática. 

De fato, é importante o entendimento da fração tanto dentro como fora da 

escola, ou seja, no contexto matemático e nas situações do cotidiano. Por exemplo, é 
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comum em uma receita de um bolo a utilização das frações (
2

1
2  xícara de farinha de 

trigo,
4

1
 de quilo de carne); ou o pedreiro que as utiliza nas medidas de canos de água 

(cano soldável de 
2

1
 polegada, ou cano de 

4

3
 de polegada);  além da própria 

matemática, como a representação de 
4

1
 = 0,25.  

Contudo, as pesquisas feitas com estudantes do Ensino Fundamental 

(MERLINI, 2005, MOUTINHO, 2005), até aqueles que já se encontram no Ensino 

Superior (DAMICO, 2007) apontam que estes apresentam dificuldade em resolver 

situações que contemplam o conceito de fração. 

Assim, esse conceito precisa estar claro e bem definido por parte deles, 

entretanto, não se pode negar toda complexidade que envolve o conceito da fração, 

do ponto de vista do ensino. Para ilustrar, o que entendo como complexidade do 

conceito de fração, me reporto a alguns estudiosos como Kieren (1988), Behr et. al. 

(1992), Ohlsson (1989), Nunes & Bryant (2009), e para representação de fração 

alguns teóricos como Kieren (1988), Behr, Harel, Post e Lesh (1992) e Behr (1984), 

vem discutindo. Assim, para dar suporte a esta pesquisa, utilizarei essas diferentes 

interpretações, embora Kieren (1988), Behr (1984) chamem de constructos e Nunes 

et al. (2003) como situações, em minha pesquisa chamarei de situações .  

Daí justifica-se a importância da compreensão desse conceito por parte de 

estudantes do curso de licenciatura em Matemática, visto que eles são os futuros 

professores de Matemática e, necessariamente, se depararão com essa temática em 

sala de aula com seus respectivos estudantes. 

A partir das diferentes situações utilizadas para representar as frações, 

coloquei algumas tomando como referência a fração 
4

3
.   

a) A fração 
4

3
 em uma situação de Parte-todo: 

A situação Parte-todo é estática, ou seja, o todo já está dividido em partes iguais 

e algumas delas poderão, ou não, estar pintadas. Nesse caso, o exemplo seria:  
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Thiago tem um chocolate, dividido em quatro partes iguais e comeu três delas. Qual 

a fração que corresponde a quantidade de chocolate que Thiago comeu? 

 

 

 

 

 

 

 

b) A fração 
4

3
 em uma situação de Quociente: 

Nessa situação o numerador representa a quantidade a ser dividida e o 

denominador indica em quantas partes a quantidade será dividida. Para exemplificar: 

João tem três chocolates para dividir entre ele e mais três primos. 

 

 

 

 

c) A fração 
4

3
 em uma situação de Operador Multiplicativo: 

Nessa situação o denominador indica o número de grupos iguais em que o 

conjunto foi dividido e o numerador indica o número de grupos tomados. 
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Como exemplo: Marcos tinha 64 balas e consumiu 
4

3
 das balas. Quanto foi 

consumido? 

 

 

d) A fração 
4

3
 em uma situação de Quantidades Intensivas: 

Para essa situação os números envolvidos na escrita da fração representam 

relações proporcionais. 

Afim de exemplificar temos: Para fazer suco de manga, Marcos utilizou um litro 

de polpa de manga para cada 3 litros de água. A quantidade de água corresponde a 

que fração do suco? 

 

 

 

e) A representação 
4

3
 em uma situação de Razão: 

Para essa situação a fração representa um índice comparativo. 
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Como exemplo temos: Qual a razão entre o número de meninas e meninos 

numa sala de aula que tem 12 alunos, dentre os quais 25% são do sexo feminino e 

75% são do sexo masculino? 

 

Dessa forma, tomando como referência a fração 
4

3
, distintas situações podem 

ser elaboradas, como a de parte-todo, operador multiplicativo, quociente, quantidades 

intensivas e razão. 

Diante do exposto, o objetivo geral deste estudo é investigar quais são as 

concepções de estudantes, dos diferentes semestres, do curso de Licenciatura de 

Matemática, de uma Universidade Pública da Bahia, tem a respeito do conceito de 

frações. Assumo, nessa pesquisa, o termo concepção, inspirado em Ponte (1992) que 

entende como sendo um plano de fundo organizador dos conceitos, como uma forma 

de organizar objetos ou ações, de ver o mundo, de pensar. “As concepções têm uma 

natureza essencialmente cognitiva” (PONTE, 1992, p.185). 

A partir do objetivo geral, destaco os objetivos específicos desse estudo:  

� Verificar se as concepções do conceito de frações dos estudantes do curso de 

licenciatura em Matemática de uma Universidade Pública da Bahia vão se 

alterando a medida que os estudantes vão avançando no curso;  

� Averiguar como os estudantes lidam com o conhecimento pedagógico do 

conteúdo de frações.   
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Isto posto, a questão de pesquisa que almejo responder é:  

Quais as concepções dos estudantes do curso de Lice nciatura em 

Matemática de uma Universidade Pública da Bahia, no  que diz respeito ao 

conceito de fração? 

Desse modo, os resultados desse estudo podem contribuir com as discussões 

acerca do processo de formação de professores em um curso de Licenciatura em 

Matemática de uma Universidade Pública da Bahia. 

Dessa forma, com o intuito de atingir o objetivo e, consequentemente, 

responder a questão de pesquisa, elaborei uma trajetória que descrevo em seguida.  

No Capítulo I abordo a formação do conceito e me apoio na Teoria dos Campos 

Conceituais de Vergnaud (1988, 2001), mais especificamente no que se refere a Base 

do Campo Conceitual Multiplicativo (Vergnaud, 1983, 1991). Apresento ainda, uma 

discussão sobre a formação do professor discutindo às ideias de Kieren (1988), Behr, 

Harel, Post e Lesh (1992) e Behr (1984). Além de apresentar a Formação de 

Professores, que tem como aporte teórico alguns pesquisadores como Nóvoa (2001), 

Ponte (1992, 1995), Ponte e Chapman (2006), Shulmam (1986) entre outros. 

No Capítulo II, trago a fração sob três perspectivas: na Matemática como objeto 

matemático; na Escola nos documentos oficiais (PCN, 1997) e no livro didático e na 

Educação Matemática com as pesquisas relacionadas.  

No Capítulo III apresento a trajetória metodológica, definindo o tipo de 

pesquisa, os instrumentos, a descrição da coleta e da análise dos dados. 

A análise dos dados esta foi descrita no Capítulo IV, e feita à luz da Teoria dos 

Campos Conceituais de Vergnaud, da classificação oriunda dos pesquisadores dos 

números racionais, além dos teóricos em formação de professores.  

Finalmente, nas Considerações Finais apresento os principais resultados da 

presente pesquisa e possíveis recomendações, com algumas perspectivas de novos 

estudos para o futuro. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:  

A FORMAÇÃO DO CONCEITO E A FORMAÇÃO INICIAL DO 

PROFESSOR 

 

 

Para realizar um trabalho científico precisamos dispor de teorias que sirvam de 

suporte para justificar e analisar todas as etapas da pesquisa à luz desses 

pressupostos. Dessa forma, este capítulo refere-se à Teoria dos Campos Conceituais 

de Vergnaud (1988), além de outras ideias teóricas, em especial aquelas que se 

reportam à fração como os estudos de Kieren (1988), Behr, Harel, Post e Lesh (1992) 

e Behr (1984). 

Complementando a fundamentação teórica, trazemos também autores que 

discutem a formação inicial de professores, como Shulman (1986, 2005) e Ponte 

(1992, 2000). 

  

1.1– A Formação do Conceito: Teoria dos Campos Conc eituais 

 

A Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud (1988) procura focar a 

construção do conceito pelo indivíduo. O autor destaca que para a formação de um 

conceito é preciso ter uma diversidade de situações e um problema, por mais simples 

que possa ser, envolve diversos conceitos. Para ilustrar, podemos considerar o 

seguinte problema: Pedrinho tinha 2 gudes e ganhou outras 3 de seu pai. Quantas 

gudes Pedrinho tem agora? Para que o sujeito possa resolver esse problema é 

necessário que ele tenha alguns conceitos já construídos como, por exemplo, o 

conceito de número no que diz respeito a contagem e ordenação.  Entretanto, seria 

leviano afirmar que pelo fato dele ser capaz de resolver tal problema que ele domina 

o conceito da estrutura aditiva. 

Dessa forma, não é possível se referir a formação de um conceito e sim a 

formação de um Campo Conceitual, cujo domínio necessita de vários conceitos de 

natureza distintas. Assim sendo, um Campo Conceitual é definido como um conjunto 
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de situações, cujo tratamento requer uma variedade de conceitos, procedimentos e 

representações de tipos diferentes, em estreita conexão uns com os outros 

(VERGNAUD, 1988).  Isso significa que os sujeitos dão sentido aos conceitos ao se 

defrontarem com uma variedade de situações e, além disso, cada situação não pode 

ser analisada com a ajuda de apenas um conceito.  

Assim, Vergnaud (1991) afirma que  

a Teoria dos Campos Conceituais é uma teoria cognitivista que visa fornecer 
um quadro coerente e alguns princípios de base para o estudo do 
desenvolvimento e da aprendizagem das competências complexas, 
nomeadamente daquelas que revelam das ciências e das técnicas. 
(VERGNAUD, 1991) 

 

Vergnaud (1988) considera que para a formação de um determinado conceito 

é necessário atender a terna: conjunto de Situações (S), conjunto de Invariantes (I) e 

conjunto de Representações (R), como apresentado no quadro 1.1.  

Quadro 1.1- Terna para construção de um conceito 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do conjunto de Situações (S) é que o sujeito, progressivamente, dá 

sentido ao conceito; o conjunto de Invariantes (I) contém os objetos, as propriedades 

e as relações que podem ser reconhecidos e utilizados pelos sujeitos para analisar e 

dominar as situações; o conjunto de Representações (R) que pode ser linguagem 

natural, gráficos, diagramas, sentenças formais, etc., usadas para indicar os 

invariantes das situações e/ou seus respectivos procedimentos.  

Uma vez que a Teoria dos Campos Conceituais tem como foco principal a 

formação do conceito, cabe então chamar a atenção para escolha das situações, pois 
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é a partir delas que os sujeitos desenvolvem seus esquemas, quer seja na escola ou 

fora dela.  

Vergnaud (2001 p. 157) define esquemas como “a organização invariante da 

conduta para dada classe da situação”. Invariante é a organização da conduta em si, 

ou seja, “um esquema não é um estereótipo, e um mesmo esquema pode gerar 

conduções relativamente diferentes em função das situações singulares às quais é 

conduzido a dirigir” (VERGNAUD, 1996, p. 183). Assim, os esquemas são 

considerados, como uma organização invariante do comportamento gestual ou do 

pensamento do sujeito frente a problemas práticos ou teóricos. 

É importante ressaltar que, para essa teoria, a noção de esquema é designada 

para analisar as classes de situações que o sujeito dispõe em seu repertório, a um 

dado momento e sob certas circunstâncias. Segundo Vergnaud (1988), muitos 

esquemas são evocados pelos sujeitos sucessivamente e até mesmo 

simultaneamente em uma situação nova. Desse modo, é possível apontar duas 

classes dessas situações: 

i) Classes de situações para as quais o sujeito dispõe, em seu repertório, 

em certo momento do seu desenvolvimento, e em algumas 

circunstâncias, de competências essenciais ao tratamento 

relativamente imediato da situação; 

ii) Classes de situações para as quais o sujeito não dispõe de todas as 

competências necessárias, o que o leva a um tempo de reflexão e 

exploração, de hesitações e as tentativas abordadas que podem 

conduzir ao êxito ou ao fracasso. 

Para Vergnaud (2001) o conceito de esquema é interessante para uma e outra 

classe de situações, porém não funciona da mesma forma nos dois casos. No primeiro 

caso uma mesma classe de situações, condutas em grande medida automatizadas, 

organizadas através de um esquema único; no segundo caso, observa-se o 

desencadeamento sucessivo de diversos esquemas, que podem entrar em 

competição e que, para resultar na solução procurada, devem ser acomodados, 

descombinados e recombinados. Este processo é necessariamente acompanhado 

por descobertas. 
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Dentro da Teoria dos Campos Conceituais há uma série de fatores que 

influenciam e interferem na formação e desenvolvimento dos conceitos e o 

conhecimento deve surgir dentro de situações problemas. Vejamos um exemplo no 

qual podemos discutir a análise conceitual das situações em que os sujeitos 

desenvolvem seus esquemas de ação: Um bombom custa R$ 2,00. Se Pedrinho 

comprar 3 bombons, quanto gastará? A resolução desse problema dependerá das 

experiências anteriores do sujeito, pois no âmbito do Campo Conceitual Multiplicativo, 

consiste em realizar a operação 3 x R$ 2,00 e obter como resultado R$ 6,00. Contudo, 

é possível pensar também no esquema, dentro do domínio do Campo Conceitual 

Aditivo, da adição de parcelas repetidas, ou seja R$ 2,00 + R$ 2,00 + R$ 2,00 que 

também obtém como resposta R$ 6,00. Esse pode ser considerado um exemplo típico 

do que Vergnaud denomina como sendo a filiação entre os Campos Conceituais.   

Entretanto, é preciso salientar que essa filiação, entre os Campos Conceituais 

Aditivo e Multiplicativo, é local e limitada. Se pensarmos em uma situação de estrutura 

semelhante a anterior, mas com números pertencentes não mais do conjunto dos 

números naturais e sim conjunto dos números racionais, necessariamente ela irá 

requerer outros tipos de esquemas de ação, o que sugere a ruptura entre os campos 

conceituais. Observe o exemplo: Um quilo de feijão custa R$ 3,80. Se Pedrinho 

comprar 1,5 quilo de feijão, quanto gastará? Como podemos perceber, mesmo que o 

sujeito queira utilizar o esquema de adição de parcelas repetidas, o valor de um quilo 

mais o valor de meio quilo, sendo que o quilo custa R$ 3,80 e meio quilo custa R$ 

1,90 (R$ 3,80 + R$ 1,90) ele já estará realizando uma divisão (R$ 3,80 : 2) para 

encontrar o valor de meio quilo e, por conseguinte,  raciocinando dentro do Campo 

Conceitual Multiplicativo.  

O nosso estudo, que tem como objeto matemático a fração, está inserido dentro 

do campo conceitual das estruturas multiplicativas, pois Vergnaud afirma que: 

O campo conceitual das estruturas multiplicativas é, simultaneamente, o 
conjunto das situações cujo tratamento implica uma ou várias multiplicações 
ou divisões e o conjunto dos conceitos e teoremas que permitem analisar 
estas situações: proporção simples e proporção múltipla, função linear e n-
linear, relação escalar direta e inversa, quociente e produção de dimensões, 
combinação linear e aplicação linear, fração, relação, número racional, 
múltiplo e divisor, etc. (VERGNAUD, 1991, p. 168) 

  

 Isso posto, o intuito da próxima seção é aplicar a Teoria dos Campos 

Conceituais de Vergnaud (1983) para a análise do conceito de fração. Assim, 
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admitimos que, segundo o autor da teoria, é possível a construção do conceito de 

fração coordenando a interação entre as Situações, os Invariantes e as 

Representações, que são os três conjuntos que formam a terna. 

  

1.1.1– O enquadramento da formação do Conceito de F ração na Teoria dos 
Campos Conceituais 

 

Existe, entre os pesquisadores, um consenso que a construção do conceito de 

fração não ocorre de maneira natural. Isso pressupõe a ideia de que, para a 

construção desse conceito de maneira significativa, há a necessidade de uma 

abordagem que vise contemplar um conjunto de situações que deem sentido a esse 

objeto matemático. Dessa forma, elegemos Kieren (1976), Behr, Harel, Post e Lesh 

(1992), Ohlsson (1989), Nunes & Bryant (2009), e Behr (1984) dentre outros 

pesquisadores, para nos apoiarmos na categorização que adotamos para a realização 

de nossa análise dos dados, tendo por base a terna proposta por Vergnaud (1983). 

Iniciamos essa discussão com Kieren (1976, 1988) que foi o primeiro a 

introduzir a ideia de que os números racionais se constituem em vários construtos, 

sendo que para a compreensão da noção de número racional torna-se necessário um 

claro entendimento da confluência desses construtos. A princípio, o autor apresentou 

sete construtos para os números racionais: 

i) os números racionais são frações que podem ser comparadas, somadas, 

subtraídas, multiplicadas e divididas; 

ii) os números racionais são frações decimais que formam uma extensão 

natural dos números naturais; 

iii) os números racionais são classes de equivalência de frações. Ou seja, 
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representam números racionais; 

iv) os números racionais são números da forma 
q

p
, onde p e q são inteiros e q

≠ 0; 

v) os números racionais são operadores multiplicativos; 
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vi) os números racionais são elementos de um campo quociente ordenado e 

infinito, isto é, há números da forma 
q

p
x = , com q ≠ 0, onde x satisfaz a equação qx 

= p; 

vii) os números racionais são medidas ou pontos sobre a reta numérica. 

Em seguida, esse autor sintetiza os números racionais por meio de cinco ideias 

que consideradas básicas e essenciais: Relação parte-todo; Quociente; Medida; 

Razão; Operador. 

Behr, Harel, Post e Lesh (1992) vão mais além e propõem sete interpretações 

para as frações que são: 

i) A interpretação da medida fracionária indica a questão de quanto há de uma 

quantidade relativa a uma unidade específica daquela quantidade. Eles propuseram 

isso, como uma reformulação da noção parte-todo; 

ii) A interpretação razão; 

iii) A interpretação taxa, que define uma nova quantidade como relação entre 

duas outras quantidades. Porém, se faz necessário uma distinção entre taxa e razão. 

A primeira pode ser adicionada, subtraída enquanto que a segunda não; 

iv) A interpretação quociente vê o número racional como resultado de uma 

divisão; 

v) A interpretação das coordenadas lineares, que interpreta o número racional 

como um ponto da reta numerada; 

vi) A interpretação decimal que enfatiza as propriedades associadas ao nosso 

sistema de numeração; 

vii) A interpretação operador que vê a fração como uma transformação. 

 

 As interpretações propostas por Behr, Harel, Post e Lesh (1992) são vistas 

como uma tentativa de contemplar e expandir as ideias propostas por Kieren (1988). 

Seguindo esse contexto, encontramos outra análise importante apresentada 

por Ohlsson (1989) que considera quatro interpretações para examinar os números 

racionais: 
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� 
b

a
 é uma comparação em que a e b são quantidades e que uma é descrita 

em relação a outra; 

� 
b

a
 é uma partição em que a é uma quantidade e b é um parâmetro. O 

numerador é operado em um caminho que é formado pelo denominador; 

� 
b

a
 corresponde à ideia de operações compostas, parâmetro e quantidade. 

O numerador é o multiplicador e o denominador é um divisor aplicado a mesma 

quantidade; 

� O quarto caso é parâmetro / parâmetro, que não é interpretado nessa 

análise.  

Fica evidenciado entre os pesquisadores dessa área que a aprendizagem dos 

construtos de números racionais é fundamental para ter um completo entendido de 

sua natureza. Mas, entende-se que o problema não é apenas conhecer os 

subconstrutos isoladamente, mas sim compreendê-los de forma inter-relacionada. 

Nunes & Bryant (2009) também abordam a fração como quantidades 

intensivas, segundo eles as medidas baseadas na relação entre duas quantidades 

diferentes são medidas de quantidades intensivas. 

Apresentam ainda, os diferentes tipos de quantidades, utiliza uma classificação 

baseada na diferença entre quantidades contínuas e discretas. Para melhor 

entendimento é apresentado um exemplo:  

No caso de “botões”, a unidade à qual nos referimos quando dizemos “três 
botões” é uma unidade natural: um botão é também um objeto. Quantidades 
como essas são chamadas de quantidades descontínuas (que chamamos de 
discreta), ou seja, as unidades são objetos distintos. No caso de metros, as 
unidades são convencionais: tomou-se um padrão e comparou-se esse 
padrão, por exemplo, ao comprimento de uma mesa, vendo-se que o 
comprimento da mesa equivale a três vezes o comprimento da unidade 
convencional, o metro. Como nesse caso não temos três objetos, esse tipo 
de quantidade é conhecido como quantidade contínua: ou seja, os metros 
não estão separados no comprimento da mesa (NUNES & BRIANT, 2009, 
p.120). 

Com isso, podemos perceber que a interpretação e aprendizado desta rede de 

significados mobilizam diferentes estruturas cognitivas, neste caso entendidas como 

diversos esquemas de pensamentos subjacentes às ações necessárias para 

desenvolver tarefas que implicam a ideia de número racional. 
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Cada construto apresenta suas peculiaridades que o caracterizam. Algumas 

situações problemas possibilitam vários caminhos para a resolução, a identificação do 

subconstruto subjacente a cada uma destas situações depende muito mais da análise 

do tipo de raciocínio utilizado na resolução do que da situação-problema em si. 

Contudo, para esse estudo, iremos analisar e categorizar apenas as situações 

elaboradas, uma vez que elas não foram resolvidas pelos sujeitos de nossa pesquisa. 

 

1.1.2- As diferentes situações de fração 

 

Apontamos alguns pesquisadores e seus respectivos entendimentos e 

classificação dos construtos do conceito de fração e elegemos para esse estudo, a 

priori, cinco deles, que chamaremos a partir desse momento de situações, uma vez 

que estamos utilizando como aporte teórico a Teoria dos Campos Conceituais de 

Vergnaud (1983). 

