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S 

Ensino de Números e 
Operações 

Operações de Adição e subtração de frações utilizando Barras de Cuisinaire  

Uma Reflexão.... 

S  A vida que vira existência se matematiza [...] descobrem também  
que há uma forma matemática de estar no mundo [... quando a 
gente desperta, já caminhando para o banheiro, a gente já começa a 
fazer cálculos matemáticos. Quando a gente olha o relógio, por 
exemplo, a gente já estabelece a quantidade de minutos que a gente 
tem para, se acordou mais cedo, se acordou mais tarde, para saber 
exatamente a hora em que vai chegar à cozinha, que vai tomar o 
café da manhã, a hora que vai chegar o carro que vai nos levar ao 
seminário, para chegar às oito. Quer dizer, ao despertar os 
primeiros movimentos, lá dentro do quarto, são movimentos 
matematicizados. Para mim essa deveria ser uma das preocupações, 
a de mostrar a naturalidade do exercício matemático.   Por Paulo 
Freire 

Importância do Ensino de 
Frações 

S  Reconhece-se a importância e a necessidade do 
aprendizado dos números racionais, quando se olha para a 
história e para o processo de desenvolvimento de 
diferentes povos, atentando-se ao uso, ao processo de 
formalização. Esse pode ser um caminho válido, porque 
para facilitar a aprendizagem deste tema, apresenta-se a 
experiência compartilhada com outras culturas. 
(VALERA, 2003, p.58). 

S  Para Valera (2003) a insuficiência do ensino dos números 
racionais deve-se muitas vezes ao uso de recursos 
metodológicos pouco apropriados à aprendizagem dos 
alunos bem como métodos ultrapassados que acabam 
tornando o ensino mecânico e, por conseqüência, 
desinteressante para o aluno. 

Segundo David e Fonseca (1997),  

 

S  1° Aspecto prático – Os números racionais estão 
relacionados em suas diferentes representações à expressão 
de medidas e índices comparativos. 

S  2° Aspecto psicológico - o trabalho com os números 
racionais possibilita a expansão de estruturas mentais que 
são necessárias ao desenvolvimento intelectual. 

S  3° Aspecto da evolução conceitual da matemática – o estudo com os 
números racionais nas primeiras séries do ensino fundamental, 
principalmente na forma fracionária é fundamental para o 
desenvolvimento do trabalho com as operações algébricas que se 
dará posteriormente, ao longo do ensino fundamental. 

S  4° Aspecto didático – epistemológico – o trabalho com os números 
racionais é de grande significação, pois proporciona a produção de 
conhecimento matemático, superando conflitos e dificuldades que 
surgem no campo dos números naturais e que se amplia na criação 
de um novo campo numérico (o dos números racionais). 
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Como ensinar frações? 

S  Para proporcionar uma aprendizagem significativa, Valera 
(2003) acredita que deva haver no ensino desse conteúdo 
uma visão integrada dos números racionais, o uso de 
materiais concretos e manipuláveis na realização das 
diversas atividades bem como questionamentos sobre as 
metodologias que tem sido utilizadas e a escolha de 
conteúdos relevantes e prioritários para o ensino dos 
números racionais de forma a contribuir para o ensinar e 
aprender.  

Barras de Cuisinaire 

Um pouco de Curiosidade.... 

S  As barrinhas coloridas foram confeccionadas e criadas pelo 
professor belga Emile-Georges Cuisenaire ( 1891 – 1980 ). O 
material, também chamado de Escala Cuisenaire, é simples e 
ajuda a criança a construir conceitos básicos de Matemática. O 
material favorece a correspondência entre as estruturas mentais 
da criança e a relação que ela estabelece com as peças, através 
das atividades trabalhadas. Pode-se trabalhar sucessão 
numérica, comparação e inclusão, as quatro operações, o dobro 
e a metade de uma quantidade, frações. Cuisenaire só ficou 
conhecido fora do seu país, mais tarde, quando o educador 
egípcio Caleb Gattegno, radicado na Inglater ra e 
internacionalmente famoso por suas pesquisas em educação 
infantil, recebeu um convite para conhecer o homem que 
ensinava números com barras coloridas. Se encantou ao ver o 
material e passou a divulgar o trabalho de Cuisenaire, a quem 
chamava de Mister Rods, Senhor Barrinhas em português. O 
professor belga tornou-se conhecido em todo o mundo. 

Referências 

S  DA SILVA BATISTA, Manassés; DANTAS, Antonio Kennedy Lopes; DA SILVA, 
Tiago Gomes Sousa. Material Cuisenaire E Frações: Descobrindo Possibilidades. 

S  DAVID, M.M.S.; FONSECA, M.C.F.R. Sobre o conceito de número racional e a 
representação fracionária. Belo Horizonte, Presença Pedagógica, v.3, n.14, mar/abr. 
1997. 

S  LUNARDI, Joici. Frações e a Ideia de Medida: Uma Possibilidade de Ensino e de 
Aprendizagem. PIBID/UNIJUÍ 

S  MENEZES, J. E.; MACHADO, Cacilda Maria Tenório . Concepções de professores 
que ensinam matemática sobre números fracionários, suas experiências e as 
implicações em suas práticas na 5ª série do ensino fundamental. Educação 
Matemática em Revista (São Paulo), v. 24, p. 05-12, 2008. 

S  SOARES, SAFIRA AQUINO GOMES. Uma experiência com frações e réguas de 
Cuisenaire na formação de professores dos anos iniciais. 2014. 

S  VALERA, A. R. Uso social e escolar dos números racionais: representação 
fracionária e decimal. Marília: 2003, 164p. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Faculdade de Filosofia e Ciências, Marília. 