Como já fora explicitado, trata-se de uma terna que conta também com o 

conjunto de Invariantes e o conjunto de Representações. Dessa forma, retomamos a 

terna proposta por Vergnaud, apresentando no quadro 1.2, de maneira sistemática, o 

enquadramento do nosso estudo na teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud 

(1983), por meio de um esquema inspirado em Santos (2005), voltada para o conceito 

de fração. 
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Quadro 1.2- Terna para construção do conceito de fração 

 

De acordo com a terna, do quadro 1.2, a construção do conceito de fração se 

faz a partir do momento em que há uma interação entre os seus três conjuntos: das 

situações, dos invariantes e das representações. 

É importante deixar claro, que ao enquadrar nosso estudo na teoria dos 

Campos Conceituais, o fato de apresentarmos, a priori1, uma classificação para a 

situação no conjunto S (Situações) ela não tem sentido em si mesma e sim, mantém 

uma estreita relação com as estratégias escolhidas pelo sujeito para resolver tal 

situação (invariante) e com os símbolos matemáticos que o sujeito dispõe em seu 

repertório para representar tal situação (representação). 

Afim de exemplificar o que acabou de ser afirmado, analisemos o seguinte 

problema: Dividir 2 pizzas com 3 crianças. Esse problema, dentro dos limites do nosso 

estudo, pode ser classificada, a priori, como Quociente, pois a divisão (2:3 =
3

2
) é uma 

resolução bem apropriada para resolver tal problema. Contudo o sujeito poderá 

recorrer a outra situação (Parte-todo), caso ele utilize da estratégia de dividir o todo 

(duas pizzas) em partes iguais (três crianças) e utilizando a correspondência de um 

para um, além da dupla contagem, chegaria a uma resposta correta. 

                                                           
1 A classificação foi expandida em mais duas situações, de acordo com os protocolos, a saber: Operação e 
Definição que estão devidamente explicitados na seção 4.1. 
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Quadro 1.3- Representação de duas possíveis soluções da situação quociente 

 

 

Nesse problema, o sujeito poderá ainda interpretar a situação como operador 

multiplicativo, pois é possível ele responder, a mesma, utilizando 
3

1
 da quantidade de 

pizza para cada criança. Isto é, nesse problema o sujeito adotará como estratégia de 

resolução 
3

1  de duas pizzas, ou seja, 
3

1  x 2 = 
3

2
 e afirmar que cada criança receberá 

3

2
. 

Para um melhor entendimento apresentamos a fração que contemple situações 

de parte-todo, operador multiplicativo, quociente, quantidade intensiva, operação e 

razão, trazemos um exemplo comentado. Além disso, salientamos, no momento 

oportuno, o conjunto dos invariantes: ordem e equivalência; e o conjunto de 

representações: forma a/b, linguagem natural, forma decimal, porcentagem e 

pictórico. Escolhemos exemplos de situações as quais todas têm como resultado a 

fração 
3

2
.  

1) Situação Parte-todo: Nesse caso, a fração indica a relação que existe entre 

um número de partes e o total de partes. Como exemplo temos:  
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Matheus ganhou uma barra de chocolate, partiu em três partes iguais e deu 

duas partes para Alisson. Que fração representa a parte de chocolate que Alisson 

recebeu? 

 

 

Para esse problema o sujeito necessita identificar que o todo (chocolate) foi 

dividido em três partes iguais, portanto, trata-se de uma comparação parte-todo 

(situação), além de identificar que o número total em que foi dividido (o todo) refere-

se ao denominador e que as partes que estão pintadas do chocolate correspondem 

ao numerador. Esse problema é pictórico, pois apresenta ícone, que poderá auxiliar 

na resolução. 

 

2) Situação Operador Multiplicativo: Esse significado tem o papel de 

transformação, isto é, a representação de uma ação que deve imprimir sobre um 

número ou quantidade, transformando seu valor nesse processo. Como exemplo, 

temos: 

Na turma do 9º ano “A”, do Colégio Pitágoras, há 36 alunos. Numa avaliação 

de Matemática sobre frações, 
3

2
 dos alunos conseguiram resultados 

satisfatórios. Quantos alunos conseguiram bons resultados? 

 

Observe o esquema a seguir: 

 

Quadro 1.4- Representação da situação operador multiplicativo. 
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Nesse problema, o sujeito deverá perceber que a fração desempenha um papel 

de transformação, por meio de uma estrutura multiplicativa em que o operador p/q faz 

duas operações: uma de multiplicação por p e outra de divisão por q. Esse é um 

problema não pictórica, pois não apresenta ícones. 

 

3) Situação Quociente: envolve a divisão de determinada quantidade, mas 

em que o denominador indica o número de partes e o numerador o número de objetos 

inteiros contínuos a serem repartidos. Para exemplo dessa situação temos: 

Divida dois chocolates para três pessoas. Que fração representa o que cada 

pessoa recebeu de chocolate? 

 

 

 

Para esse problema, o sujeito deve perceber que a divisão é uma boa estratégia 

para resolução, isto é, que o quociente é representado pela quantidade de chocolate 

que cada criança vai receberá. Assim, a resposta para esse problema é 2:3 = 
3

2 . 

 

4) Situação Quantidades Intensivas: Quantidades intensivas referem-se às 

medidas baseadas entre duas quantidades diferentes. Um exemplo dessa situação é: 

Para fazer suco de cacau, Elis utilizou duas medidas de polpa de cacau 

para cada 3 medidas de água. A polpa de cacau corresponde a que fração 

do suco? 

 

A questão está associada à situação de quantidade intensiva, pois para as duas 

medidas de suco de cacau utiliza-se três medidas de água, perfazendo a razão duas 

para três que pode ser representada sendo 
3

2
. Com essa medida podemos fazer, 

indefinidamente diversas quantidades de suco de cacau, mantendo o mesmo sabor. 

Esse é um problema não pictórica, pois não apresenta ícones. 
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5) Situação Operação: segundo Kieren (1976) os números racionais são 

frações que podem ser comparadas, somadas, subtraídas, multiplicadas ou divididas. 

Para exemplificar esta situação temos: 

Efetue as operações indicadas entre as frações: 

a) 
3

1

3

1 +    b) 
12

7

4

5 −   c) 
6

7
.

7

4
  d) 

5

3
:

5

2
 

 

Nas situações, (a) e (b), o sujeito deverá resolver as operações entre as frações 

indicadas, utilizando de conceitos como equivalência entre frações para resolvê-las. 

Nas situações, (c) e (d), não há a necessidade de que sejam frações equivalentes. 

 

6) Situação Razão: Indica uma relação entre duas grandezas, ou seja, 

representa um índice comparativo. Como exemplo temos: 

De acordo com a figura responda a questão seguir: 

 
 
 

 
Qual é a razão entre a quantidade de bolas brancas para a de bolas pretas? 
 
Nesse problema é retratada a situação razão, ao perguntarmos a relação entre 

a quantidade de bolas brancas para a de bolas pretas. Problemas desse tipo, poderá 

auxiliar o sujeito identificar a diferença entre razão e fração. Apesar de sua 

representação da razão ser a mesma da fração, ou seja, da forma 0, ≠b
b

a
, na razão  

essa representação refere-se a parte-parte, ou seja, 4 bolas brancas para 6 bolas 

pretas. O problema abordado faz uso da quantidade discreta e apresenta ícone que 

será usado para a resposta. 

Fizemos esta discussão com alguns exemplos, na busca de esclarecer o 

porquê da escolha das situações aqui discutidas. 
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1.2- A Formação Inicial de Professor 

 

Nessa seção apresentamos uma reflexão a respeito de formação inicial de 

professores.  Quando se pensa em formação de professores, está implícito o currículo 

de ensino, ou seja, o que é importante e necessário ensinar, como ensinar, quando 

ensinar, como avaliar, buscando dar maior qualidade à educação matemática dos 

alunos da rede escolar. 

Por isso, refletir sobre tais questões e muitas outras que dizem respeito à 

formação de professores, remete a uma discussão sobre a importância do currículo 

de formação de professores levar em consideração as orientações dos PCN, uma vez 

que ao concluir a graduação ele deverá estar apto a lecionar na escola básica. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM (Brasil, 

1999) trazem discussões e orientações que indicam como o professor pode fazer a 

abordagem aos conteúdos de Matemática para a construção de competências e 

habilidades. Os objetivos do Ensino Médio, em cada área de conhecimento, devem 

envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, 

contextualizados, que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o 

desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos e que correspondam a 

uma cultura geral e a uma visão de mundo. 

Segundo Ponte (1994) a formação inicial de professores, para ser 

considerada o alicerce da atuação docente, deve ter como pressuposto básico a 

oportunidade de acesso a uma variedade de saberes que permita ao futuro professor 

entender e atuar dentro da realidade escolar, além do conhecimento do conteúdo 

específico. 

Assim, a formação inicial de professores deve ser organizada de modo que 

os futuros professores possam ir adquirindo as competências necessárias ao bom 

desempenho profissional. Assim, a formação de professores não deve consistir em 

um treinamento de técnicas e métodos, e sim, na ajuda aos futuros professores no 

seu desenvolvimento e autonomia profissional. 

Ponte (1994) aponta que na sociedade contemporânea, o conhecimento 

acadêmico, o conhecimento profissional e o conhecimento de senso comum assumem 

formas e papéis distintos, correspondendo cada um deles a uma prática social 
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diferenciada. O conhecimento acadêmico respeita à criação e validação de 

conhecimento científico, humanístico e filosófico, o senso comum responde às 

necessidades da vida quotidiana e o conhecimento profissional refere-se a atividades 

socialmente reconhecidas, realizadas em domínios de prática bem definidos. 

Enquanto, que o conhecimento profissional é um conhecimento orientado para as 

situações de prática. Tem, naturalmente, uma forte relação com o senso comum e 

pode estar mais ou menos relacionado com o conhecimento acadêmico. 

O processo de formação necessita possibilitar que sejam trabalhados 

aspectos indispensáveis na construção da identidade, dos saberes e das posturas 

necessárias ao exercício da profissão docente. 

Ponte (2000), aponta algumas orientações, que considera importante, no 

âmbito do processo de aprender a ensinar: 

 

1) A formação inicial constitui a componente base da formação do professor 

e, como tal, precisa de ser articulada com a formação pós-inicial. 

 

O processo de formação inicial deve propiciar o futuro professor 

desenvolvimento e reforço de competências, que serão incorporadas não somente a 

experiência adquirida, como nas etapas futuras a formação inicial, a formação 

continuada, é um exemplo. 

 

2) A formação inicial deve proporcionar um conjunto coerente de saberes 

estruturados de uma forma progressiva, apoiados em atividades de campo 

e de iniciação à prática profissional, de modo a desenvolver as 

competências profissionais. 

 

Assim, a formação inicial contribui para a construção de um conjunto de 

saberes e competências necessárias à docência. Pois, segundo Ponte (2000) importa 

salientar uma vez mais a multiplicidade de saberes necessários ao pleno desempenho 

do professor nas dimensões: sala de aula, escola e comunidade. Esta multiplicidade 

de competências deve ser progressivamente construída. 
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3) A formação inicial tem de saber partir das crenças, concepções e 

conhecimentos dos jovens candidatos a professores. 

 

A formação inicial deve considerar o que o futuro professor traz, enquanto 

estudante, ou até mesmo a experiência como professor e as práticas de ensino, pois 

segundo Ponte (2000) os novos professores, na falta de experiência de ensino, 

recorrem às imagens e recordações das estratégias e procedimentos de ensino de 

professores com que se identificam, às recordações de si como alunos, dos seus 

interesses e níveis de habilidade nas atividades, para derivar expectativas para os 

seus alunos. 

 

4) A formação inicial tem a responsabilidade de promover a imagem do 

professor como profissional reflexivo, empenhado em investigar sobre a 

sua prática profissional de modo a melhorar o seu ensino e as instituições 

educativas. 

 

É importante que o professor reflita sobre a sua prática, com o intuito de 

melhorá-la, o que implica em um professor reflexivo. Entretanto para que isso 

aconteça é necessário que a formação inicial promova a imagem do professor como 

profissional reflexivo. Para Ponte (2000) uma forma de integrar nos programas de 

formação de professores a transformação da dimensão pessoal das concepções e 

crenças dos estudantes, respondendo a novas dinâmicas sociais, políticas e culturais 

da formação de professores, pode ser desenvolvida pela aplicação dos chamados 

modelos ou práticas reflexivas. 

 

5) A formação inicial deve contemplar uma diversidade de metodologias de 

ensino, aprendizagem e avaliação do desempenho do formando. 
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Para que os futuros professores tenham um domínio maior do conteúdo, eles 

necessitam de um contato com as diferentes metodologias de ensino e de 

aprendizagem, afim de melhorar sua prática. Como afirma, Ponte (2000) os formandos 

devem ter oportunidade, ao longo do seu percurso formativo, de trabalhar segundo 

metodologias de ensino e de aprendizagem diversificadas, de modo a desenvolver 

uma variedade de conhecimentos, de capacidades, de atitudes e de valores. Esta 

exposição a diferentes métodos, também funciona como um mecanismo de 

aprendizagem. No caso do ensino de frações, podemos pensar em materiais 

manipulativos, ambiente papel e lápis, ambiente computacional, entre outros.  

Assim, uma formação inicial de qualidade é compatível com a diversidade de 

modelos de formação, por oposição à uniformidade da formação de professores. 

Enquanto que para Shulman, (1987) é preciso que os professores construam 

pontes entre o significado do conteúdo curricular e aquele compreendido pelos alunos. 

Para realizar esta tarefa, é necessário que os professores tenham uma compreensão 

profunda, flexível e aberta do conteúdo, que estejam atentos para as dificuldades mais 

prováveis dos alunos perante os conteúdos; que compreendam as variações de 

métodos de ensino que podem ajudar os alunos na construção do conhecimento e 

que estejam abertos para rever seus objetivos, planejamento e procedimentos à 

medida que desenvolvem a interação com os estudantes. 

Shulman (2004) destaca ainda uma concepção do ensino a partir das 

pesquisas realizadas com professores, com a intenção de entender como eles se 

tornam professores capazes de compreender a disciplina por si, elucidando-a de 

novas formas, reorganizando, promovendo atividades e emoções, utilizando 

metáforas, exercícios, exemplos e demonstrações, de modo que o conteúdo possa 

ser aprendido pelos alunos.  

Os estudos realizados permitiram entender que o ensino começa com um ato 

da razão, continua com um processo de raciocínio, culmina com o desempenho e, 

então, reflete-se mais sobre ele, até que todo o processo inicie novamente. Desse 

modo, o ensino é tido como compreensão e raciocínio, como transformação e 

reflexão. Trata-se de um processo de raciocínio pedagógico em que os professores 

aprendem a pensar pedagogicamente sobre o conteúdo da disciplina. 

Shulman (1986, p. 9), distingue três categorias de conhecimento: 
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• conhecimento disciplinar (conteúdo do objeto de estudo, quantidade e 

organização do conteúdo na mente do professor);  

• conhecimento pedagógico do objeto estudado (vai além do saber do 

conteúdo em si, envolve as formas de abordagem para torná-lo compreensivo, 

é o elo entre a pesquisa sobre o ensino e sobre a aprendizagem); 

• conhecimento curricular (compreensão dos conhecimentos escolares, sua 

organização e estruturação e os seus materiais de apoio). 

O domínio profundo do conhecimento disciplinar permite que o professor faça 

a mediação entre o conhecimento historicamente produzido e aquele a ser apropriado 

pelos alunos, entendendo por que um dado tópico é particularmente central para uma 

disciplina, enquanto um outro pode ser de alguma forma periférico. Paralelamente, o 

conhecimento pedagógico inclui a percepção do que faz a aprendizagem tornar-se 

fácil ou difícil a alunos de diferentes idades, enquanto o conhecimento curricular dá 

condições para que ele relacione os conteúdos de sua disciplina a outras questões, 

abordadas em outras disciplinas.  

Shulman (1986) destaca como “conhecimento didático do conteúdo”, uma 

combinação entre o conhecimento do “modo de ensinar” e de tornar a disciplina 

compreensível para o aluno. O autor defende que esse tipo de conhecimento 

incorpora a visão da disciplina como conhecimento a ser ensinado, incluindo os modos 

de apresentá-lo e de abordá-lo, de forma compreensível para os alunos, e ainda as 

concepções, crenças e conhecimentos dos estudantes sobre a disciplina. 

Segundo Shulman (1986) o conhecimento do conteúdo da disciplina a ser 

ensinada envolve compreensão e organização, destaca que o professor deve 

compreender a disciplina que vai ensinar com base em diferentes perspectivas e 

estabelecer relações entre vários tópicos do conteúdo disciplinar e entre sua disciplina 

e outras áreas do conhecimento. 

Shulman (1986) destaca ainda, que o domínio do conhecimento do conteúdo 

é importante nos processos de aprendizagem docente e, se ele não vem ocorrendo a 

contento. Desse modo, entendemos que é necessário que haja, na formação inicial, 

um enfoque mais amplo do conceito de números racionais, complementado por uma 

análise das diferentes situações de sua representação fracionária. 
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Shulman (2005) amplia as categorias de base dos conhecimentos do 

professor e destaca: 

• Conhecimento do conteúdo. 

• Conhecimento didático, levando em consideração os princípios e as 

estratégias de organização das aulas e da disciplina. 

• Conhecimento do currículo, em especial o domínio dos materiais e 

programas que servem de ferramenta para prática docente. 

• Conhecimento didático do conteúdo nessa esfera ocorre justaposição 

entre dois elementos importantes da prática docente: a disciplina a ser 

ensinada e a pedagogia. 

• Conhecimento dos educandos e de suas características. 

• Conhecimento dos contextos educativos, que envolve desde o 

funcionamento do grupo de alunos e a gestão escolar até o caráter 

cultural das comunidades. 

• Conhecimento dos objetivos, das finalidades e os valores educativos e 

seus fundamentos filosóficos e históricos. 

O professor, segundo Shulman (2005):  

Deve conhecer as estruturas do conhecimento, os princípios de sua 
organização e da pesquisa que ajudem a responder em cada campo duas 
perguntas: quais são as ideias e habilidades importantes em cada domínio 
do saber, como se ampliam e como se recusam aquelas que mostram 
deficiências pelos que produzem o conhecimento na área de que se trate. 
Isto é, quais são as normas e os procedimentos do saber ou da indagação. 
(SHULMAN, 2005, p. 12)   

 

Observamos que para o autor as especificidades dentro de cada área são 

importantes para detectar e analisar necessidades de formação e aperfeiçoamento 

nos professores. 

Shulman (2005) assegura que o conhecimento de base do professor envolve 

diversos conhecimentos: do conteúdo, dos aspectos didáticos em geral; do currículo; 

dos aspectos didáticos do conteúdo, dos estudantes, dos contextos educativos e dos 

objetivos e finalidades da educação. 

Deste modo, a chave para identificar a base de conhecimentos do ensino 
reside na interseção entre conteúdo e pedagogia, na capacidade do professor 
transformar o conhecimento que possui em formas que são pedagogicamente 
poderosas mas, adequadas à variedade e habilidades e contextos 
apresentados pelos seus alunos (SHULMAN, 2005, p. 21). 
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Assim, conhecer a fundo os conteúdos científicos, apesar de ser requisito 

fundamental, não implica automaticamente, em domínio de algumas categorias 

essências para ser professor, como, o conhecimento pedagógico, o conhecimento 

curricular ou o conhecimento didático (Shulman, 1987). 

 

1.3– Formação inicial do professor de matemática 

 

Dando continuidade à formação inicial de professores, nesta seção queremos 

propor uma discussão teórica mais específica, qual seja, a formação inicial do 

professor de Matemática. 

Para Ponte (2000) ensinar a ser professor implica, para além dos aspectos da 

aprendizagem das matérias disciplinares (designada habitualmente por ‘formação na 

especialidade’, assente-se neste conceito), a aprendizagem dos aspectos do como 

ensinar e do como se inserir no espaço educativo escolar e na profissão docente 

(designada também tradicionalmente por ‘formação educacional’). 

Os futuros professores de matemática devem adquirir competências 

necessárias para ter um bom desempenho profissional durante a formação inicial de 

professores. Assim, essa formação de professores não deve consistir em um 

treinamento de técnicas e métodos, e sim, na ajudar aos futuros professores no seu 

desenvolvimento e autonomia profissional. 

Ponte (2002, p. 3) destaca que “um curso de formação inicial de professores 

de matemática deve ser necessariamente diferente de um curso de matemática que 

visa formar matemáticos para se dedicarem prioritariamente à investigação”. E 

segundo García Blanco (2003, p. 52) a formação inicial de professores deveria 

responder às demandas oriundas dos setores envolvidos e formar profissionais 

capazes de desenvolver “suas tarefas no âmbito de sua própria e contínua 

aprendizagem e desenvolvimento profissional”. 

Ponte (1992) aponta que, ao se tratar de matemática, é difícil não se ter 

crenças ou concepções. Ela compõe o conjunto das matérias escolares há séculos, 

além de ser ensinada com caráter obrigatório durante muitos anos de escolaridade e 
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tem se destinado a exercer um papel de seleção social. Com isso apresenta, uma 

imagem forte, suscitando medos para muitas pessoas e admirações para uma 

minoria. Os efeitos dessas concepções e crenças se projetam de forma intensa (e 

muito negativa) no processo de ensino-aprendizagem.  

Para Blanco (2003), a formação do futuro professor é uma área em que 

diversos núcleos das representações sociais (sociedade, instituições, pesquisadores, 

formadores de professores, alunos) intervêm e se encontram em constante 

desenvolvimento e permanente evolução. Assim, a formação docente, sobretudo a 

formação inicial, é vista e sentida como indicadora de questões a serem pesquisadas. 

Encontramos ainda Tardif (2002), que destaca o saber docente como um 

saber plural, integrado por saberes relacionados à formação profissional, saberes 

referentes às disciplinas, saberes curriculares e saberes da experiência, sendo que 

esses últimos representam o verdadeiro saber docente, um saber produzido pelos 

professores. Os saberes das disciplinas são oriundos da tradição cultural e dos grupos 

geradores de saberes sociais, já estão “prontos” e são incorporados à prática do 

professor como algo a ser transmitido.  

Para Oliveira e Ponte (1996) essas investigações mostram que o 

conhecimento dos professores e futuros professores sobre conceitos matemáticos e 

sobre a aprendizagem dessa disciplina é muito limitado e, frequentemente, marcado 

por sérias incompreensões. Eles concluíram que “parece haver lacunas no 

conhecimento de base dos professores acerca dos assuntos que ensinam e no modo 

como eles podem ser aprendidos” (ibid., p. 10). 

Fato esse, bastante debatido no Brasil nos últimos anos, na busca de 

encontrar soluções para a formação dos professores, focalizada na atuação desse 

profissional. 

Ponte (1998) destaca que os conhecimentos do professor devem incluir os 

objetos de ensino, ou seja, os conceitos definidos para a escolaridade na qual ele irá 

atuar, mas devem ir além, tanto no que se refere à profundidade desses conceitos 

como à sua historicidade, articulação com outros conhecimentos e tratamento 

didático, ampliando assim seu conhecimento da área. 
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Serrazina (2001) destaca que o conhecimento necessário para ensinar 

matemática inclui a compreensão de ideias fundamentais da matemática e seu papel 

no mundo atual. Ela ressalta que 

[...] a formação de professores não deve consistir no treino de receitas e 
métodos que são diretamente aplicáveis na sala de aula, mas deve, em 
primeiro lugar e acima de tudo, ajudar os futuros professores a desenvolver 
sua autonomia. (SERRAZINA, 2001, p 12) 

 

Analisando as investigações que focalizam o conhecimento didático do 

conteúdo, encontramos alguns trabalhos, que consideramos importantes e relevantes 

para nossa pesquisa. 

Llinares (1994) afirma que o conhecimento didático dos conteúdos 

matemáticos é formado pela integração de diferentes aspectos de três domínios do 

conhecimento do professor de matemática: conhecimento de matemática, 

conhecimento sobre a aprendizagem das noções matemáticas e conhecimento do 

processo instrutivo. 

Oliveira e Ponte (1996) observam que o conhecimento didático dos conteúdos 

matemáticos permite ao professor aprofundar as reflexões sobre sua prática, analisar 

os objetivos de aprendizagem, as tarefas matemáticas que se propõe a realizar, os 

papéis do professor e do aluno durante a realização de uma atividade matemática, o 

contrato didático e o discurso matemático. 

Para García (2003), o conhecimento didático dos conteúdos matemáticos 

incorpora a dimensão do conhecimento da matemática como disciplina a ser 

ensinada, incluindo a maneira de apresentá-la e de abordá-la, de forma que seja 

compreensível para as crianças. 

No caso do ensino de frações, a abordagem das diferentes situações é de 

fundamental importância, visto que, o ensino e a utilização do número racional 

acompanham o estudante desde os primeiros anos da escola básica, (no diz respeito 

as primeiras situações de frações: parte-todo, operador multiplicativo, quociente, 

quantidades intensivas, razão) até o ensino superior (em fórmulas matemáticas e nas 

mais diversas áreas de conhecimento). 
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1.4– Formação do professor de matemática para o ensino d e números racionais 

 

As pesquisas que tratam sobre a formação de professores de Matemática 

para o ensino dos números racionais, estão na maioria direcionadas à verificação das 

concepções e conhecimentos matemáticos de professores, em relação ao conteúdo 

encontramos: Vinner, 1989; Linhares e Sánchez, 1991. 

Linhares e Sánches (1991) realizaram uma pesquisa com o objetivo de 

investigar o conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK) de 26 estudantes para 

professores da escola elementar sobre frações. Para responder essa pesquisa, os 

pesquisadores utilizaram questionários e entrevistas individuais para verificar o PCK 

dos estudantes sobre sistemas de representação das frações. Quanto a análise do 

material coletado, resultou que a maioria dos participantes foram incapazes de 

identificar a unidade, representar frações como partes de um todo e trabalhar com 

frações impróprias. 

Direcionando para nossa pesquisa, apresentamos o trabalho de Linchevski e 

Vinner (1989), os quais estudaram as concepções de professores em formação para 

escola elementar, quanto à identificação do “todo” canônico das frações, quando este 

era substituído por um outro inteiro. Os resultados mostram que as representações 

visuais dos professores elementares em formação sobre frações são incompletas e 

insatisfatórias. Elas não são suficientes para formar um conceito completo de fração. 

Os autores recomendam que vários tipos de representações sejam apresentados aos 

professores em formação para uma completa caracterização das frações. 

Segundo, Vinner (1991) para ter a imagem do conceito bem construída é 

condição fundamental para se obter a definição. Com isso, entendemos que, ter a 

definição de um conceito de cor em nada garante que a pessoa tenha o conceito de 

fato construído em sua memória. 

Com isso, Vinner (1991) defende que a “imagem do conceito” seria a partir do 

momento em que ao “vermos ou ouvirmos o nome de um conceito, nossa memória é 

estimulada. O que se forma em nossa memória nem sempre é a definição do conceito, 

mas sim a “imagem do conceito””. 

Para um melhor entendimento, do que estamos falando a seguir, 

descreveremos situações que encontramos na pesquisa de Damico (2007), na qual 
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foi questionado ao participante: “O que é um número racional?”, e em seguida 

classificadas as respostas dadas, de acordo com Vinner (1991). 

Segue alguns resultados encontrados:  

1) É um número que pode ser representado na forma de fração 
b

a
, sendo a 

um número inteiro e b um número inteiro diferente de zero. 

 

2) É um número que pode ser expresso na forma  
q

p
, com p ∈ Z e q∈Z*.  

Figura 1.1- Resposta dos alunos, pesquisados por Damico (2007), que apresentaram a 
definição usual. 

Fonte: Dados de pesquisa da tese de Doutorado, PUC/SP, São Paulo, 2007, p. 120. 

 

Essas respostas foram classificadas como que o estudante apresentou a 

definição usual. 

 

3) É um número que é expresso sob a forma de fração. 

 

4) É todo número que pode ser escrito na forma de fração. 

Figura 1.2- Resposta dos alunos, pesquisados por Damico (2007), que apresentaram a 
imagem aproximada do conceito. 

Fonte: Dados de pesquisa da tese de Doutorado, PUC/SP, São Paulo, 2007, p. 120. 

 

Essas respostas foram classificadas como que o estudante apresenta uma 

imagem aproximada do conceito 
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5) É todo número inteiro. 

 

6) É todo número lógico e exato 

 

7) Todos que tem divisão exata. 

Figura 1.3- Resposta dos alunos, pesquisados por Damico (2007), que apresentaram a 

concepção absolutamente errônea. 

Fonte: Dados de pesquisa da tese de Doutorado, PUC/SP, São Paulo, 2007, p. 121. 

 

Essas respostas foram classificadas como sendo uma concepção 

absolutamente errônea do estudante. 

Nesta seção, podemos observar que os participantes das pesquisas citadas 

apresentaram as três imagens do conceito de número racional: a usual, a aproximada 

e a errônea. 

No próximo capítulo, apresentaremos a discussão sobre a Fração sob três 

perspectivas: na Matemática, na Escola e na Educação Matemática.  
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CAPÍTULO II 

 DISCUTINDO A FRAÇÃO NA MATEMÁTICA, NA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA E NA ESCOLA   

 

 

Neste capítulo discutimos a Fração sob três perspectivas: na Matemática, na 

Escola e na Educação Matemática.  Na Matemática enfatizamos a fração tanto no que 

se refere à História das Frações quanto ao objeto matemático; a Fração na Escola 

tomamos como base os PCN (1997), além do livro didático e a Fração na Educação 

Matemática é analisado do ponto de vista de algumas pesquisas feitas em relação ao 

ensino de frações. Como último tópico a ser abordado nesse capítulo é um estudo 

correlato com relação à formação de professor de Matemática. 

 

2.1- Fração na Matemática 

 

Nesta seção descrevemos um breve histórico sobre a fração, seu surgimento e 

suas diferentes formas de ser representada em algumas culturas e ao longo dos 

séculos e, em seguida, discutimos a fração como objeto matemático. 

 

2.1.1- Fração na História 

 

O homem sempre buscou conhecer um pouco mais sobre os números, ele 

sentia a necessidade de contar. Essa necessidade era uma questão de sobrevivência, 

seja ela para contagem de animais, dos dias, da época para o plantio e até mesmo 

para relações comerciais. 

Segundo Caraça (1989, p. 3), 

Toda a gente sabe como as necessidades da vida corrente exigem que, a 
cada momento, se façam contagens – o pastor para saber se não perdeu 
alguma cabeça do seu rebanho, o operário para saber se recebeu todo o 
salário que lhe é devido, a dona de casa ao regular suas despesas pelo 
dinheiro de que dispõe, o homem de laboratório ao determinar o número 
exato de segundos que deve durar uma experiência – a todos se impõe 
constantemente, nas mais variadas circunstâncias, a realização de 
contagens. 
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Segundo Boyer (1974, p. 2) "[...] nossos mais antigos antepassados a princípio 

contavam só até dois, qualquer conjunto além desse nível era dado como ‘muitos’ 

[...]”. Essa evolução no processo de contagem foi longa e gradual, mas o homem foi 

ampliando e desenvolvendo novas formas de contagem, adequando-se a 

necessidades diárias. Para os egípcios, o uso dos números e algumas vezes seu 

fracionamento faziam parte de atividades do dia-a-dia, como a medição de terras. 

A história da fração pode ser vista pela primeira vez em escritos muito antigo, 

com a descoberta do Papiro de Rhind (descoberto em 1858; escrito por volta de 1650 

a.C. por Ahmes) e do Papiro de Moscovo, ambos apresentam uma Matemática 

egípcia, através de problemas, onde esse povo já se familiarizava com as frações. 

Havia uma diferença nesta escrita da que utilizamos hoje, por exemplo a fração
10

1
era 

apresentado com 10, possibilitando desde daquela época, a ideia de um inteiro e não 

de uma unidade fracionada (STRUIK, 1987). 

Para Boyer (1974, p. 9-10), “Os homens da Idade da Pedra não usavam 

frações, mas, com o advento de culturas mais avançadas durante a Idade do Bronze, 

parece ter surgido a necessidade do conceito de fração e de notação para frações”. 

No período egípcio as frações eram vista de maneira bem distinta da forma como 

trabalhamos hoje. Isso é o que afirma Eves (2004, p. 73): “Os egípcios esforçaram-se 

para evitar algumas das dificuldades computacionais encontradas com frações, 

representando-as, com exceção de 2/3, como soma de frações unitárias”. 

Os antigos não foram capazes nem de unificar a noção de fração nem de 

construir um sistema coerente para suas unidades de medida. Ifrah (1996) esclarece 

que: 

A notação moderna das frações ordinárias se deve aos hindus, que, devido a 
sua numeração decimal de posição, chegaram a simbolizar mais ou menos 

como nós uma fração como 
1265

34
: onde 34 é o numerador e 1265 é o 

denominador. Esta notação foi depois adotada e aperfeiçoada pelos árabes, 
que inventaram a famosa barra horizontal (IFRAH, 1996, p.327). 

 

Entre os babilônios, que já sabiam resolver equações de 1º e do 2º graus, era 

comum o uso de frações e em tabuletas de argila provenientes do período babilônio 

antigo (1990 a 1600 a. C.) é possível encontrar tabelas de números, incluindo, frações. 
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Entre os gregos, casos particulares de proporções (média aritmética, 

geométrica e a proporção áurea) eram familiares, desde as épocas dos pitagóricos, 

por exemplo, no Livro V dos Elementos de Euclides, era possível encontrar a teoria 

das proporções de Eudoxo de Cnido (aproximadamente 408 a 355 a. C.), que não só 

sugere a definição atual de igualdade de frações 
d

c

b

a = , se e somente se, ad = bc, 

como é muito próxima às definições de número real surgidas no século XIX. 

Percebemos que as frações estão presentes na vida do homem há um bom 

tempo, mas ainda sem uma representação ou uma forma bem definida, apenas uma 

noção de fração. 

Avançando no tempo percebemos que a fração continua forte nos sistemas de 

numeração utilizados pelos povos da época, porém de maneira distintas como 

podemos perceber nos séculos XI e XII, se de um lado a aritmética indo-arábica 

produzia um sistema de numeração e de escrita de frações, no qual  numerador era 

colocado sobre o denominador; por outro lado, as tradições judias exprimiam as 

frações por intermédio de uma linguagem retórica, como quantidades de partes de 

unidades originadas dos pesos e medidas. 

No período da Idade Média, apesar de alguns avanços, os antigos não foram 

capazes de aperfeiçoar as noções de frações nem de construírem um sistema 

unificado de suas unidades de medidas. Porém, a partir do avanço das relações 

comerciais e do surgimento das Grandes Navegações é que houve um 

desenvolvimento na matemática, e as frações passaram a fazer parte das atividades 

práticas. Somente no século XVI é que aparecem frações com numerador maior que 

o inteiro e nos séculos XIX e XX é que as frações são compreendidas como divisão  

 

2.1.2- Fração como objeto Matemático 

  

Para darmos início a nossa discussão, a respeito da construção dos números 

racionais, tomaremos as ideias apresentadas por Caraça (1998), que destaca que 

nem sempre é possível comparar dois segmentos de tamanhos diferentes e exprimir 

com um número inteiro a quantidade de vezes que um dado segmento cabe no outro. 
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Do fato, provém a construção de um novo campo numérico que, segundo 

Caraça (1998) é construído levando em consideração três aspectos: 

1) O princípio da extensão, leva-nos a criar novos números por meio dos 

quais se pode exprimir a medida de dois segmentos; 

2) A análise da questão mostra que a dificuldade reside na impossibilidade 

da divisão exata em números inteiros, quando o dividendo não é múltiplo 

do divisor; 

3) O princípio da economia: com os novos números são abrangidas todas as 

hipóteses de medição; estes novos números sempre são reduzidos aos 

números inteiros quando o dividendo for múltiplo do divisor. 

Nesse contexto Caraça (1998) define números racionais da seguinte forma: 

dados dois segmentos de reta AB  e CD , em que cada um contém o número inteiro 

de vezes o segmento u: AB  contém m vezes e CD  contém n vezes o segmento u. 

Diz-se, por definição que a medida do segmento AB  tomando  CD  como unidade, o 

número 
n

m
, escreve-se: 

1) AB = 
n

m
. CD  quaisquer que sejam os números inteiros m e n (não-nulos); 

se m for divisível por n, o número 
n

m
 coincide com o número inteiro que é 

quociente da divisão; se m não for divisível por n, o número 
n

m
 diz-se 

fracionário. O número 
n

m
, em qualquer hipótese, diz-se racional – ao 

número m chama-se numerador e ao número n denominador. Em 

particular, da igualdade AB = 
n

m
. CD  resulta que, 

2) n
n =
1

 visto que, se AB = 
n

m
. CD , é também AB = 

1
n

. CD  em que, 

3) 1=
n

n
 porque as igualdades AB = AB  e AB  = 

n

n
 . AB são equivalentes. 
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Afim de, tornar completo o conhecimento do campo dos números racionais se 

faz necessária uma fundamentação teórica com rigor matemático. Dessa forma, 

argumentaremos que o conjunto dos números racionais possui uma estrutura de corpo 

comutativo ordenado, segundo Ávila (1999): 

Um corpo (comutativo) é um conjunto não vazio C, munido de duas 
operações, chamadas adição e multiplicação, cada uma delas fazendo 
corresponder um elemento de C a cada par de elementos de C, as duas 
operações estando sujeitas aos axiomas de corpo. A soma de x e y de C é 
indicada por x + y e a multiplicação de x e y é indicada por xy. (Ávila, 1999, 
p.15) 

 

 

Assim, os axiomas do corpo do conjunto dos números racionais são: 

 

1) Associatividade 

Dados quaisquer x, y, z ∈ C, 

(x + y) + z = x + (y + z) em relação a adição, isto é, podemos associar as 

parcelas.  

No caso, das frações, dados a, b, c, d, e e f ∈ Z com b, d e f ≠ 0, temos: 

 









++=+







 +
f

e

d

c

b

a

f

e

d

c

b

a  

 

(xy)z = x(yz) em relação à multiplicação, isto é, podemos associar os fatores. 

No caso das frações, dados a, b, c, d, e e f ∈ Z com b, d e f ≠ 0, temos: 









=









f

e

d

c

b

a

f

e

d

c

b

a
....  

 

2) Comutatividade 

Quaisquer que sejam x, y∈C, 

x + y = y + x em relação à adição, isto é, podemos comutar a ordem das 

parcelas. 

No caso, das frações, dados a, b, c e d ∈ Z com b e d ≠ 0, temos: 
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b

a

d

c

d

c

b

a +=+  

 

xy = yx em relação à multiplicidade; isto é, podemos comutar a ordem dos 

fatores. 

No caso das frações, dados a, b, c e d ∈ Z com b e d ≠ 0, temos: 

b

a

d

c

d

c

b

a
.. =  

 

3) Distributividade da multiplicação em relação à a dição 

Quaisquer que sejam x, y, z ∈ C, 

x (y + z) = xy + xz, isto é, dados a, b, c, d, e e f ∈ Z com a, b, c, d e f ≠ 0, 

temos que: 

bf

ae

bd

ac

f

e

d

c

b

a
.=








+  

 

4) Existência do Zero  

Existe um elemento em C, chamado “Zero” ou “elemento neutro”, indicado 

pelo símbolo 0, tal que x + 0 = x para todo x ∈  Z. 

No caso das frações, dados a, b ∈ Z, com b ≠ 0 temos que: 

b

a

b

a =+ 0  

 

5) Existência do elemento oposto 

A todo elemento x ∈ C corresponde um elemento x’ que se demonstra ser 

único para cada x, é indicado por –x.  

No caso das frações, dados a e b ∈  Z, com b ≠ 0 temos que: 
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0=






−+
b

a

b

a
 

 

6) Existência do elemento unidade 

Existe um elemento em C designado “elemento unidade” e indicado com o 

símbolo “1”, tal que 1.x = x, para todo x ∈ C.  

No caso das frações, dados a e b ∈ Z, com b ≠ 0 temos que: 

b

a

b

a =.1  

 

7) Existência do elemento inverso 

A todo elemento x ∈ C, x ≠ 0 corresponde um elemento x’’∈ C tal que x . x’’ = 

1, que se demonstra ser único para cada x, e é indicado com x
1− ou 

x

1 . 

No caso das frações, dados a e b ∈ Z*, temos que 

1.
1

=









 −

b

a
b

a
 

 

Ainda, no conjunto dos Números Racionais é um corpo ordenado, pois nele 

existe um subconjunto P, denominado conjunto dos elementos positivos, tal que: 

a) a soma e o produto de elementos positivos resulta em elementos positivos; 

b) dado x ∈ C, ou x ∈  P, ou x = 0, ou –x ∈ P. 

 

Nota: Dados a, b ∈ Z, com b ≠ 0 temos que: 

Seguindo o raciocínio que o conjunto dos números racionais é um corpo 

comutativo e ordenado, poderíamos afirmar que a ordenação estabelece-se dando as 

definições de igualdade e desigualdade. 
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No que se refere à igualdade, define-se da seguinte maneira: dois números 

racionais r = n

m
 e s = q

p
 dizem-se iguais, quando exprimem a medida do mesmo 

segmento, com a mesma unidade inicial. 

Como consequência, o número s = q

p
 pode não ter o mesmo numerador e 

denominador que r = 
n

m
, visto que cada uma das n partes iguais em que a unidade é 

dividida pode, por sua vez, ser subdividida em k partes, sendo k qualquer. Conclui-se 

que dado um número racional r = n

m
, todo número racional s = q

p
 onde p = m.k, q = 

n.k (k inteiro qualquer não nulo), é igual a r. 

Façamos os produtos m.p e p.n, tem-se que m.q = mnk e pn = mnk, donde 

mq = pn; a definição de igualdade pode ser escrita da seguinte maneira: 

npqm
q

p

n

m
.. =↔=  

Assim, podemos interpretar essa igualdade, como sendo: m.q = p.n implica 

em q

p

n

m =  e reciprocamente, q

p

n

m =  implica m.q = p.n. Decorre desse fato o 

seguinte enunciado: o número racional não se altera quando multiplicamos ou 

dividimos o seu numerado ou o seu denominador pelo mesmo número natural. 

Resulta, ainda, a propriedade da redução ao mesmo denominador, que 

permite efetuar sempre a redução de dois números racionais ao mesmo denominador. 

Dados r = n

m
 e s = q

p
, podemos escrever: 

qn

qm
r

.

.=  e nq

np
s

.

.=  

No que diz respeito à desigualdade entre dois números racionais r e s, por 

definição, diz-se que maior é aquele que, com o mesmo segmento de unidade, mede 

um segmento maior. Por consequência, se dois números têm o mesmo denominador, 

será maior (menor) o que tiver maior (menor) numerador: 
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a) se dois números tem o mesmo numerador, será maior (menor) o que tiver 

menor (maior) denominador; 

b) se dois números não tem o mesmo numerador, nem o mesmo 

denominador, reduzem-se ao mesmo denominador e comparam-se em 

seguida: 

Dados: 

r = 
n

m
, s = q

p
, tem-se 

r = qn

qm

.

.
, s = qn

pn

.

.
, donde 

n

m
 > q

p
↔ m.q > n.p 

 

Em suma, dizemos que um número racional r é menor do que outro número 

racional s se a diferença r – s é positiva. Quando esta diferença r – s é negativa, 

dizemos que o número r é maior do que s. Para indicar que r é menor do que s, 

escrevemos: r < s. 

Do ponto de vista geométrico, um número que está à esquerda é menor do 

que um número que está à direita na reta numerada. 

Na próxima seção, será abordada a fração na ótica das pesquisas em 

Educação Matemática, além de uma revisão de estudos correlatos com a nossa 

pesquisa. 

 

2.2-  Fração na Escola 

 

Nesta seção trazemos dois tópicos da fração na escola. O primeiro diz respeito 

às recomendações feitas pelos PCN (1997), para a abordagem do conceito de fração. 

Iniciaremos nossa descrição a partir dos anos finais do Ensino Fundamental I (4º e 5º 

ano), pois é nesse período escolar que são introduzidas as frações. O segundo tópico 
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está relacionado ao modo como o livro didático apresenta a fração, de acordo com a 

classificação que elegemos no capítulo I. 

 

2.2.1- Fração no PCN 

 

Segundo os PCN (1997) o objetivo principal da abordagem dos números 

racionais no Ensino Fundamental I é levar os alunos a perceberem que os números 

naturais, já conhecidos, são insuficientes, para resolver determinados problemas. Às 

relações entre números naturais e racionais, a aprendizagem dos números racionais 

supõe rupturas com ideias construídas pelos alunos acerca dos números naturais, e, 

portanto, demanda tempo e uma abordagem adequada. 

Assim, PCN (1997) recomenda que para a construção da ideia de número 

racional deve ser relacionada à divisão entre dois números inteiros, excluindo-se o 

caso em que o divisor é zero. 

Portanto, para a aprendizagem dos números racionais requer um tempo maior, 

além de uma abordagem adequada, que possibilite aos alunos o seu reconhecimento 

no contexto diário. 

Segundo, o PCN (1997) a abordagem dos números racionais inicia-se pela sua 

representação decimal, já que essa forma é mais comum na vida cotidiana do aluno. 

Enquanto, a forma fracionária é bem menos frequente no contato com os alunos, pois 

limita-se a metades, terços, quartos, e na maioria das vezes pela linguagem oral do 

que pelas representações. 

Esse documento aponta que a prática mais comum para abordar o conceito de 

fração é a que recorre as situações em que está implícita a relação parte todo. Nesse 

caso, a fração indica a relação que existe entre um número de partes e o total de 

partes. Outro significado das frações é a do quociente; baseia-se na divisão de um 

número natural por outro (a:b =
b

a
; b≠0). 

É sugerida uma terceira situação pelo PCN (1997), é aquela em que a fração é 

usada como uma espécie de índice comparativo entre duas quantidades de uma 

grandeza, ou seja, quando é interpretada como razão. 
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Outra situação que será trabalhada em ciclos posteriores, trata-se do 

significado da fração como operador, ou seja, quando ela desempenha um papel de 

transformação, algo que atua sobre uma situação e a modifica. 

Para os PCN (1997) as interpretações mostram que a construção do conceito 

de número racional implica em uma organização de ensino que possibilite 

experiências com diferentes significados e representações. É considerado um 

trabalho que apenas será iniciado no segundo ciclo do ensino fundamental e 

consolidado nos dois ciclos finais. 

A abordagem dos números racionais no terceiro e quarto ciclos, tem como 

objetivo levar os alunos a perceber que os números naturais são insuficientes para 

resolver determinadas situações-problemas, como as que envolvem medidas de uma 

grandeza e o resultado de uma divisão. 

Assim, os PCN (1997) recomendam que, para abordar o estudo dos números 

racionais, é preciso recorrer a problemas históricos, envolvendo medidas, de forma a 

possibilitar bons contextos para o seu ensino. Essas recomendações traduzem a 

inovação para o ensino, se analisarmos do ponto de vista da construção do conceito 

de fração. Inovação essa traduzida pela ênfase dada por esse documento, ao ensino 

de fração com base na resolução de situações-problema, levando em consideração 

dois aspectos fundamentais: a) as situações que a fração poderá assumir em cada 

problema; b) as diferentes formas para sua representação. 

 

2.2.2- Fração no Livro Didático 

 

Apesar de estarmos trabalhando com estudantes do ensino superior e é 

sabido que esses livros não são adotados para esse nível de estudo, optamos por 

analisa-los por dois motivos: o primeiro deles é que esse estudante do ensino, 

necessariamente passou pelo Ensino Fundamental II, e outro motivo é que ele, como 

futuro professor, se utilizará dentre os materiais de apoio, o livro didático para ministrar 

suas aulas. 

Esta seção tem como propósito fazer uma descrição da abordagem contida 

nos livros didáticos em relação ao conceito de fração, classificando as questões 
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apresentada em cada volume, segundo a classificação que adotamos em nossa 

pesquisa, situações de: Parte-todo, Quociente, Operador Multiplicativo, Quantidades 

Intensivas, Razão, Definição e Operações. Observamos, ainda, as variáveis de 

pesquisa: quantidade contínua e discreta; as representações icônica ou não icônica. 

Além de analisar, a ocorrência dos invariantes de: ordem e equivalência. 

Para isso, observamos duas coleções de livros didáticos, cujo critério de 

escolha foi a acessibilidade e por se tratar das duas últimas coleções adotadas na 

escola estadual que leciono. 

Cabe ressaltar que o nosso objetivo é identificar as concepções de ensino de 

frações, sendo assim, direcionamos nossa análise para o livro do 6º e 7º ano do 

Ensino Fundamental II, já que são nestes anos que iniciam-se a abordagem do 

conjunto dos números racionais. 

Os livros do 6º e 7º ano escolhidos para análise são:  

• Matemática e Realidade, cujo autores são: Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce 

e Antonio Machado, que chamaremos de Coleção A; 

• A conquista da Matemática, cujos autores são: José Ruy Giovanni Jr. 

e Benedicto Castrucci, que chamaremos de Coleção B. 

 

A análise será iniciada pela descrição da Coleção A, destacando o livro 

referente ao 6º ano. O capitulo 16 inicia a abordagem do conteúdo de fração e 

apresenta o título: O que é fração?  O capítulo é aberto com a apresentação de uma 

situação/problema utilizando um quebra-cabeça conhecido como Tangram. Conceito 

de fração contempla 60 das 283 páginas que há neste volume. 

A distribuição das questões encontradas na Coleção A do 6º ano que abordam 

as situações elencadas em nossa pesquisa são: 27 de parte-todo, 20 de operador 

multiplicativo, 4 de quociente e o restante de operações num total de 82 questões. 

O referido livro não apresenta questões que abordem as situações quantidade 

intensiva e quociente. Contudo, a coleção apresenta questões onde estão presentes 

os invariantes de ordem e equivalência. Encontramos, também as frações utilizando 
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todas as representações: linguagem natural; na forma 
b

a
, com b≠0; na forma decimal; 

porcentagem; e pictórico. 

Dentre as variáveis de pesquisa a mais abordada foi a quantidade contínua, 

com representação icônica. 

Agora destacamos o livro da Coleção A, referente ao 7º ano. O capítulo 10 

inicia a abordagem do conceito de fração e tem como título Os números racionais . 

A coleção A inicia o capítulo questionando o que aconteceria com divisões entre 

números inteiros, até que encontra resultados onde a divisão não resulta em um 

número inteiro, introduzindo assim o conceito de número racional. Porém, isso é feito 

de forma tradicional, sem uma contextualização. O conceito de fração é explorado em 

31 páginas das 262 que há nesse volume. 

Logo após, essa introdução, a coleção A do 7º ano apresenta 81 questões 

das quais 16 delas eram contextualizadas e referiam-se a situação quociente. De 

situações operador multiplicativo tivemos um total de 42 e as 23 referiam-se a 

operações. 

O referido livro não apresenta questões que abordem as situações quantidade 

intensiva, parte-todo. Contudo, a coleção apresenta questões onde estão presentes 

os invariantes de ordem e equivalência. Encontramos, também as frações utilizando 

todas as representações: linguagem natural; na forma 
b

a
, com b≠0; na forma decimal; 

porcentagem; e pictórico. 

Dentre as variáveis de pesquisa a mais abordada foi a quantidade discreta, 

com apenas duas utilizando representação icônica. 

Descrevemos a Coleção B, destacando o livro referente ao 6º ano. O capítulo 

20, que inicia a abordagem do conceito de fração, tem como título: A forma 

fracionária dos números racionais . A unidade inicia contando a história do 

surgimento dos números racionais no Egito. O conceito de fração é explorado em 56 

páginas das 336 que há nesse volume.  

A distribuição das questões encontradas nesta coleção aborda as situações 

operador multiplicativo, com 64 questões, quociente com 13 questões, parte-todo com 

24 e operações com 11 questões, perfazendo um total de 112 questões. 
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O referido livro não apresenta questões que abordem as situações quantidade 

intensiva. Contudo, a coleção apresenta questões onde estão presentes os 

invariantes de ordem e equivalência. Encontramos, também as frações utilizando 

todas as representações: linguagem natural; na forma 
b

a
, com b≠0; na forma decimal; 

porcentagem. 

Dentre as variáveis de pesquisa a mais abordada foi a quantidade contínua, 

utilizando representação icônica. 

O livro do 6º ano da Coleção B apresenta outro capítulo, o 31, com o título: A 

forma decimal dos números racionais . Inicia o estudo através de um problema 

envolvendo dinheiro para representar a forma decimal. O conceito é explorado em 38 

páginas das 336 que há nesse volume. 

A distribuição das questões encontradas nesta coleção aborda as situações 

operador multiplicativo, com 53 questões, quociente com 22 questões e operações 

com 42 questões, totalizando 117 questões. 

O referido livro não apresenta questões que abordem as situações quantidade 

intensiva e parte-todo. Contudo, a coleção apresenta questões onde estão presentes 

os invariantes de ordem e equivalência. Encontramos, também as frações utilizando 

todas as representações: linguagem natural; na forma 
b

a
, com b≠0; na forma decimal; 

porcentagem; e pictórico. 

Dentre as variáveis de pesquisa a mais abordada foi a quantidade contínua, 

com utilizando representação icônica. 

Iremos destacar o livro referente ao 7º ano da Coleção B. O capítulo 16, que 

inicia a abordagem do conceito de fração, tem o título: O conjunto dos números 

racionais . Inicia o assunto mostrando recortes onde são utilizados os números 

racionais. O conceito de fração é explorado 31 páginas de um total de 336.  

As questões do livro do 7º ano da Coleção B, apresentam as situações de 

operador multiplicativo, com 35 questões, operações com 41 questões e 19 com 

quociente, perfazendo um total de 95 questões. 

O referido livro não apresenta questões que abordem as situações quantidade 

intensiva e parte-todo. Contudo, a coleção apresenta questões onde estão presentes 
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os invariantes de ordem e equivalência. Encontramos, também as frações utilizando 

todas as representações: linguagem natural; na forma 
b

a
, com b≠0; na forma decimal; 

porcentagem; e pictórico. 

Dentre as variáveis de pesquisa a mais abordada foi a quantidade contínua, 

utilizando representação não-icônica. 

Fazendo um resumo do que apuramos, observamos que a situação operador 

multiplicativo foi a que mais se destacou em todos os livros de 6º e 7º ano. O 

significado parte-todo apareceu apenas no livro da Coleção A do 6º ano, contudo a 

situação operação apareceu em todas as coleções e nos dois anos. Outro que teve 

uma boa ocorrência foi a situação quociente presente nas duas coleções e apenas 

ausente no 6º ano da Coleção B. A situação quantidade intensiva não ocorreu em 

nenhuma dos livros das duas coleções. 

Diante disso, podemos concluir que em nos dos volumes das duas coleções, 

não ocorreu uma distribuição equitativa entre as situações. Sendo assim, podemos 

inferir que se o livro didático for o principal suporte para o professor, nem todos as 

situações estarão contempladas em sala de aula. 

Podemos inferir ainda que, o nosso sujeito de pesquisa em sua fase de 

estudante do Ensino Fundamental II, pode não ter tido contato com todas as situações 

de fração. De maneira análoga, é possível que como futuro professor, somente esse 

apoio didático, não seja suficiente para garantir que ele trabalhe com todas as 

situações de fração. 

  

2.3-  Fração na Educação Matemática 

 

Nesta seção, apresentamos a revisão de literatura focalizando estudos que 

consideramos relevantes, cujos resultados contribuirão efetivamente para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa. Muitas são as pesquisas que tem como objeto 

matemático a fração, quer seja do ponto de vista do ensino, quanto da aprendizagem. 

Elencamos aquelas que consideramos mais pertinentes e relacionadas ao presente 

estudo. Desse modo, apresentamos algumas relativas ao ensino de frações, ou seja, 

pesquisas feitas com professores e futuros professores no Ensino Fundamental. Por 
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outro lado aquelas relacionadas à aprendizagem, ou seja, pesquisa feitas com 

estudantes do Ensino Fundamental.  

 

2.3.1-  Fração na Educação Matemática: Relativas ao  seu ensino  

 

Iniciamos com os estudos de Santos (2005) que teve como objetivo 

compreender o estado (suas concepções) em que se encontra o conceito de fração 

para professores que atuam no Ensino Fundamental. Foi realizado um estudo 

diagnóstico com 67 professores do Ensino Fundamental, distribuídos em sete escolas 

da rede pública estadual da cidade de São Paulo. A pesquisa de campo foi dividida 

em dois momentos: no primeiro Santos (2005) solicitou a elaboração de seis 

problemas envolvendo o conceito de fração e no segundo momento, foi pedido que 

eles resolvessem os próprios problemas elaborados. Como aporte teórico, Santos 

(2005), baseou-se na teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud (1990), bem como 

nos estudos de Kieren (1988) e na classificação proposta por Nunes (2009) para os 

significados da fração.  

Para análise dos dados Santos (2005) dividiu também em dois momentos: o 

primeiro voltado para análise dos enunciados dos problemas elaborados e o outro, 

para as estratégias de resolução destes problemas. Encontrou como resultados uma 

tendência, tanto para os professores polivalentes (professores que atuam em várias 

disciplinas nos 1º e 2º ciclos), quanto para os professores especialistas (professores 

que atuam no 3º ciclo) em valorizar a fração com o significado operador multiplicativo 

na elaboração dos problemas. Enquanto que na resolução dos problemas há uma 

valorização dos aspectos procedimentais, aplicação de regras e técnicas (algoritmos) 

nos três grupos. 

Nos resultados encontrados por Santos (2005) percebeu-se que “o percentual 

de problemas elaborados com o significado operador multiplicativo supera nos três 

grupos a somatória percentual dos outros quatro significados, isto é, medida, 

quociente, parte-todo e número”. 

Santos (2005) encontrou ainda que os invariantes da fração – ordem e 

equivalência, foram constatados com uma ocorrência muito baixa nos problemas 
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elaborados. Essa constatação ocorreu tanto nas situações elaboradas pelos 

professores especialistas como naquelas elaboradas pelos professores polivalentes. 

Um dos pontos que difere nosso estudo do realizado por Santos (2005), é nos 

sujeitos da pesquisa, visto que utilizaremos estudantes do curso de licenciatura em 

Matemática, ou seja futuros professores, enquanto que Santos (2005) pesquisou 

professores formados, outra diferença é no percurso metodológico, onde não 

solicitamos que os sujeitos resolvam as situações problemas elaboradas por eles. 

No estudo de Santos (2005) houve uma supremacia na situação algoritmo em 

todos os grupos, e para a resolução das situações fizeram uso da representação na 

forma 
b

a
 para realizar as operações com frações. 

Santos (2005) encontrou, nos três grupos, uma tendência em utilizar 

quantidades continuas na elaboração de situações com significado parte-todo, 

contudo há uma distribuição equitativa entre os três significados analisados (parte-

todo, operador multiplicativo e quociente) 

Outro estudo correlato que encontramos é o de Damico (2007) que se propôs 

a estudar a formação inicial de futuros professores de Matemática de duas 

Universidades do ABC Paulista, no que se refere ao seu nível de conhecimento 

matemático e PCK para o ensino de números racionais (frações), no Ensino 

Fundamental. Como fundamentação teórica foi utilizado Shulman (1986, 1987) trata 

da relação entre o conhecimento da matéria e o conhecimento pedagógico do 

conteúdo (PCK). Utilizou também, Kieren (1976) e Behr, Harel, Post e Lesh (1992) 

que propuseram classificações e interpretações para as frações que eles chamam de 

subconstructos. 

Para responder a sua questão de pesquisa Damico (2007) utilizou cinco 

instrumentos. No primeiro instrumento foi solicitado aos estudantes concluintes que 

criassem oito questões/problemas sobre frações destinadas a avaliar os 

conhecimentos de alunos do Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries). No segundo, os 

estudantes resolveram as questões/problemas criadas por eles. Para o terceiro foi 

aplicada uma avaliação de conhecimentos básicos sobre números racionais, esse 

instrumento foi aplicado a todos os estudantes iniciantes e concluintes do curso de 

Licenciatura em Matemática pesquisada. O quarto instrumento foi uma entrevista 
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interativa com 10% da população de participantes das etapas anteriores. O quinto 

instrumento foi uma entrevista interativa com professores que lecionava disciplinas 

que tinha alguma ligação com os números racionais. 

Damico (2007) optou por uma abordagem qualitativa de interpretação dos 

dados, devido ao grande volume de informações, em sua análise qualitativa sempre 

foi precedida por um resumo estatístico, com o objetivo de mostrar a frequência com 

que a categoria ou subcategoria foi observada. Esse estudo apontou que os 

estudantes para professores têm uma visão sincrética dos números racionais, 

apresentam um acentuado desequilíbrio entre o conhecimento conceitual e 

processual, além de apresentar um baixo nível de conhecimento didático relacionado 

às formas de representação dos conteúdos normalmente ensinados do Ensino 

Fundamental que versam sobre números racionais (frações). 

Damico (2007) encontrou entre os estudantes concluintes 60,7% com a 

imagem aproximada do conceito, contudo no que se refere aos estudantes iniciantes 

44,5% apresentou uma imagem com a concepção absolutamente errônea. 

Outro estudo correlato que tomamos é o de Silva (2007) que teve como objetivo 

analisar fatores que podem interferir no desenvolvimento profissional de professores 

das primeiras séries do Ensino Fundamental, como resultado de uma formação 

continuada com a finalidade de discutir questões relacionadas à abordagem da 

representação fracionária de números racionais e seus diferentes significados. Para 

coleta de dados, foram realizadas 16 sessões de 4 horas cada, para aplicação de uma 

avaliação diagnóstica, estudos dos significados das frações e à vivência de 

metodologias diversificadas, houve ainda sessões destinadas a entrevistas. 

A pesquisa foi fundamentada em Schön (1983), Shulman (1986), em relação 

ao objeto matemático utilizou-se da Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud 

(1990) e as classificações propostas por Nunes et. al (2003) para os significados das 

frações, além das ideias de Kieren (1988) sobre os construtos dos números racionais 

e as interpretações sugeridas por Ohlsson (1987). A análise das informações obtidas 

permitiu identificar alguns fatores que podem exercer influência sobre o processo de 

desenvolvimento profissional dos docentes. 

Silva (2007) conclui em sua pesquisa que para romper crenças e concepções 

dos professores sobre o ensino e aprendizagem de Matemática e em específico do 
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objeto matemático frações, é necessária uma constante reflexão sobre a sua prática, 

sobretudo em ambientes que propiciem em trabalho coletivo.  

Silva (2007) apresentou em seus resultados que os professores não 

estabeleciam a relação entre a representação decimal e a representação fracionária 

do número racional considerado. 

Encontramos o estudo de Canova (2006) como mais um estudo correlato, sua 

pesquisa tem por objetivo identificar e analisar as crenças, concepções e 

competências dos professores que atuavam no 1º e 2º ciclos no Ensino Fundamental 

no que diz respeito ao conceito de fração. Utilizou como base teórica a Teoria dos 

Campos Conceituais de Vergnaud (1990) e nos estudos de Nunes et. al. (2003) e 

Ponte. 

Essa pesquisa foi realizada com professores que atuam nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental (1º e 2º ciclos), o universo foi composto por 51 professores 

polivalentes, de três diferentes escolas da rede municipal da cidade de Osasco. Foi 

elaborado um instrumento investigativo composto por 29 questões subdivididas em 

quatro partes: (1) perfil; (2) crenças; (3) concepções e (4) competências. Esse 

instrumento foi aplicado a 51 professores do 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental, 

distribuídos em três escolas da Rede Municipal da cidade de Osasco. No segundo 

momento, foi realizado entrevistas clínicas em 10% da amostra.  

Para a análise dos dados Canova (2006) dividiu as mesmas em quatro partes 

que compôs o instrumento. Foi utilizado a classificação teórica proposta por Nunes et 

al. (2003) e considerado as variáveis de quantidade (contínua e discreta) e 

representação (icônica ou não), além dos invariantes do conceito (ordem e 

equivalência).   

Como resultados, Canova (2006) encontrou que as crenças dos professores 

não são influenciadas pela sua prática docente, o que não é verdade para as 

concepções. Estas eram mais restritas entre os professores do 1º ciclo (significado 

parte-todo em quantidade contínua não icônica) do que para os professores do 2º ciclo 

(exploraram mais variáveis, sendo estas bem próximas das encontradas nos livros 

didáticos). Quanto à competência, foi constatado que não houve um desempenho 

equitativo entre os cinco significados da fração e os invariantes. Encontrou um grupo 
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de professores que elaboraram situações com uma predominância do significado de 

operador multiplicativo, sendo estes na maioria das vezes, tido no contexto algoritmo.  

No que se refere aos invariantes Canova (2006) constatou que não houve uma 

diferença significativa, entre os invariantes da fração. 

Canova (2006) encontrou na elaboração de situações problemas, dos dois 

grupos, o número de questões criadas, utilizando quantidade discreta, bem inferior às 

criadas com quantidade contínua. 

Há ainda, o estudo de Campos, Magina e Nunes (2006) que teve por finalidade 

investigar os conceitos que professores polivalentes – professores dos dois primeiros 

ciclos do Ensino Fundamental – têm sobre fração, por meio da análise de suas 

estratégias de ensino. 

O estudo foi realizado por meio da aplicação de um instrumento diagnóstico, 

em que se pediu a 70 professores para que analisassem, individualmente, as 

respostas de alunos do segundo ciclo ao resolver problemas de fração, interpretando 

os possíveis raciocínios utilizados por eles e propusessem estratégias de ensino para 

auxiliar as crianças a superarem eventuais dificuldades apresentadas. 

Como resultados Campos, Magina e Nunes (2006) encontraram que a maioria 

dos professores demonstraram não compreender a diferença entre a representação 

de fração e razão. Eles não conseguiram estabelecer uma conexão entre fração e 

razão. Além disso, as estratégias de ensino apresentadas pelos professores 

resumiram-se ao uso de material concreto ou de desenho para facilitar comparações 

perceptuais. 

Campos, Magina e Nunes (2006) encontraram como resultados ainda que os 

invariantes ordem e equivalência, essenciais para formação do conceito, foram pouco 

utilizados pelos professores pesquisados para promover a compreensão da fração, 

que pode significar, segundo as autoras, uma pouca relevância que os invariantes da 

fração têm para o seu ensino. 
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2.3.2- Fração na Educação Matemática: Relativas à s ua aprendizagem  

 

Apresentamos alguns estudos relativos à aprendizagem da fração, ou seja, 

pesquisas feitas com estudantes. Elencamos aquelas que consideramos mais 

pertinentes e relacionadas ao presente estudo. 

Um estudo que encontramos é o de Merlini (2005) que teve por objetivo 

investigar as estratégias que os alunos, de 5ª e 6ª série do Ensino Fundamental, 

utilizam frente a problemas que abordam o conceito de fração, segundo a 

classificação teórica proposta por Nunes et al. (2003). Esse estudo baseou-se na 

Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud (1988, 1990), além de outras ideias 

teóricas sobre o significado de frações como os estudos de Kieren (1988) e a 

classificação teórica proposta por Nunes et al. (2003). 

Para responder sua questão de pesquisa Merlini (2005) realizou um estudo 

diagnóstico com 120 alunos, sendo 60 alunos da 5ª série e 60 alunos da 6ª série do 

Ensino Fundamental, distribuídos em duas escolas da rede estadual da cidade de São 

Paulo. A pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira foi a aplicação de um 

questionário coletivamente aos alunos, que responderam individualmente, 

envolvendo o conceito de fração, e na segunda etapa, foi realizada uma entrevista 

com 12% da amostra. 

Os resultados apresentados, apontou que não houve, em nenhuma das duas 

séries pesquisadas, um desempenho equitativo entre os cinco significados da fração. 

E quanto às estratégias de resolução dos problemas não houve uma regularidade. Ou 

seja, para um mesmo significado encontramos diferentes estratégias de resolução. 

Encontramos ainda um baixo rendimento dos alunos nas questões que envolvia o 

significado Quantidade Intensiva.  

Percebemos ainda, no estudo de Merlini (2005) que o conceito de fração estar, 

para o aluno, intrinsicamente mais ligado ao significado Parte-todo, visto que, 

usualmente, é baseado nesse significado que introduz o conceito de fração. 

Mais um estudo que analisamos foi o de Moutinho (2005) que teve por objetivo 

identificar as concepções que os alunos de 4ª e 8ª série do Ensino Fundamental 

utilizam frente a problemas que abordam este conceito. Como fundamentação teórica 

contou com a Teoria dos Campos Conceituais propostas por Vergnaud (1993) e as 
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ideias teóricas de Nunes et al. (2003) com relação aos diferentes significados da 

fração. 

Para responder a questão de pesquisa Moutinho (2005) utilizou um estudo 

descritivo realizado com a elaboração de um instrumento diagnóstico que foi aplicado 

a 65 alunos da 4ª e 58 alunos da 8ª série do Ensino Fundamental, distribuídos em 

duas escolas da rede pública da cidade de São Paulo.  

Os resultados foram analisados, observando-se o desempenho e as estratégias 

utilizadas pelos alunos, quando resolveram de forma errônea as questões propostas. 

Algumas concepções usadas pelos alunos forma identificada e variaram, conforme a 

situação e o significado abordado nas questões. Para Moutinho (2005) os alunos 

desprezam as duas grandezas envolvidas, na situação do significado quociente, 

levando em conta só uma delas, o que de fato está sendo dividido. 

Os alunos da 4ª série demonstraram possuir a concepção Parte-todo, como 

central para resolução dos problemas; já os da 8ª, além desta, buscaram resolver os 

problemas com um uso mais intenso de operações sem, contudo, atingir um índice de 

acerto favorável, o que resultou em um desempenho gral menor da 8ª do que a 4ª 

série. 

Foram encontrados ainda, no estudo de Nunes et. al. (2009) que há 

dificuldades na representação de quantidades intensivas. Os resultados dos estudos 

comparando as dificuldades relativas ao uso da representação de quantidades 

intensivas por meio de razões ou frações podem depender do contexto educacional 

em que o estudo for realizado – ou seja, os resultados podem variar em função de 

quando e como essas representações foram ensinadas na sala de aula e de seu uso 

fora da sala de aula. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para iniciarmos este capítulo é relevante retomar o objetivo desse estudo que 

é identificar as diferentes concepções a respeito do conceito de frações presente em 

cada um dos grupos desses futuros professores de Matemática do curso de 

licenciatura em Matemática de uma Universidade Pública da Bahia. Para atingir tal 

objetivo, percorremos um trajeto metodológico que iniciaremos a apresentação da 

natureza da pesquisa, o seu desenvolvimento no que se refere ao contexto, aos 

instrumentos e aos procedimentos, tanto para coleta quanto para a análise dos dados. 

 

3.1- A natureza da pesquisa 

 

No que se refere à natureza da pesquisa, esta é tanto de cunho qualitativo no 

sentido de possibilitar a categorização dos dados, quanto quantitativo ao contabilizar 

a ocorrência de determinados fenômenos que desejamos apresentar. Para atingirmos 

o objetivo proposto optamos por uma pesquisa diagnóstica descritiva (FIORENTINI e 

LORENZATO, 2012), que permite obter dados mais esclarecedores e consistentes a 

respeito do tema para então interpretar e analisá-los.  

Nossa proposta de pesquisa está baseada em estudo diagnóstico, pois, 

segundo Rudio (1979), trata-se de uma pesquisa descritiva, que o “pesquisador 

procura conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la” 

(RUDIO, 1979, p.55). 

Esta pesquisa visa descrever e observar as concepções do conceito de ensino 

de frações dos estudantes de um curso de licenciatura em Matemática de uma 

Universidade Pública da Bahia, tentando descrever, classificar e interpretar tais 

concepções. Os dados obtidos foram analisados qualitativamente, ou seja, 

classificando em situações e quantitativamente, expressando numericamente a 

ocorrência das classificações das situações elencadas. 
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3.2- O contexto e desenvolvimento da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com estudantes do curso de Licenciatura em 

Matemática de uma Universidade Pública do interior da Bahia. A escolha dessa 

universidade se deu pela acessibilidade, o que nos beneficiou a coleta dos dados.  

 

3.2.1- Sujeitos da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa 59 estudantes, que no momento da coleta estavam 

cursando desde o primeiro até o nono semestre, sendo que os mesmos foram 

distribuídos em três grupos. O primeiro grupo, denominado por G1, é composto por 

estudantes do 1º ao 3º semestre do curso de licenciatura em Matemática. O segundo 

grupo, denominado de G2, pelos estudantes do 4º ao 6º semestre e, o terceiro e último 

grupo, o G3, conta com estudantes dos três últimos semestres, ou seja, do 7º ao 9º 

semestre. 

Quanto ao perfil desses estudantes, a idade varia entre 17 e 46 anos, quanto 

ao gênero temos 22 do sexo feminino e 37 do sexo masculino. Os estudantes são, em 

sua maioria, provenientes da escola de Ensino Médio Regular (50 estudantes), EJA 

(5 estudantes), Técnico (3 estudantes), outros (1 estudante). Além disso, temos que 

dentre eles 18 lecionam disciplinas como Matemática, Física, Química e História, no 

Ensino Médio. Há ainda 21 estudantes que já cursaram outra graduação 

(Enfermagem, Química, Administração, Sistema de Informação, História, Economia, 

Matemática-Bacharelado).  

Dentre os participantes da pesquisa: 32 informaram que optaram pelo curso 

por gostar ou por afinidade com a Matemática, 2 optou por incentivo familiar, 9 por 

gostar de fazer cálculos, 5 por ampliar o conhecimento e 11 escolheram o curso para 

vir a ser professor. 
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3.2.2- Material utilizado 

 

Utilizamos para a coleta de dados dois instrumentos de pesquisa, nos quais foi 

pedido que os sujeitos se identificassem, colocando seu nome e semestre que está 

cursando. O primeiro instrumento (APÊNDICE 1) para coleta de dados é composto de 

duas folhas de papel A4, sendo que, tanto a primeira como a segunda, contêm três 

espaços demarcados para que o sujeito possa criar os seis problemas referentes ao 

conceito de fração. 

O segundo instrumento (APÊNDICE 2), é composto por uma folha de papel A4, 

contendo uma questão: O que é um número racional? 

 

3.2.2.1- Instrumento 1 

 

O instrumento 1 contém duas páginas, na primeira havia três espaços para a 

criação dos problemas, igualmente na segunda página. 

O objetivo do instrumento 1 é identificar quais as concepções do conceito de 

frações dos estudantes do curso de licenciatura em Matemática de uma Universidade 

Pública da Bahia, à luz da Teoria dos Campo Conceituais de Vergnaud (1983) e dos 

pesquisadores que estudam fração, discutidos no Capítulo I.  

 

3.2.2.2- Instrumento 2 

 

Por fim, foi apresentada a seguinte questão aos sujeitos:  

 

Q1. O que é um número racional?  

 

Esta questão é para identificar o entendimento que o sujeito tem dos números 

racionais. Nossa intenção não é precisamente investigar se os sujeitos sabiam a 
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definição formal de número racional, e sim qual é a imagem do conceito de fração que 

eles têm construído, no sentido proposto por Vinner (1991). 

 

3.3- Procedimentos para coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada em aulas, previamente agendadas, com os 

professores regentes das disciplinas, que atenciosamente cederão as mesmas para 

que a pesquisa acontecesse com os estudantes. Optamos por essa medida devido à 

dificuldade de encontrar os mesmos, visto que muitos residem em outras cidades, 

outros trabalham no turno matutino e vespertino, restando apenas esse momento da 

aula.  

A coleta de dados foi feita em três momentos distintos, um para cada um dos 

grupos, contudo de modo semelhante. Em cada um dos momentos houve três etapas: 

(i) assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE); (ii) elaboração 

de seis situações envolvendo o conceito de fração; (iii) responder a questão 

envolvendo o conceito de fração. É importante ressaltar que todas as etapas foram 

feitas em um mesmo momento, descritas a seguir. 

Na primeira etapa, antes da assinatura do TCLE nos apresentamos e 

elucidamos aos sujeitos o objetivo da pesquisa. Deixamos explícito que seus nomes 

seriam preservados, sendo que o nosso interesse era somente suas respostas, sem 

importar se a procedência delas era do estudante a ou b. Eles só teriam que colocar 

o nome caso, em um momento posterior, quiséssemos fazer algum esclarecimento ao 

respeito dessas respostas. Em seguida, apresentamos os três instrumentos que eles 

responderiam e que eles estariam livres para desistir de participar da pesquisa a 

qualquer momento, mesmo depois de assinar o termo. Caso isso acontecesse, 

rasgaríamos imediatamente o termo na sua frente, sem prejuízo algum ao estudante. 

Abrimos para algumas perguntas e em seguida entregamos o TCLE e solicitamos que 

os sujeitos assinassem as duas vias, sendo que uma ficou conosco e a outra ficou 

com cada um deles. Após todos estarem cientes e de acordo em participar da 

pesquisa, iniciamos, de fato, a coleta de dados. Essa primeira parte durou apenas 10 

minutos. 
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Na segunda etapa, imediatamente após a assinatura do TCLE, iniciou a etapa 

na qual entregamos o instrumento 2, e solicitamos que os sujeitos criassem seis 

diferentes problemas, envolvendo o conteúdo de frações, direcionadas a estudantes 

do Ensino Fundamental, sem a ajuda de qualquer material. Assim, os estudantes de 

Licenciatura em Matemática deveriam se posicionar como examinadores no momento 

da elaboração das situações. Nesta segunda etapa, o tempo médio gasto pelos 

estudantes foi de 40 a 50 minutos.  

A terceira etapa foi solicitado que os sujeitos respondessem a questão relativa 

ao que é um número racional. Nessa etapa, a duração média foi de 5 a 10 minutos. 

 

3.4- Procedimentos para validação das categorias de  análises 

 

De posse dos dados iniciamos a análise a luz da Teoria dos Campos 

Conceituais de Vergnaud (1990), utilizamos categorização das situações baseadas 

nas propostas de Kieren (1988), Behr (1984), Behr, Harel, Post e Lesh (1992) e 

Ohlsson (1989) entre outros, para identificar as concepções do conceito de frações 

dos estudantes do curso de licenciatura em Matemática. 

Para que essa análise não fosse subjetiva, a discussão ocorreu entre o 

pesquisador e outros seis estudantes do nosso programa de mestrado, os quais 

denominamos como juízes, totalizando sete juízes, de forma que sempre gerasse 

desempate na categorização das situações elaboradas. Dessa forma, elaboramos um 

material informativo contendo exemplos de categorias das situações eleitas por nós, 

que foi disponibilizado para os juízes, por nós escolhidos. 

De posse do material informativo, os juízes puderam tirar suas dúvidas para 

que pudéssemos iniciar a categorização. As situações elaboradas foram digitalizadas 

e expostas aos juízes que foram apontando sua posição, e essa era acatada a medida 

que representava a maioria. 

Entretanto, após termos feito essas categorizações, constatamos que algumas 

situações elaboradas apresentavam algum tipo de erro ou estava faltando alguma 

informação, daí a necessidade de uma nova categorização que denominamos de 

inconsistentes ou errados.  
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Depois de concluída essa etapa, partimos para fase final, trata-se da análise 

relacionada às 59 respostas dadas pelos estudantes na questão relativa à ideia do 

conceito de número racional, utilizando a categorização da “imagem do conceito” 

defendida por Vinner (1991). 

 

3.5- Procedimentos de análise  

 

De posse dos dados coletados, na primeira seção, partimos para a primeira 

análise dos resultados que constitui em classificar, a priori, os problemas elaborados 

pelos sujeitos à luz das cinco situações da fração: Parte-todo, Operador Multiplicativo, 

Quantidades intensivas, Quociente e Razão.  

Cabe ressaltar que, com o intuito de validar nossa classificação e consolidar a 

categoria de análise, contamos com a classificação feita por mim e mais seis juízes. 

Todos estudantes do nosso programa de mestrado. 

Além, da classificação quanto a situação, foram realizadas ainda, com relação 

ao invariante do conceito e quanto à representação simbólica utilizadas pelos sujeitos 

nos problemas elaborados. Em seguida, classificamos quanto ao tipo de variável 

(discreta ou contínua) utilizada nos problemas.  

Por fim, a última etapa consistiu em solicitar aos mesmos participantes da 

primeira sessão, que respondessem a uma questão sobre o conceito de fração. Para 

classificação dessas repostas utilizamos as ideias proposta por Vinner (1991) afim de 

classificar as respostas dadas. 

Uma vez que os procedimentos metodológicos já estão estruturados, 

passamos ao próximo capítulo no qual apresentamos os resultados dessa 

categorização, bem como as situações que utilizamos para análise dos dados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Apresentamos nesse capítulo a análise dos dados que nos deram subsídios 

para responder a questão de pesquisa “Quais as concepções dos estudantes do curso 

de Licenciatura em Matemática de uma Universidade Pública da Bahia, no que diz 

respeito ao conceito de fração?”. Os dados foram analisados à luz da teoria dos 

Campos Conceituais de Vergnaud, que utilizamos, assim como de outras pesquisas 

que nortearam nosso estudo e reflexões a respeito do tema. Os protocolos originados 

de dois instrumentos: o da elaboração de situações relativas ao conceito de fração e 

o questionamento feito aos estudantes relativo ao conceito de número racional e foram 

analisados sob duas perspectivas a quantitativa e a qualitativa, conforme explicado 

no capítulo anterior. 

Cabe relembrar que na pesquisa participaram 59 estudantes, e que foram 

distribuídos em três grupos. O primeiro grupo, o G1 foi composto por estudantes do 

1º ao 3º semestre do curso de licenciatura em Matemática. O segundo grupo, 

denominado de G2 foi formado pelos estudantes do 4º ao 6º semestre do mesmo 

curso. O terceiro, e último grupo, o G3, contou com estudantes dos três últimos 

semestres, ou seja, do 7º ao 9º semestre. Os dados da Tabela 5.1 apresentam a 

distribuição dos estudantes de acordo com os grupos: 

 

Tabela 4.1- Distribuição dos estudantes de acordo com os grupos 

G1 G2 G3 TOTAL 

27 17 15 59 
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Gráfico 4.1- Distribuição dos estudantes de acordo com os grupos 

 

É importante ressaltar que cada um deles elaborou seis situações, perfazendo 

um total de 354 situações que foram analisadas.  

 

4.1- Classificação e análise dos problemas elaborad os 

 

Para essa análise classificamos os problemas elaborados pelos estudantes, 

retomando as ideias de Vergnaud (2001) que considera que o conceito necessita ser 

visto como uma terna de conjuntos: o conjunto de situações, o conjunto de invariantes 

e o conjunto de representações. Quanto ao conjunto de situações, é importante 

ressaltar que nos apoiamos nos estudos de Kieren (1988), Behr, Harel, Post e Lesh 

(1992) e Behr (1984), além de autores que discutem a formação inicial de professores, 

como Shulman (1986) e Ponte (1992, 1995). À luz desses pressupostos analisamos 

os problemas elaborados pelos sujeitos referentes ao conceito de fração.  

 

 

 

46%
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Gráfico 4.1- Distribuição dos estudantes de acordo com 

os grupos

G1 G2 G3
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Quadro 4.1- Terna aplicada ao conceito de fração. 

 

De acordo com a terna, do quadro 4.1, a construção do conceito de fração se 

faz a partir do momento em que há uma interação entre os seus três conjuntos: das 

situações, das invariantes e das representações. Esta terna que conta também com o 

conjunto de Invariantes e o conjunto de Representações.  

Salientamos que, originalmente, na terna que apresentamos no Capítulo I, no 

conjunto de denominado de Situação não continha duas categorias a saber: Operação 

(OP) e Definição (DEF) que serão, devidamente, exemplificadas mais adiante. Essas 

passaram a fazer parte desse conjunto a partir da análise das situações oriundas dos 

protocolos, pois encontramos uma quantidade significativa delas entre os problemas 

elaborados pelos sujeitos. 

Desse modo, de posse dos protocolos iniciamos a análise com a classificação 

dos problemas elaborados. Foram elaborados problemas representados pelas 

situações: Parte-todo (PT), Quociente (QUO), Operador Multiplicativo (OM), 

Quantidades Intensivas (QI), Razão (RA), Definição (DEF) e Operações (OP).  

Classificamos com relação a utilização dos invariantes de ordem e equivalência, assim 

como a representação quer seja a linguagem natural, a forma a/b, na forma decimal, 

de porcentagem ou ainda pictórica.  
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4.1.1- Análise dos problemas 

 

Iniciamos a análise dos protocolos classificando os problemas elaborados pelos 

sujeitos. Afim de, um melhor entendimento, apresentamos o quadro 4.2, para um 

esclarecimento e localização dentro da terna do conceito de fração, contendo as 

situações originalmente elencadas por nós e acrescidas de outras duas.  

 

Quadro 4.2- Tripé com a definição de conceito aplicada ao conceito de fração, segundo a 

definição de Vergnaud. Enfoque na situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já citamos anteriormente, foi solicitado aos 59 estudantes que 

elaboraram seis situações referentes ao conceito de fração e tivemos um total de 354 

situações. Esse é um dado importante, pois demonstra a seriedade e a adesão de 

todos os estudantes em relação à pesquisa.  

De posse dos protocolos demos início à categorização das situações 

elaboradas, juntamente como seis juízes. Dentre essas situações analisadas, se 

formaram sete categorias a saber: Parte-todo (PT), Operador Multiplicativo (OM), 

Quociente (QUO), Quantidades Intensivas (QI), Razão (RA), Definição (DEF) e 

Operações (OP).  

Para ilustrar, trazemos, dos protocolos, uma exemplificação que represente 

cada uma das situações elencadas, com as devidas justificativas. Para que os sujeitos 

permanecessem no anonimato, identificamos cada um deles pelo ‘S’ acrescido de um 

número de 01 a 59. 
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Para iniciarmos com a apresentação da classificação, feita por nós e pelos 

juízes, trouxemos dois protocolos distintos que representam a situação que 

denominamos por PT. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4.1- Protocolo S12 – Situação PT. 

 

 

O protocolo foi elaborado pelo Sujeito 12, estudante do G1. Descreve um 

problema em que uma pizza está dividida em 12 partes, das quais Maria comeu 3 

delas e pergunta a fração que representa a quantidade de pizza que sobrou.   

O protocolo do estudante, denominado por S13 do G1, traz um problema 

semelhante, contudo ele se utiliza também do pictórico para representar a situação.  

 

Figura 4.2- Protocolo S13 – Situação PT. 
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Tanto o problema mostrado na figura 4.1 como na 4.2, foram por nós 

classificados por PT, pelo fato de serem problemas estáticos, ou seja, o todo já está 

dividido e, para saber a fração correspondente da parte, quer seja pintada ou não, 

basta fazer a contagem do total de partes e das partes que se pergunta (partes que 

ainda sobram da pizza como na figura 4.1, ou partes pintadas como na figura 4.2).  

O protocolo do S13, que também faz parte do G1, utiliza a linguagem pictórica 

para retratar o problema, a pizza dividida, supostamente, em oito partes iguais, e 

coloriu três delas, perguntando qual a fração que representa a parte pintada. As 

quantidades dos dois problemas apresentados foram do tipo contínua. 

Apresentamos a seguir, os protocolos contendo a situação que denominamos 

de OM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3- Protocolo S30 – Situação OM. 

 

 

Este problema foi elaborado pelo estudante pertencente ao G3. O problema 

enfoca a situação operador multiplicativo com quantidade discreta. Esse significado 

tem o papel de transformação, isto é, a representação de uma ação que deve imprimir 

sobre um número ou quantidade, transformando seu valor nesse processo. Nesse 

caso, a transformação é calcular 
4

1
de 48, cuja resposta refere-se à idade de Carlos, 

que é 12 anos. 
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O problema que pertence ao protocolo do estudante S53 do G2, também foi 

classificado como OM, acrescida da representação pictórica que a ilustra. O problema 

envolve a quantidade do tipo contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4- Protocolo S53 – Situação OM. 

 

 

O problema aborda a situação OM, pois para encontrar a resposta é necessário 

calcular 
5

2
 de 250 litros, atribuindo assim a transformação.  

Encontramos dentre os protocolos, problemas que fazem parte da situação que 

chamamos de QUO, como por exemplo, o problema elaborado pelo estudante S50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5- Protocolo S50 – Situação QUO. 
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Problema elaborado pelo estudante pertencente ao G2 que enfoca a situação 

QUO, com quantidade discreta. Este problema foi assim analisado pelo fato de 

contemplar uma divisão da quantidade de balas pela quantidade de pessoas, então a 

fração que representa a situação QUO é 
3

15
.  

Apesar da proposta desse estudo tão somente analisar o problema elaborado 

pelo S50, é possível que uma outra resposta para essa, por motivos óbvios, não temos 

como analisar pelo fato desse problema apresentar quantidade discreta, e 15 balas 

dividido por 3 crianças ser igual a 5 balas por criança, a resposta poderia não ser        

3

15
, mas sim 5 balas, como podemos observar os resultados de pesquisa de Merlini 

(2005) e Moutinho (2005). Nesses estudos os estudantes de 4ª e 8ª séries 

(MOUTINHO, 2005), 5ª e 6ª séries (MERLINI, 2005) responderam não como fração, 

mas sim o resultado da divisão. Segundo Merlini (2005) isso pode ter ocorrido pelo 

fato do conceito de fração estar, para o aluno, intrinsicamente mais ligado ao 

significado Parte-todo, visto que, usualmente, é baseado nesse significado que 

introduz o conceito de fração. Enquanto, que para Moutinho (2005) os alunos 

desprezam as duas grandezas envolvidas, na situação, levando em conta só uma 

delas, o que de fato está sendo dividido. 

Contudo, podemos pensar ainda na possibilidade de um outro tipo de resposta, 

também correta, mas que cabe em outro tipo de situação. Uma possível fração que 

também representa esta situação é 
3

1
, ou seja, cada uma das crianças receberá 

3

1
 

das 15 balas, o que classifica a situação como OP. Queremos salientar com isso que, 

o problema, por si só, foi classificada como QUO, mas dependendo da resposta dada, 

ela poderá ter outra conotação. Como o nosso interesse é classificar apenas e tão 

somente o problema, nesse caso classificamos que se trata de uma situação QUO 

Dentre os protocolos analisados, não houve nenhum problema classificado 

como QUO que tivesse representação pictórica. 

Problemas classificados como sendo RA também foram encontradas nos 

protocolos analisados. A seguir destacamos um deles que representa tal classificação.  
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Figura 4.6- Protocolo S18 – Situação RA. 

 

 

O problema proposto pelo estudante S18 do G1 envolve a situação RA. A 

classificação RA está colocada explicitamente ao perguntar “Qual é a razão entre o 

número de meninas e meninos”. Entretanto para se obter o número de meninas e 

meninos faz-se necessário calcular a quantidade de cada uma dessas partes pois, 

segundo o enunciado “a sala que tem 40 alunos, dentre os quais 25% são do sexo 

masculino e 75% são do sexo feminino”.  

Assim como na situação QUO, não houve nenhum protocolo classificado com 

a situação RA que apresentasse ícones. 

A seguir, os protocolos contendo a situação que denominamos de DEF. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7- Protocolo S27 – Situação DEF. 
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No protocolo do S27, elaborado pelo estudante do G2 encontramos um 

problema que classificamos como DEF, ou seja, ele solicita que se defina o conceito 

de fração. Cabe ressaltar que, em nenhum dos problemas categorizadas por DEF, o 

enunciado solicita uma definição com o rigor matemático, o que se pede é que 

expresse o que entende por fração. 

Passamos a apresentar e discutir os protocolos contendo a situação 

denominada de OP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8- Protocolo S29 – Situação OP. 

 

 

O problema elaborado pelo estudante S29 do G3, envolve uma expressão 

numérica que contempla as quatro operações básicas com frações (adição, 

subtração, multiplicação e divisão), a potência, acrescido de colchetes e parênteses 

que representa o que classificamos como OP. 

Em problemas desse tipo, necessariamente, o invariante equivalência será 

trabalhado, uma vez que para operações de adição e subtração de frações os 

denominadores deverão ser iguais.  

 

 

 

 



87 

 

4.1.2- Classificação dos problemas de acordo com as  situações 

 

Uma vez que já exemplificamos as situações com um problema elaborado 

pelos sujeitos, os dados da tabela 4.2 apresentam a quantidade de cada uma dessas 

classificações, de acordo com o grupo. 

 

Tabela 4.2- Distribuição dos problemas de acordo com as situações 

     Situação  

Grupo  

PT OM QUO QI RA DEF OP 

G1 

n = 162 

37 

23% 

74 

46% 

5 

3% 

0 

0% 

15 

9% 

0 

0% 

31 

19% 

G2 

n = 102 

25 

25% 

35 

34% 

4 

4% 

0 

0% 

0 

0% 

4 

4% 

34 

33% 

G3 

n = 90 

22 

24% 

34 

38% 

2 

2% 

0  

0% 

0 

0% 

1 

1% 

31 

35% 

 Total 

n = 354 

84 

25% 

143 

40% 

11 

3% 

0 

0% 

15 

4% 

5 

1% 

96 

27% 

Legenda: 

n = número de problemas elaborados 

PT = Parte Todo 

OM = Operador Multiplicativo 

QUO = Quociente 

QI = Quantidade Intensiva 

RA = Razão 

DEF = Definição 

OP = Operação 

 

Os dados da tabela 4.2 salientam que não houve homogeneidade entre as 

situações nos três grupos analisados. Se levarmos em consideração que solicitamos 

aos sujeitos que elaborassem problemas para estudantes do Ensino Fundamental, 

esses dados vêm de encontro com o que sugere os PCN (BRASIL, 1997). Esses 

sugerem que o conceito de fração não seja trabalhado isoladamente cada uma das 

interpretações, ou seja, pressupõe um trabalho sistemático, que possibilite análise e 

comparação das variadas situações. 
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Além disso, de acordo com a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud 

(1988), para o entendimento do desenvolvimento e uso de um conceito durante a 

aprendizagem ou sua utilização, é preciso que ao mesmo tempo os três conjuntos (S, 

I, R) sejam tomados, bem como as inter-relações que este conceito possui com outros 

conceitos. 

Outro dado que julgamos importante destacar é que não houve um problema 

sequer referente à situação QI. Como podemos observar, isso se deu nos três grupos. 

Esse resultado nos remete à análise dos livros didáticos que fizemos no Capítulo II. 

Tanto na coleção A quanto na B não encontramos nenhum problema que 

contemplasse a situação QI. Podemos citar ainda as pesquisas relatadas em Nunes 

et al (2009) que os alunos apresentam dificuldades da representação de quantidades 

intensivas. Outros resultados de pesquisa semelhantes que podemos citar estão em 

Merlini (2005), que apresenta baixo rendimento em questões dessa situação. 

 

Gráfico 4.2- Distribuição dos problemas de acordo com as situações 

 
 

Os dados do gráfico 4.2 apontam uma predominância expressiva da situação 

OM, nos três grupos. Esses resultados vêm ao encontro daqueles encontrados por 

Santos (2005), em que “o percentual de problemas elaborados com o significado 

operador multiplicativo supera nos três grupos a somatória percentual das outras 
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quatro situações, isto é, medida, quociente, parte-todo e número”. De forma 

semelhante, se tomarmos os resultados encontrados na situação OM, estes também 

superam a somatória entre QI (que corresponde à medida), QUO e PT.  

Fato semelhante foi encontrada no estudo de Canova (2006), no qual um grupo 

de professores, elaboraram problemas com uma predominância da situação operador 

multiplicativo, sendo estes na maioria das vezes, tido no contexto algoritmo. 

Considerando os problemas elaborados, identificamos uma tendência, 

presente nos três grupos, em elaborar problemas contemplando a situação operador 

multiplicativo, com destaque para o G1 (estudantes dos semestres iniciais do curso). 

A segunda maior incidência de problemas foi a situação operação. De fato as duas 

juntas representam mais de 
3

2
 de todos os problemas elaborados. 

A partir dos dados do gráfico 4.2, averiguamos, que em nenhum dos grupos, 

houve uma distribuição que contemplasse todas as situações de frações, o que 

representa preocupação se pensarmos nas ideias teóricas de Vergnaud (1998) o qual 

afirma que o conhecimento conceitual deve advir de uma grande variedade de 

situações, que não ocorreu, pois os estudantes privilegiaram um único tipo de situação 

– operador multiplicativo. Kieren (1976) também afirma que os números racionais 

constituem em vários construtos, sendo que para a compreensão da noção de número 

racional torna-se necessário um claro entendimento da confluência desses construtos. 

O que não percebemos em nossos resultados, já que encontramos uma maior 

concentração da situação operador multiplicativo. 

Consideramos, assim como Shulman (1986), que o domínio do conhecimento 

do conteúdo é importante nos processos de aprendizagem docente e, se ele não vem 

ocorrendo a contento, é necessário que haja, na formação inicial, um enfoque mais 

amplo do conceito de números racionais, complementado por uma análise das 

diferentes situações de sua representação fracionária. 

Corroboramos ainda com a ideia de Ponte (1994) a formação inicial de 

professores, para ser considerada o alicerce da atuação docente, deve ter como 

pressuposto básico a oportunidade de acesso a uma variedade de saberes que 

permita ao futuro professor entender e atuar dentro da realidade escolar, além do 

conhecimento no conteúdo específico. 
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Em nossa análise dos problemas referentes as situações, não houve 

homogeneidade entre as situações nos três grupos analisados, se levarmos em 

consideração que solicitamos aos licenciandos que elaborassem problemas para 

estudantes do Ensino Fundamental, o que vai de encontro com o PCN (1997) visto 

que o mesmo sugere que a fração não seja trabalhada isoladamente cada uma das 

interpretações. 

Outro dado que julgamos importante destacar é que não houve um problema 

sequer referente à situação QI. Como podemos observar, isso se deu nos três grupos, 

o mesmo ocorreu nos livros didáticos analisados no capítulo II, e em estudos 

correlatos de Nunes et. al. (2009) e Merlini (2005) apresentando fato semelhantes ao 

encontrados por nós. 

Houve uma predominância pela situação OM, nos três grupos, que vai ao 

encontro com o estudo de Santos (2005), o qual apresentou “o percentual de 

problemas elaborados com o significado operador multiplicativo supera nos três 

grupos a somatória percentual dos outros quatro significados, isto é, medida, 

quociente, parte-todo e número”. Foi encontrada ainda um fato semelhante no estudo 

de Canova (2006), na qual houve uma predominância excessiva do significado 

operador multiplicativo. A segunda maior incidência foi de OP, seguida de PT. 

Em nenhum dos grupos houve uma distribuição equitativa que contemplasse 

todas as situações de frações, o que vai de acordo com as ideias teóricas de Vergnaud 

(1988) o qual afirma que para o conhecimento conceitual deve advir de uma grande 

variedade de situações e de Kieren (1976) o qual afirma que os números racionais 

constituem vários constructos, fazendo-se necessário a confluência desses 

construtos. 

No próximo subitem, apresentaremos a categorização com relação a utilização 

dos invariantes de ordem e equivalência. 
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4.1.3- Classificação dos problemas de acordo com os  invariantes 

 

Nessa seção, apresentamos a classificação da utilização do conjunto invariante 

do conceito de fração – ordem e equivalência – levando em consideração a ocorrência 

de cada uma nos problemas construídos pelos estudantes. 

Para um melhor entendimento, apresentamos o quadro 4.3, para situar dentro 

da terna do conceito de fração, contendo os invariantes do conceito, que nessa seção 

será classificado. 

 

Quadro 4.3- Tripé com a definição de conceito aplicada ao conceito de fração, segundo a 
definição de Vergnaud. Enfoque no invariante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados da tabela 4.3 apresentam a quantidade dos invariantes ordem e 

equivalência ocorridos nos três grupos. 
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Tabela 4.3- Distribuição dos problemas de acordo com os invariantes 

        Invariante 

Grupo 

Ordem Equivalência 

G1 

n = 162 

2 

1,5% 

31 

19% 

G2 

n = 102 

2 

2% 

22 

21,5% 

G3 

n = 90 

5 

5,5% 

22 

24,5% 

Total 

n = 354 

9 

2,5% 

75 

21% 

 Legenda: 

n = número de problemas elaborados 

G1 = Grupo composto por estudantes do 1º ao 3º semestre 

G2 = Grupo composto por estudantes do 4º ao 6º semestre 

G3 = Grupo composto por estudantes do 7º ao 9º semestre 

 

Em nossos protocolos a incidência do invariante – ordem foi pouco expressiva, 

pois ao considerarmos que das 354 situações analisadas, apenas nove continham o 

invariante ordem, ou seja, 2,5% do total de problemas elaborados, referiam-se ao 

emprego desse invariante nos três grupos (G1, G2, G3).  

Figura 4.9- Protocolo S36 – Invariante Equivalência. 
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Problema elaborado pelo estudante pertencente ao G3 que enfoca o invariante 

equivalência, ao solicitar que as frações sejam comparadas, igual ou diferente. Mas, 

esse problema não está atrelada as situações que encontramos. 

O problema, a seguir, apresenta o invariante ordem, uma vez que as duas 

frações são dadas e é questionado quem comeu mais bombons. Contudo, este 

invariante está atrelado ao OM e para encontrar a resposta não precisamos, 

necessariamente, saber qual a maior fração, basta calcular 
2

1
 de 30 bombons e 

3

1
 de 

30 bombons e comparar os resultados.   

 

 

Figura 4.10- Protocolo S30 – Invariante ordem. 

 

Para ocorrência do invariante equivalência encontramos uma quantidade maior 

de protocolos que contemplava esse invariante. Porém, se comparado com o total de 

protocolos criados ainda há uma incidência baixa, pois de 354 protocolos, 75 

apresentaram o invariante equivalência, ou seja, 21% do total de problemas 

elaborados. 
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Figura 4.11- Protocolo S50 – Invariante equivalência. 

 

 

O problema elaborado pelo estudante S50, pertencente ao G2, está atrelada à 

situação PT e enfoca o invariante equivalência, pelo fato de propor a adição entre as 

quantidades de suco de Sandra e Pedro. Tais quantidades estão expressas em fração 

que possuem denominadores diferentes e, portanto, faz-se necessário encontrar as 

frações equivalentes para que tenham denominador comum.   

Gráfico 4.3- Distribuição dos problemas de acordo com os invariantes 

 
Legenda: 

G1 = Grupo composto por estudantes do 1º ao 3º semestre 

G2 = Grupo composto por estudantes do 4º ao 6º semestre 

G3 = Grupo composto por estudantes do 7º ao 9º semestre 
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Considerando os dados do gráfico 4.3, podemos perceber a baixa incidência 

dos invariantes utilizados pelos sujeitos nos problemas criados por eles e a diferença 

significativa entre a quantidade do invariante ordem e do invariante equivalência, há 

um predominância muito maior pelo invariante equivalência. 

Circunstância semelhante a essa foi encontrada no estudo de Campos, Magina 

e Nunes (2006), que afirma que os invariantes ordem e equivalência, essenciais para 

formação do conceito, foram pouco utilizados pelos professores pesquisados para 

promover a compreensão da fração, que pode significar, segundo as autoras, uma 

pouca relevância que os invariantes da fração têm para o seu ensino. 

Encontramos nos estudos de Santos (2005) relatos parecidos, no qual os 

invariantes da fração – ordem e equivalência, foram constatados com uma ocorrência 

muito baixa nos problemas elaborados. Essa constatação ocorreu tanto nas situações 

elaboradas pelos professores especialistas como naquelas elaboradas pelos 

professores polivalentes. 

Observando os dados do gráfico 4.3, percebemos uma divergência em relação 

ao estudo de Canova (2006) no qual não houve uma diferença significativa, entre os 

invariantes da fração. É possível, pois colocamos operação como uma situação de 

fração, e para essa faz-se necessário a determinação de frações equivalentes. 

Apesar do estudo de Vergnaud (1983, 1998), que compõe a Teoria dos 

Campos Conceituais, chamar a atenção para importância de se trabalhar o conjunto 

dos invariantes do conceito, que na fração esse conjunto é composto pela ordem e 

equivalência, estes foram pouco explorados. Fato esse que assemelha-se com as 

coleções dos livros didáticos analisados, que consideramos baixo, a presença desses 

invariantes. 

 Nos estudos de Campos, Magina e Nunes (2006), e de Santos (2005) 

encontramos uma quantidade pouco expressiva dos invariantes ordem e equivalência.  

Na próxima seção analisamos os protocolos no que se refere à representação 

utilizada nos problemas elaboradas pelos estudantes.  
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4.1.4- Classificação dos problemas de acordo com as  representações 

 

Nessa seção apresentamos os problemas de acordo com ao conjunto de 

representação da fração.  

A seguir o quadro 4.4, para situar dentro da terna do conceito de fração, 

contendo as representações simbólicas, que nessa seção será categorizado. 

 

Quadro 4.4- Tripé com a definição de conceito aplicada ao conceito de fração, segundo a 
definição de Vergnaud. Enfoque na representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Quadro 4.4, criamos uma tabela para uma melhor 

compreensão dos dados encontrados: 
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Tabela 4.4- Distribuição dos problemas de acordo com as representações 

               Representação  

Grupo  

Linguagem 

Natural 

Na forma 

a/b 

Forma  

Decimal 

Porcentagem Pictórico  

G1 

n = 162 

8 

5% 

139 

86% 

1 

0,6% 

8 

5% 

6 

4% 

G2 

n = 102 

2 

2% 

91 

89% 

0 

0% 

4 

4% 

5 

5% 

G3 

n = 90 

10 

10% 

71 

79% 

2 

2% 

1 

1% 

6 

7% 

Legenda: 

n = número de problemas elaborados 

G1 = Grupo composto por estudantes do 1º ao 3º semestre 

G2 = Grupo composto por estudantes do 4º ao 6º semestre 

G3 = Grupo composto por estudantes do 7º ao 9º semestre 

 

Na análise dos protocolos, percebemos que os problemas criados utilizaram, 

em sua maioria, da representação na forma 
b

a , com b≠0, fato esse que aconteceu 

nos três grupos. Contudo, os PCN (BRASIL, 1997) sugerem que a abordagem dos 

números racionais, iniciando-se pela sua representação decimal, pois esta 

representação aparece com mais frequência na vida cotidiana dos alunos. O PCN 

(BRASIL, 1997), pressupõe uma organização de ensino que possibilite experiências 

com diferentes significados e representações, o que não encontramos em nossos 

protocolos, visto que houve uma predominância da representação na forma (
b

a , com 

b≠0), deixando de explorar as diferentes formas para representação da fração.  
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Gráfico 4.4- Distribuição dos problemas de acordo com as representações 

 

Legenda: 

G1 = Grupo composto por estudantes do 1º ao 3º semestre 

G2 = Grupo composto por estudantes do 4º ao 6º semestre 

G3 = Grupo composto por estudantes do 7º ao 9º semestre 

 

O fato da maioria dos problemas, nos três grupos, ter utilizado as 

representações na forma 
b

a
, b≠0, foi o mesmo encontrado no estudo de Santos 

(2005) em que houve uma supremacia na situação algoritmo em todos os grupos, e 

para a resolução dos problemas fizeram uso da representação na forma 
b

a
 para 

realizar as operações com frações. 

Poucos problemas utilizaram da representação decimal, o mesmo aconteceu 

no estudo de Silva (2007) em que os professores não estabeleciam a relação entre a 

representação decimal e a representação fracionária do número racional considerado. 

O protocolo a seguir, expressa um problema que faz uso da representação na 

forma  
b

a , com b≠0.  
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Figura 4.12- Protocolo S02 – Representação na forma 
b

a , com b≠0. 

 

O problema elaborado pelo sujeito S02, pertencente ao G1, está atrelada à 

situação OM e utiliza a representação na forma 
b

a
, com b≠0, pelo fato de solicitar 

quantos pedaços de pizza sobraram, informando o total que foi dividida a pizza, 24 

partes iguais, e o total que foi comido por João 
3

1
. No qual, para resolver era preciso 

calcular 
3

1
 de 24. 

O protocolo, a seguir, foi elaborada pelo S35, do G3, apresenta a representação 

na linguagem natural, uma vez que as frações são dadas através da linguagem 

natural, dois terços, e é questionado quantos anos Marcelo tem. Contudo, este 

problema vem atrelado ao OM e para encontrar a resposta precisamos, calcular 
3

2
de 

36. 
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Figura 4.13- Protocolo S35 – Representação na linguagem natural. 

 

O protocolo, construído pelo S12, do G1, faz uso da representação na forma 

decimal. O estudante solicita que o número decimal seja, escrito na forma fracionária, 

utilizando um exemplo, para facilitar o entendimento do problema. 

 

Figura 4.14- Protocolo S12 – Representação na forma decimal. 

 

Para a representação com a porcentagem, encontramos o protocolo do S08, 

do G1. O estudante solicita que seja calculada a porcentagem do total de habitantes 

de uma cidade.  
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Figura 4.15- Protocolo S08 – Representação por porcentagem. 

 

A maioria dos problemas encontrados foram não-pictóricos, os estudantes 

utilizaram pouca representação gráfica, ou desenho para a construção dos problemas. 

Constatamos que 15 dos 17 problemas pictóricos, envolvia a representação Parte-

todo, fazendo uso de figuras geométricas (círculos, retângulos e quadrados) e pizzas, 

divididos em partes iguais, que muito se assemelha aos problemas propostos nos 

livros didáticos, como percebemos no problema elaborado pelo S31 do G3: 

 

 

 

 

 

Figura 4.16- Protocolo S31 – representação pictórico. 

 

Na análise dos problemas criados pelos sujeitos, no que se refere às 

representações utilizadas, podemos perceber que os protocolos criados utilizaram, 

em sua maioria, da representação na forma 
b

a
 , com b≠0, fato esse que ocorreu nos 
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três grupos. Isso também, ocorreu no estudo de Santos (2005). Além disso, a 

utilização da representação decimal ocorreu em poucos problemas, o mesmo ocorreu 

no estudo de Silva (2007). 

Constatamos que a maioria dos problemas encontrados foram não-pictóricos, 

os sujeitos utilizaram pouca representação gráfica, ou desenho para a construção dos 

problemas, isso pode dificultar a resolução dos problemas, já que o ícone muitas 

vezes, vem para ilustrar e facilitar o entendimento da fração. 

 

4.1.5- Classificação dos problemas de acordo com as  variáveis discretas e 

contínuas 

 

A análise que segue é referente aos dois tipos de variáveis: quantidades 

contínuas são aquelas que podemos dividi-la indeterminadamente sem que perca sua 

característica, exemplo dividir pizza em n partes, ela vai continuar sendo pizza, 

mantendo característica do todo e quantidades discretas são aquelas que ao dividir 

produzirá subconjuntos com o mesmo número de elementos, exemplo a divisão de 

bolinhas de gude em partes iguais, todos as partes terão o mesmo número. 

A tabela a seguir apresenta a distribuição das quantidades contínuas e 

discretas, por representação, em cada grupo: 

 

Tabela 4.5- Distribuição das quantidades contínuas e discretas por grupos: 

Grupo 01 

n = 162 

Grupo 02 

n = 102 

Grupo 03 

n = 90 

C D C D C D 

88 

54% 

74 

46% 

58 

57% 

44 

43% 

48 

53% 

42 

47% 

Legenda: 

n = número de problemas elaborados 

C = Quantidade contínua 

D = Quantidade discreta 
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Pelos dados apresentados na tabela 4.5 podemos perceber que tanto as 

quantidades contínuas como as discretas são contempladas na elaboração dos 

problemas, no entanto, há uma concentração maior na utilização da quantidade 

continua nos três grupos. Esse resultado está alinhado com o estudo de Canova 

(2006), que os dois grupos de professores polivalentes pesquisados também 

utilizaram mais as quantidades contínuas que discretas nas elaborações de seus 

problemas. 

Decidimos ainda investigar se há alguma tendência em usar essa ou aquela 

quantidade segundo a situação em que se enquadra o problema. É o que mostra o 

gráfico 4.5 

 

Gráfico 4.5- Distribuição das quantidades contínuas e discretas por situações 

 

Legenda: 

C = Quantidade Contínua 

D = Quantidade Discreta 

PT = Parte Todo 

OM = Operador Multiplicativo 

QUO = Quociente 

QI = Quantidade Intensiva 

RA = Razão 

DEF = Definição 

OP = Operação 
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Os dados mostram que a quantidade contínua é utilizada nos problemas 

envolvendo operações e a quantidade discreta é utilizada nos problemas envolvendo 

a situação operador multiplicativo. Este resultado se assemelha com os encontrados 

no estudo de Santos (2005), no que tange ao que usaram a quantidade contínua com 

maior frequência. Ao analisarmos a distribuição das quantidades contínuas e discretas 

por situações encontramos divergência com o estudo de Santos (2005), pelo fato de 

seus resultados apresentarem uma tendência maior em utilizar quantidades contínuas 

na elaboração dos problemas com a situação parte-todo, enquanto que o nosso 

apresentou a maioria para a essa quantidade na situação operações. Contudo, no que 

se refere a utilização da quantidade discreta houve semelhança, visto que a utilização 

da quantidade discreta ocorreu maioria na situação operador multiplicativo. 

A seguir apresentaremos, a título de ilustração, duas produções dos sujeitos, 

sendo que a primeira trata de um problema que utiliza a quantidade contínua e a 

segunda faz uso da quantidade disctreta. 

Foi retirada do protocolo do sujeito S26, pertencente ao G2 o problema que ele 

utiliza a quantidade contínua (água), em que a mesma pode ser dividida 

indeterminadamente. O problema foi classificado na situação PT.  

Figura 4.17- Protocolo S26 – Problema utilizando a quantidade 

contínua dentro da situação PT 

 

O próximo problema foi extraído do sujeito S29, pertencente ao G3. Ele utiliza 

a quantidade discreta (bolinhas) que ao ser dividida, todos com a mesma quantidade. 

O problema foi classificado na situação OM. 
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Figura 4.18- Protocolo S29 – Problema utilizando a quantidade 

discreta dentro da situação OM 

 

Também tiveram problemas cujo o tipo da quantidade envolvida em relação 

aos números utilizados nele, inviabilizaria seu resultado. Esse é o caso do problema 

abaixo, retirado do protocolo do S01, pertencente ao G1. 

 

Figura 4.19- Protocolo S01 – Quantidade discreta-errado. 

 

O problema elaborado pelo S01, apresentou um erro ao fazer uso da 

quantidade discreta, pois ao tentarmos resolver, nos deparamos com o seguinte 

impasse: 
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Ao ser calculado:  

5

1
 de 1000 temos um total de 200 alunos; 

4

1
 de 1000 temos um total de 250 alunos; 

3

1
 de 1000 temos um total de 333,333... alunos; (O que é impossível!) 

Pois, ao dividirmos a quantidade discreta (alunos) deveríamos produzir 

subconjuntos com o mesmo número de elementos. 

Constatamos que tanto a quantidade contínua quanto a discreta foram 

contempladas na elaboração dos problemas, no entanto, há uma pequena 

concentração na utilização da quantidade continua nos três grupos. O mesmo ocorreu 

no estudo de Canova (2006) onde o número de questões criadas, pelos dois grupos, 

utilizando quantidade discreta, foi bem inferior às criadas com quantidade contínua. 

Houve uma concentração maior da quantidade contínua no G1, o mesmo 

ocorreu no estudo de Santos (2005) o qual encontrou, nos três grupos, uma tendência 

em utilizar quantidades contínuas na elaboração de situações com significado parte-

todo, contudo há uma distribuição equitativa entre os três significados analisados 

(parte-todo, operador multiplicativo e quociente). 

Assim, ao fazermos a categorização de todas situações, pudemos perceber 

que muitos delas se mostraram inconsistente ou até mesmo erradas. Essas situações 

serão apresentadas e discutidas na próxima seção. 

 

4.2- Problemas inconsistentes ou errados 

 

Para melhor entendimento do que estamos denominando como problema 

inconsistente, apresentamos dois exemplos representativos:  
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Figura 4.20- Protocolo S16 – OM - inconsistente .  

 

 

Este problema foi elaborado pelo S16, pertencente ao G1. Classificamos o 

problema como OM - inconsistente , pois a resposta que sua pergunta sugere 

(quantos sobrará?) a quantidade em lápis, e não a fração que representa o restante 

da quantidade de lápis. Do nosso ponto de vista, há insuficiência de dados (quantidade 

de lápis de Maria) não permitindo a resolução do mesmo.  

Encontramos um problema interessante, que classificamos como Parte Todo - 

errado  por apresenta uma adição entre frações, representada por figuras com áreas 

diferentes, o que torna a soma impossível, como mostra a figura 4.22 

 

 

Figura 4.21- Protocolo S04 – Problema PT - errado . 
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Este problema, criado pelo estudante S04 do G1, para efetuar as adições é 

necessário a informação de que as figuras representavam a mesma superfície de 

área, o que não acontece nos itens (a), (c) e (d). 

Circunstância semelhante encontramos no estudo de Canova (2006), onde as 

partes não apresentavam a mesma área e nesse caso era impossível representar uma 

fração que caracterizasse a figura. Contudo, 22 professores erraram essa questão 

expressando uma fração para a figura, como podemos perceber a seguir: 

 

Figura 4.22- Resolução da professora P38 do G2, estudo de Canova (2006) 

Fonte: Dados de pesquisa da tese de Mestrado de Canova(2006), PUC/SP, p. 182. 

 

Esse erro também foi apontado nos trabalhos realizados com alunos segundo 

os autores: Merlini (2005) e Moutinho (2005).  

Essa ocasião nos chama atenção, visto que o mesmo erro (somar áreas 

distintas) ocorre com alunos e com futuros professores. Podemos inferir que os futuros 

professores e professores na ativa, devido a uma má formação irá disseminar esse 

erro, chegando até os alunos que aprenderá de forma errada.  

Nas coleções analisadas nenhuma dos problemas apresentou áreas distintas 

que impossibilitaria a soma das frações e nem tampouco figuras geométricas distintas 

que tivessem explicitamente a mesma área para fazer a adição das frações. 
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Encontramos apenas problemas como a do livro didático “A conquista da 

Matemática, cujos autores são: José Ruy Giovanni Jr. e Benedicto Castrucci”, do 6º 

ano, analisado no Capítulo II. Nesse problema é solicitada a soma de duas frações, 

porém a mesma é resolvida geometricamente, devido a utilização do mesmo inteiro 

para efetuar a operação. 

Figura 4.23- Problema envolvendo adição de frações do livro didático A conquista da 
Matemática. 

Fonte: A conquista da Matemática, 6º ano / José Ruy Giovanni Jr. e Benedicto Castrucci, - Ed. 

Renovada. – São Paulo: FTD, 2009, p 187. 

 

Esse problema serve para ilustrar o que discutimos anteriormente no protocolo 

do S04, em era somado áreas distintas e percebemos a necessidade de se trabalhar 

com áreas iguais para efetuar as operações entre frações, tornando viável a soma. 

Encontramos outro problema classificado como OM - inconsistente , no que se 

refere a utilização da quantidade discreta, pois haverá uma quebra de unidade do 

elemento utilizado na questão, nesse caso, as balas. 
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Figura 4.24- Protocolo S11 – OM - inconsistente .  

 

Este problema foi elaborado pelo estudante S11, pertencente ao G1. 

Consideramos um problema inconsistente, pois a resposta do problema sugere que 

Pedro distribuiu 33,33... das balas, que é incompatível por não gerar um número inteiro 

de balas. 

Encontramos uma circunstância semelhante no estudo correlato realizado por 

Damico (2007):  

Figura 4.25- Problema inconsistente, no estudo de Damico (2007) 

Fonte: Dados de pesquisa da tese de Doutorado, PUC/SP, São Paulo, 2007, p 145. 

  

O problema leva à seguinte resolução:  

8

1
 . 6 = 

8

6
 = 

4

3
 = 0,75 aula por semana 

Para esse caso o professor deveria dar menos de uma aula por semana que é 

incompatível do ponto de vista prático da realidade profissional dos professores. 

Há ainda grande possibilidade de que a concepção do professor sobre 

determinado assunto, em nosso caso, na elaboração dos problemas de fração, que 

vem a ser explicitado no momento da criação é a mesma construída em sua trajetória 

enquanto aluno.  
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A partir de algumas leituras percebemos que ainda há uma prática 

desarticulada entre a Matemática (Ciências) e a Matemática escolar (como disciplina). 

Fica evidenciado em estudos sobre a formação inicial do professor de Matemática, 

como aponta Moreira & David (2005), que o tratamento dado ao conjunto dos números 

racionais refere-se apenas à definição, demonstrações formais e propriedades. 

Assim, segundo Santos (2005) do ponto de vista da Matemática escolar, 

pressupõe não só operar com significados concretos da fração e de outras 

interpretações, mas também compreender as relações entre seus elementos, as 

novas formas de representação, a nova ordem, as novas operações e suas novas 

propriedades. 

Pois, com a compreensão de todas estas questões seria possível ao professor 

propor e discutir com seus alunos, o conteúdo, de forma que o aprendizado seja 

facilitado, visto que o professor domina seus elementos e compreende as suas 

relações. 

“Ninguém em situação de sala de aula promove o desenvolvimento daquilo que 

não teve a oportunidade de desenvolver em si mesmo”. (Proposta de Diretrizes para 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica, 2000). 

O que nos leva a considerar que o estudante, no período da educação básica 

construir concepções equivocadas, no curso de graduação não houve mudança, ou 

seja, não ocorreu debates e reflexão a respeito dessas concepções, o que resultou 

nessas elaborações equivocadas dos problemas e possivelmente representará 

futuramente professores que reproduziram as concepções equivocadas para outros 

estudantes.  

Ao analisar e categorizar os 354 problemas classificamos os protocolos como 

consistentes, que seriam os problemas elaborados com uma linguagem clara, dados 

fornecidos coerentes com o contexto, inconsistentes e errados. Já os inconsistentes 

seriam os problemas com uma linguagem inadequada, dados que não são 

compatíveis com a situação apresentada, falta de informação, insuficiência de dados. 

E por fim, os problemas errados seriam aqueles que apresentam erro conceitual. 

Assim, construímos a tabela 4.6 para apresentar de forma resumida essa 

classificação: 
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Tabela 4.6- Quantidade dos problemas errados ou inconsistentes 

  Errado Inconsistente Total 

G1 

n = 162 

14 

9% 

21 

13% 

35 

22% 

G2 

n = 102 

6 

6% 

7 

7% 

13 

13% 

G3 

n = 90 

8 

9% 

7 

8% 

15 

17% 

Legenda: 

n = número de problemas elaborados 

G1 = Grupo composto por estudantes do 1º ao 3º semestre 

G2 = Grupo composto por estudantes do 4º ao 6º semestre 

G3 = Grupo composto por estudantes do 7º ao 9º semestre 

 

O G1 foi o grupo que apresentou maior número de situações tidas como 

inconsistentes e errados, possivelmente por conta de serem alunos recentes na 

Universidade e ainda não apresentarem o domínio profundo do conhecimento 

disciplinar, domínio apontado por Shulman (1986) como uma das três situações de 

conhecimento.  
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Gráfico 4.6- Quantidade dos problemas errados ou inconsistentes 

 

Legenda: 

G1 = Grupo composto por estudantes do 1º ao 3º semestre 

G2 = Grupo composto por estudantes do 4º ao 6º semestre 

G3 = Grupo composto por estudantes do 7º ao 9º semestre 

 

Observando os dados do gráfico 4.6 podemos perceber que a maioria dos 

problemas inconsistentes foram construídos pelo G1, o mesmo aconteceu no estudo 

de Santos (2005) onde o percentual de inconsistência presente nos grupos G1 e G2 – 

formado pelos professores polivalentes – foi o mais alto registrado. 

Nosso estudo apontou o G1, como o grupo que apresentou maior número de 

situações tidas como inconsistentes e errados possivelmente por conta de serem 

alunos recentes na Universidade e ainda não apresentarem um domínio disciplinar 

considerável, como aponta Shulmam (1986) esse é um dos três domínios essências 

as três situações de conhecimento. 

Deparamos, ainda com erros conceituais, que diz respeito a adição e ou 

representação de figuras com superfícies de áreas diferentes e dessa forma tornando 

impossível a representação de uma fração e a soma das mesmas. 

Os problemas inconsistentes foram assim classificados por apresentar 

linguagem inadequada, dados incompatíveis com a situação apresentada, falta de 

informação ou insuficiência de dados. A utilização da quantidade discreta de forma 
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indevida em algumas situações, pois haverá uma quebra de unidade do elemento 

utilizado na questão. 

 

4.3- Análise da questão relativa ao conceito de núm ero racional 

  

Nesta seção, analisamos as 59 respostas dadas pelos estudantes na questão 

relativa à ideia do conceito de número racional, utilizando a categorização da “imagem 

do conceito” defendida por Vinner (1991).  

Foi apresentada a pergunta: “- O que é um número racional?”, nossa intenção 

não era investigar se os estudantes sabiam a definição com o devido rigor matemático, 

mas sim se eles tinham bem construída a imagem do conceito, no sentido dado por 

Vinner (1991), “quando vemos ou ouvimos o nome de um conceito, nossa memória é 

estimulada. Segundo o autor, o que se forma em nossa memória nem sempre é a 

definição do conceito, mas sim a “imagem do conceito””. 

De posse dos protocolos classificamos, a luz de Vinner (1991), as respostas 

dadas em cinco tipos:  

I) estudantes que apresentam uma definição usual de números racionais;  

II) estudantes que apresentam uma imagem aproximada do conceito;  

III) estudantes que apresentam concepções absolutamente errôneas;  

IV) estudantes que não apresentaram resposta;  

V) estudantes que desconhecem os números racionais.  

Os dados da tabela 4.7 apresentam a quantidade de respostas em cada uma 

dessa categorização dentro de cada um dos grupos de estudantes. 
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Tabela 4.7- O conceito de número racional 

      Categorias 

Grupo  

I II III IV V 

G1 

n = 162 

2 

3% 

14 

24% 

5 

9% 

5 

9% 

1 

2% 

G2 

n = 102 

0 

0% 

14 

24% 

0 

0% 

3 

5% 

0 

0% 

G3 

n = 90 

4 

7% 

8 

14% 

1 

2% 

2 

3% 

0 

0% 

Legenda:

n = número de problemas elaborados 

G1 = Grupo composto por estudantes do 1º ao 3º semestre 

G2 = Grupo composto por estudantes do 4º ao 6º semestre 

G3 = Grupo composto por estudantes do 7º ao 9º semestre 

I = estudantes que apresentam uma definição usual de números racionais; 

II = estudantes que apresentam uma imagem aproximada do conceito; 

III = estudantes que apresentam concepções absolutamente errôneas;  

IV = estudantes que não apresentaram resposta;  

V = estudantes que desconhecem os números racionais. 

 

Em nosso estudo o resultado que mais ocorreu, nos três grupos, foi a imagem 

aproximada do conceito, o mesmo aconteceu no estudo de Damico (2007) que 

encontrou entre os estudantes concluintes 60,7% com a imagem aproximada do 

conceito e no que se refere aos estudantes iniciantes 44,5% apresentou uma imagem 

com a concepção absolutamente errônea. 
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Gráfico 4.7- O conceito de número racional 

 

Legenda:

G1 = Grupo composto por estudantes do 1º ao 3º semestre 

G2 = Grupo composto por estudantes do 4º ao 6º semestre 

G3 = Grupo composto por estudantes do 7º ao 9º semestre 

I = estudantes que apresentam uma definição usual de números racionais; 

II = estudantes que apresentam uma imagem aproximada do conceito; 

III = estudantes que apresentam concepções absolutamente errôneas;  

IV = estudantes que não apresentaram resposta;  

V = estudantes que desconhecem os números racionais. 

 

Em muitos protocolos analisados encontramos definições que se aproximavam 

do conceito, como estamos pensando na formação de professores, entendemos que 

é diferente um estudante que mostrou não entender nada sobre o conceito em relação 

ao que apresentou uma imagem bem próxima do conceito, ou seja, estes alunos 

necessitam um olhar diferenciado em relação aos demais.  

Corroboramos com a ideia de Shulman (1986) o conhecimento do conteúdo da 

disciplina a ser ensinada envolve compreensão e organização, destaca que o 

professor deve compreender a disciplina que vai ensinar com base em diferentes 

perspectivas e estabelecer relações entre vários tópicos do conteúdo disciplinar e 

entre sua disciplina e outras áreas do conhecimento. Além de Ponte (1998) que 

destaca os conhecimentos do professor devem incluir os objetos de ensino, ou seja, 

os conceitos definidos para a escolaridade na qual ele irá atuar. 
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A título de ilustração, trouxemos dois protocolos que caracterizam esse tipo de 

categorização: 

Figura 4.26 – Imagem aproximada do conceito – S48 – G2 

 

O protocolo S48, pertencente ao G2, apresenta a categorização da imagem 

aproximada do conceito. 

Figura 4.27 – Imagem aproximada do conceito – S55 – G2 

 

O protocolo S55, pertencente ao G2, apresenta a categorização da imagem 

aproximada do conceito. 

Contudo, vale ressaltar que nos três grupos as altas taxas foram encontradas 

nessa categorização, mas destaco que com erros pontuais, diria que mais equívocos, 

do que um erro matemático grave. 
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O protocolo do S18, do G1, apresentou uma definição usual, para o conceito 

de número racional. 

Figura 4.28– Definição usual do conceito – S18 – G1 

 

Encontramos definições que se distanciavam muito da usual, classificamos 

como “concepções absolutamente errôneas”, apesar de ser um número baixo, mas 

requer atenção com os estudantes do G1, por retratar erros primários, e conceituais. 

Figura 4.29– Concepção absolutamente errônea – S34 – G3 

 

O problema do S16, do G1 apresentou concepção absolutamente errônea, 

onde o estudante realizou uma associação indevida entre nomes, como 

racionais/racionalização, ou que o estudante não dominava nenhum dos dois 

conceitos envolvidos. 
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Figura 4.30– Concepção absolutamente errônea – S16 – G1 

 

O protocolo do S23, do G1 que afirmou desconhecer o conceito de número 

racional.  

Figura 4.31– Desconhece o conceito – S23 – G1 

 

Nossa categorização difere da utilizada por Damico (2007) no ponto onde 

encontra-se um estudante que afirma desconhecer o conceito de número racional. 

Foram encontrados, ainda dez estudantes que não responderam, por isso não 

poderíamos classificar.  

Na análise referente ao conceito de número racional, utilizamos para a 

categorização da imagem do conceito defendida por Vinner (1991) e categorizamos 

os protocolos de nossa pesquisa em cinco tipos: I) estudantes que apresentam uma 

definição usual de números racionais; II) estudantes que apresentam uma imagem 

aproximada do conceito; III) estudantes que apresentam concepções absolutamente 

errôneas; IV) estudantes que não apresentaram resposta; V) estudantes que 

desconhecem os números racionais.   
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Encontramos em nosso estudo, nos três grupos, a maioria dos protocolos 

apresentado o tipo II de classificação, ocasião semelhante encontrada no estudo de 

Damico (2007) entre os estudantes concluintes, contudo para os estudantes iniciantes 

apresentou a maioria uma imagem com a concepção absolutamente errônea. 

Deparamos com os protocolos em sua maioria, com definições que se 

aproximavam da usual, contudo como estamos pensando na formação de 

professores, entendemos que é diferente um estudante que mostrou não entender 

nada sobre o conceito em relação ao que apresentou uma imagem bem próxima do 

usual, ou seja, estes alunos necessitam um olhar diferenciado em relação aos demais.  

Mais uma vez concordamos com Shulman (1986) que afirma que o 

conhecimento do conteúdo da disciplina a ser ensinada envolve compreensão e 

organização, além de destacar que o professor deve compreender a disciplina que vai 

ensinar com base em diferentes perspectivas e estabelecer relações entre vários 

tópicos do conteúdo disciplinar e entre sua disciplina e outras áreas do conhecimento. 

Apoiamos na ideia, de Ponte (1998) que destaca que os conhecimentos do professor 

devem incluir os objetos de ensino, ou seja, os conceitos definidos para a escolaridade 

na qual ele irá atuar. 

Encontramos, ainda muitos protocolos sem resposta dos estudantes o que nos 

impediu de classifica-los. Outros estudantes afirmaram desconhecer o conceito de 

números racionais. 

No próximo capítulo, apresentaremos as conclusões de nosso estudo e 

sugestões para futuras pesquisas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

5.1- Introdução 

 

A presente dissertação teve por objetivo investigar quais são as concepções de 

estudantes, dos diferentes semestres, do curso de Licenciatura de Matemática, de 

uma Universidade Pública da Bahia, tem a respeito do conceito de frações.  

Participaram da pesquisa 59 estudantes, que no momento da coleta estavam 

cursando desde o primeiro até o nono semestre, sendo que os mesmos foram 

distribuídos em três grupos. O primeiro grupo, denominado por G1, é composto por 

estudantes do 1º ao 3º semestre do curso de licenciatura em Matemática. O segundo 

grupo, denominado de G2, pelos estudantes do 4º ao 6º semestre e, o terceiro e último 

grupo, o G3, conta com estudantes dos três últimos semestres, ou seja, do 7º ao 9º 

semestre. 

Para alcançarmos o objetivo do estudo, traçamos um planejamento científico, 

o qual envolveu algumas etapas. A primeira delas, foi justificar o interesse e a 

importância de realizarmos tal investigação e, em seguida, apresentamos a 

problemática para, então, colocarmos, explicitamente, a questão de pesquisa que 

almejo responder: 

Quais as concepções dos estudantes do curso de Lice nciatura em 

Matemática de uma Universidade Pública da Bahia, no  que diz respeito ao 

conceito de fração?  

Em seguida, realizamos leituras para definição do suporte teórico que seria 

utilizado na construção e análise da pesquisa. Nossa escolha foi a Teoria dos Campos 

Conceituais, além de outras ideias teóricas, em especial aquelas que se reportam à 

fração como os estudos de Kieren (1988), Behr, Harel, Post e Lesh (1992) e Behr 

(1984), tais subsídios e esses construtos teóricos foram apresentados e discutidos no 

capítulo I. 

A Teoria dos Campos Conceituais foi muito importante para subsidiar nossa 

visão sobre a formação do conceito, principalmente, no que é necessário atender a 
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terna: conjunto de Situações (S), conjunto de Invariantes (I) e conjunto de 

Representações (R) para construir o conceito de um determinado conteúdo, no nosso 

caso específico, frações. Já os demais teóricos Kieren, Behr et. al, nos ofereceu 

subsídios para classificar as situações da fração. 

Complementando a parte teórica de nosso estudo, apresentamos a discussão 

com autores que debatem sobre a formação inicial de professores, como Shulman 

(1986, 2005) e Ponte (1992, 2000), e realizamos uma revisão bibliográfica das 

pesquisas correlatas à nossa, realizadas no Brasil e no mundo (Capítulo II), desse 

modo, apresentamos algumas relativas ao ensino da fração, ou seja, pesquisas feitas 

com professores e futuros professores que lecionam Matemática no Ensino 

Fundamental. Utilizamos estudos de Santos (2005), Canova (2006), Merlini (2005), 

Damico (2007), Moutinho (2005), Campos, Magina e Nunes (2006), entre outras. 

Apresentamos discussões acerca das recomendações feitas pelos PCN 

(1997), para a abordagem do conceito de fração, realizando a descrição a partir dos 

anos finais do Ensino Fundamental I (4º e 5º ano), pois é nesse período escolar que 

são introduzidas as frações. Expusemos uma análise de dois livros didáticos do 

Ensino Fundamental II, de acordo com a classificação que elegemos no Capítulo I. 

Apoiando-nos nas ideias teóricas, bem como nas leituras das pesquisas 

relacionadas ao estudo, definimos e construímos a metodologia de nossa pesquisa a 

qual optamos por uma pesquisa diagnóstica descritiva que permite obter dados mais 

esclarecedores e consistentes a respeito do tema para então interpretar e analisá-los. 

Utilizamos para a coleta de dados com dois instrumentos de pesquisa, nos quais foi 

pedido que os estudantes se identificassem, colocando seu nome e semestre que está 

cursando. O primeiro instrumento para coleta de dados é composto de duas folhas de 

papel A4, sendo que, tanto a primeira como a segunda, contêm três espaços 

demarcados para que o estudante possa criar as seis situações referentes ao conceito 

de fração. O objetivo do instrumento era identificar quais as concepções do ensino de 

frações dos estudantes do curso de licenciatura em Matemática de uma Universidade 

Pública da Bahia, à luz da Teoria dos Campo Conceituais de Vergnaud (1983) e dos 

pesquisadores que estudam fração, discutidos no Capítulo I. Por fim, no segundo 

instrumento, foi apresentada a seguinte questão aos estudantes: O que é um número 

racional?  
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O passo seguinte à realização do estudo foi proceder com a análise dos dados 

para que essa análise não fosse subjetiva, a discussão ocorreu comigo e mais outros 

seis estudantes do nosso programa de mestrado, os quais denominamos como juízes, 

totalizando sete juízes, de forma que sempre gerasse desempate na categorização 

das situações elaboradas. As situações elaboradas foram digitalizadas e expostas aos 

juízes que foram apontando sua posição, e essa era acatada a medida que 

representava a maioria. Depois de concluída essa etapa, partimos para fase final, 

trata-se da análise relacionada às 59 respostas dadas pelos estudantes na questão 

relativa à ideia do conceito de número racional, utilizando a categorização da “imagem 

do conceito” defendida por Vinner (1991). 

Para tanto, apresentaremos, na próxima seção, uma síntese desses resultados 

para, em seguida, retomarmos à questão de pesquisa com o intuito de respondê-la. 

Finalizando nosso estudo, apresentaremos sugestões para futuras pesquisas. 

 

5.2- Síntese dos principais resultados 

  

Nessa seção, apresentamos uma síntese dos principais resultados discutidos 

no capítulo da análise dos dados, tanto no que se refere a categorização dos 

problemas criados pelos estudantes, quanto pela análise das respostas relativa à ideia 

do conceito de número racional. 

Em nossa análise dos problemas referentes as situações, não houve 

homogeneidade entre as situações nos três grupos analisados, se levarmos em 

consideração que solicitamos aos licenciandos que elaborassem problemas para 

estudantes do Ensino Fundamental, o que vai de encontro com o PCN (1997) visto 

que o mesmo sugere que a fração não seja trabalhada isoladamente cada uma das 

interpretações. 

Outro dado que julgamos importante destacar é que não houve um problema 

sequer referente à situação QI. Como podemos observar, isso se deu nos três grupos, 

o mesmo ocorreu nos livros didáticos analisados no Capítulo II, e em estudos 

correlatos de Nunes et. al. (2009) e Merlini (2005) apresentando fatos semelhantes 

encontradas por nós. 
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Houve uma predominância pela situação OM, nos três grupos, que vai de 

encontro com o estudo de Santos (2005), o qual apresentou “o percentual de 

problemas elaborados com a situação operador multiplicativo supera nos três grupos 

a somatória percentual dos outros quatro significados, isto é, medida, quociente, 

parte-todo e número”. Foi encontrada ainda um fato semelhante no estudo de Canova 

(2006), na qual houve uma predominância excessiva da situação operador 

multiplicativo. A segunda maior incidência foi de OP, seguida de PT. 

Em nenhum dos grupos houve uma distribuição que contemplasse todas as 

situações de frações, o que vai de acordo com as ideias teóricas de Vergnaud (1988) 

o qual afirma que para o conhecimento conceitual deve advir de uma grande variedade 

de representações e de Kieren (1976) o qual afirma que os números racionais 

constituem vários constructos, fazendo-se necessário a confluência desses 

construtos. 

Em nosso estudo encontramos uma quantidade pouco expressiva dos 

invariantes ordem e equivalência nos problemas criados pelos sujeitos, fato esse que 

também ocorreu no estudo de Campos, Magina e Nunes (2006), que encontraram que 

os invariantes ordem e equivalência, essenciais para formação do conceito, sendo 

pouco utilizados pelos professores pesquisados para promover a compreensão da 

fração, que pode significar, segundo as autoras, uma pouca relevância que os 

invariantes da fração têm para o seu ensino. O mesmo ocorreu nos estudos de Santos 

(2005), onde foram constatados uma ocorrência muito baixa nos problemas 

elaborados pelos professores especialistas como pelos professores polivalentes. 

Encontramos ainda uma ocorrência maior dos invariantes equivalência. 

Na análise dos problemas criadas pelos sujeitos, no que se refere às 

representações utilizadas, podemos perceber que os protocolos criados utilizaram, 

em sua maioria, da representação na forma 
b

a
 , com b≠0, fato esse que ocorreu nos 

três grupos. Isso também, ocorreu no estudo de Santos (2005). Além disso, a 

utilização da representação decimal ocorreu em poucas situações, o mesmo ocorreu 

no estudo de Silva (2007). 

Constatemos que a maioria dos problemas encontrados foram não-pictóricos, 

os sujeitos utilizaram pouca representação gráfica, ou desenho para a construção dos 
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problemas, isso pode dificultar a resolução dos problemas, já que o ícone muitas 

vezes, vem para ilustrar e facilitar o entendimento da fração. 

Constatamos que tanto a quantidade contínua quanto a discreta foram 

contempladas na elaboração das situações, no entanto, há uma pequena 

concentração na utilização da quantidade continua nos três grupos. O mesmo ocorreu 

no estudo de Canova (2006) onde o número de questões criadas, pelos dois grupos, 

utilizando quantidade discreta, foi bem inferior às criadas com quantidade contínua. 

Houve uma concentração maior da quantidade contínua no G1, o mesmo 

ocorreu no estudo de Santos (2005) o qual encontrou, nos três grupos, uma tendência 

em utilizar quantidades contínuas na elaboração de situações com significado parte-

todo, contudo não há uma distribuição equitativa entre os três significados analisados 

(parte-todo, operador multiplicativo e quociente). 

Nosso estudo apontou o G1, como o grupo que apresentou maior número de 

situações tidas como inconsistentes e errados possivelmente por conta de serem 

alunos recentes na Universidade e ainda não apresentarem um domínio disciplinar 

considerável, como aponta Shulmam (1986) esse é um dos três domínios essências 

as três categorias de conhecimento. 

Deparamos, ainda com erros conceituais, que diz respeito a adição e ou 

representação de figuras com superfícies de áreas diferentes e dessa forma tornando 

impossível a representação de uma fração e a soma das mesmas. 

Os problemas inconsistentes foram assim classificados por apresentar 

linguagem inadequada, dados incompatíveis com a circunstância apresentada, falta 

de informação ou insuficiência de dados. A utilização da quantidade discreta de forma 

indevida em algumas situações, pois haverá uma quebra de unidade do elemento 

utilizado na questão. 

Na análise referente ao conceito de número racional, utilizamos para a 

categorização da imagem do conceito defendida por Vinner (1991) e categorizamos 

os protocolos de nossa pesquisa em cinco tipos: I) estudantes que apresentam uma 

definição usual de números racionais; II) estudantes que apresentam uma imagem 

aproximada do conceito; III) estudantes que apresentam concepções absolutamente 

errôneas; IV) estudantes que não apresentaram resposta; V) estudantes que 

desconhecem os números racionais.   
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Encontramos em nosso estudo, nos três grupos, a maioria dos protocolos 

apresentado o tipo II de classificação, circunstância semelhante encontrada no estudo 

de Damico (2007) entre os estudantes concluintes, contudo para os estudantes 

iniciantes apresentou a maioria uma imagem com a concepção absolutamente 

errônea. 

Deparamos com os protocolos em sua maioria, com definições que se 

aproximavam da usual, contudo como estamos pensando na formação de 

professores, entendemos que é diferente um estudante que mostrou não entender 

nada sobre o conceito em relação ao que apresentou uma imagem bem próxima do 

usual, ou seja, estes alunos necessitam um olhar diferenciado em relação aos demais.  

Gostaríamos de enfatizar a ideia de Shulman (1986) que afirma que o 

conhecimento do conteúdo da disciplina a ser ensinada envolve compreensão e 

organização, além de destacar que o professor deve compreender a disciplina que vai 

ensinar com base em diferentes perspectivas e estabelecer relações entre vários 

tópicos do conteúdo disciplinar e entre sua disciplina e outras áreas do conhecimento. 

Apoiamos na ideia, de Ponte (1998) que destaca que os conhecimentos do professor 

devem incluir os objetos de ensino, ou seja, os conceitos definidos para a escolaridade 

na qual ele irá atuar. 

Encontramos, ainda muitos protocolos sem resposta dos estudantes o que nos 

impediu de classifica-los. Outros estudantes afirmaram desconhecer o conceito de 

números racionais. 

 

5.3- Resgate da questão de pesquisa 

 

No início deste estudo, levantamos a importância da compreensão da ideia 

desse conceito por parte de estudantes do curso de licenciatura em Matemática, visto 

que eles são os futuros professores de Matemática e, necessariamente, se depararão 

com essa temática em sala de aula com seus respectivos estudantes. 

Assim, esse conceito precisa estar claro e bem definido por parte deles, 

entretanto não podemos negar de toda complexidade que envolve o conceito da 

fração, do ponto de vista do ensino. 
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Isto posto, a questão de pesquisa que almejo responder é:  

Quais as concepções dos estudantes do curso de Lice nciatura em 

Matemática de uma Universidade Pública da Bahia, no  que diz respeito ao 

conceito de fração?  

A partir da análise dos resultados, foi possível identificar as concepções dos 

estudantes em relação ao conceito de fração, contudo não é possível generalizar 

nosso estudo para além do nosso universo pesquisado. Assim, passamos a 

apresentar e discutir quais são essas, possíveis concepções. 

A primeira concepção foi identificada a partir da utilização de diferentes 

situações da fração. Considerando os problemas elaborados, identificamos uma 

tendência, presente nos três grupos, em elaborar problemas contemplando a situação 

operador multiplicativo, com destaque para o G1 (estudantes dos semestres iniciais 

do curso). A segunda maior incidência de problemas foi a situação operação. De fato 

as duas juntas representam mais de 
3

2
 de todos os problemas elaborados, com isso 

podemos inferir que nossos sujeitos possuem uma concepção algorítmica em relação 

ao conceito de fração. 

Uma outra concepção refere-se à homogeneidade na utilização do invariante 

ordem e equivalência, ambos com baixa incidência, nos três grupos. Com destaque 

para o invariante ordem, que apresentou menos de 3% do total de problemas 

elaborados, referiam-se ao emprego desse invariante nos três grupos. 

A terceira concepção que levantamos é referente as representações simbólicas 

da fração. Constatamos que a maioria, nos três grupos, utilizou a representação na 

forma 
b

a , com b≠0. Com destaque para a forma decimal, em todos os grupos, que 

estas representações tiveram uma ocorrência quase nula. 

A quarta concepção refere-se a distribuição de forma equitativa, existente nos 

três grupos, na utilização das quantidades contínua e discreta. Os dados mostram que 

a primeira é utilizada nos problemas envolvendo a situação operação e a segunda é 

utilizada nos problemas envolvendo a situação operador multiplicativo. 
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A última concepção está relacionada a ideia do conceito de número racional. O 

resultado dessa categorização apontou, nos três grupos, para uma imagem 

aproximada do conceito por parte dos estudantes.  

Vislumbrando para estes resultados e delimitando-se apenas a nossa amostra, 

seria razoável concluir que a concepção dos estudantes deste curso de Licenciatura 

em Matemática, está bem próxima, em relação a elaboração de problemas 

envolvendo o conceito de fração em suas diferentes situações. Podemos até, de certo 

modo, inferir que essa concepção é limitada e preocupante, visto que, de acordo com 

a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud, para o entendimento do 

desenvolvimento e uso de um conceito durante a aprendizagem ou sua utilização, é 

preciso que ao mesmo tempo os três conjuntos (S, I, R) sejam tomados, bem como 

as inter-relações que este conceito possui com outros conceitos, e não foi isso que 

encontramos com os problemas criados pelos estudantes. 

Além disso, observando a imagem que os estudantes, em sua maioria, 

apresentam em relação ao conceito de número racional, uma imagem aproximada do 

conceito, não seria o que esperamos de estudantes de um curso de Licenciatura em 

Matemática. Visto que Shulman (1986) aponta o conhecimento do conteúdo da 

disciplina a ser ensinada envolve compreensão e organização, destaca que o 

professor deve compreender a disciplina que vai ensinar com base em diferentes 

perspectivas e estabelecer relações entre vários tópicos do conteúdo disciplinar e 

entre sua disciplina e outras áreas do conhecimento. 

Partindo desse ponto, poderíamos inferir que é o momento de refletirmos 

acerca da discussão e do trabalho de conteúdos, tido como essências para Educação 

Básica, nos atuais curso de formação inicial de professores. Tomando essa medida, 

lógico, a curto prazo, pois este é apenas uma ponta do problema, sabemos que a raiz 

do problema está mais profunda e requer tempo e disposição para minimizar essas 

dificuldades. 

 

5.4- Sugestões para futuras pesquisas 

  

Acreditamos que nossa pesquisa poderá trazer contribuições significativas para 

a discussão científica sobre as concepções dos estudantes de um curso de 
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Licenciatura em Matemática, no que diz respeito ao conceito de fração. Assim, a partir 

de nossas conclusões, podemos fazer algumas sugestões para a realização de 

futuros estudos que objetivem novas abordagens para o ensino do conceito de fração. 

Desta forma, destacamos duas sugestões de pesquisas com intervenção no ensino 

de fração. 

A primeira sugestão de pesquisa, seria um estudo para identificar as 

concepções e analisar os tipos e as estratégias utilizadas na resolução de problemas 

envolvendo frações, porém os sujeitos da pesquisa, seriam os estudantes de 

Pedagogia, visto que são eles que iniciam o conteúdo de frações no 5º ano do Ensino 

Fundamental I. 

A segunda sugestão de pesquisa, seria um estudo com a formação continuada, 

afim de verificar, a influência que a formação continuada tem sobre a concepção de 

ensino de fração desses professores. Para isso, poderia ser realizado um trabalho 

comparativo entre os professores que não participaram de cursos de formação 

continuada com os que participam. 
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Q1. O que é um número racional?  

 

 


